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REDE VIÁRIA ESTRUTURAL E COLETORA 
Via Estrutural Trecho Melhoramento 
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Marginais Jacu-Pêssego Abertura de vias marginais com duas mãos de direção de cada lado, 6 faixas no total e 
canteiro central, largura mínima de 24 m,  e extensão de 8,65 km para cada uma.

Av. Mário Alves / R. Hamilton 
Regis

Melhoramento com alargamento de via desde a Av. São Miguel até Rua Arraial de 
Santa Bárbara com 1 km. de extensão, abertura para extensão com 180 m. até Rua 
Mirassol D’Oeste e seguindo pela Rua Hamilton Reis, com alargamento, com extensão 
de 900m.

Rua Vilma/Av. Afonso Lopes de 
Baião/ Rua Pires do Rio 

Melhoramento com alargamento da Rua Vilma com extensão de 220m., abertura para 
extensão de 330m. até a Av. Afonso Lopes de Baião com melhoramento por 
alargamento com extensão de 3 km. seguindo pela Av. Pires do Rio no limite da 
Subprefeitura.

Avenida Nordestina Melhoramento por alargamento da rua em toda sua extensão, da Av. Marechal Tito até 
cruzamento com Rua Criuva e daí abertura como extensão por 265 m. na lateral da 
linha de alta tensão até a Rua Nova Canaã do Norte em Itaim Paulista. 

Avenida Itaquera Prolongamento da implantação de vias marginais ao Rio Itaquera, com 3 faixas em 
cada pista lateral, com extensão aproximada de 4 km. seguindo próxima do limite da 
Subprefeitura de Itaquera.

Via Nova Ponte Senador José 
Ermínio de Morais 

A Nitroquímica executará, sob seu ônus, abertura  de via de ligação com a Rodovia 
Ayrton Senna pela Ponte Senador José Ermírio de Moraes, pois atualmente a ligação 
com a citada rodovia entre a Rua Dr. José Artur da Nova e a Ponte Senador José
Ermírio de Moraes é feita pela Rua João Lopes Maciel (sentido bairro Ayrton Senna) e 
rua João Lopes Maciel, Rua Benedito Bastos Barreto e Avenida Nitroquímica, (sentido 
Ayrton Senna bairro) ruas estreitas e residenciais, com proibição de tráfego de 
caminhões o que obriga os fornecedores e a própria Nitroquímica se utilizarem de uma 
rota pelo Bairro das Pimentas em Guarulhos muito longa em vias estreitas e com 
declives acentuados. 
A nova via deverá ser implantada em terreno pertencente a Nitroquímica paralelo a Rua 
João Lopes Maciel e Avenida Nitroquímica no Distrito do Jardim Helena, sendo que já 
existe projeto executivo elaborado pela SIURB, prevendo a execução de duas pistas, 
com extensão aproximada de 1 km.

Rua Egas Moniz Alargamento da via desdes a Rua Dr. Assis Ribeiro até a Rua Açafrão, com extensão 
aproximada de 750m. 

Rua Açafrão  Alargamento da via desde a Rua Antônio Egas Moniz até a Rua Abel Tavares, com 
extensão aproximada de 200m. 

Norte-Sul

Rua Abel Tavares Alargamento da via desde a Rua Açafrão até a Av. São Miguel, com extensão 
aproximada de 1000m. 
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Av. São Miguel Melhoria e alargamento da via com canteiros e acessos às vias hierarquizadas 
transversais indicadas para melhoramentos. Transposição da Av. Jacu-Pêssego e 
composição do Anel Viário Oeste proposto, com extensão de 1,2 km. 
aproximadamente.

Av. Itaqueruna Prolongamento da implantação de vias marginais ao Córrego Itaqueruna com 
retificação do curso d’água, 3 faixas em cada pista lateral e transposições por pontes, 
da Av. Itaquera até a Av. Pires do Rio, em extensão aproximada de 1,5 km. 

Rua Suzana de melo/ Rua 
Cardon/ Rua Rafael Loduca 

Melhoramento por alargamento das vias em toda extensão, da Av. Pires do Rio até a 
linha de alta tensão no limite da Subprefeitura de Itaim Paulista, com 2,0 km. 

Av Estrela da Noite/ Rua Cordão 
de São Francisco 

Melhoramento com alargamento e abertura de via marginal a estrada de ferro da 
CPTM, desde a confluência com o córrego Itaim x Cordão de São Francisco, seguindo 
pela Av Estrela da Noite e por 4,5 km, seguindo para oeste com abertura de via 
atravessando área de propriedade da indústria Nitroquímica (negociação iniciada em 
Oficina com representante da empresa) trecho com aproximadamente 800 m., e 
seguindo até passagem subterrânea proposta com acesso para Rua Serra da Moeda 
neste último trecho com extensão de 1,9 km.

Rua Cachoeira Manganal / Av 
Diogo da Costa Tavares 

Melhoria por alargamento de Rua Alhandra até o limite do município na Av. Três 
Pontes, com extensão de 2,1 km. 

Rua Serra do Grão Mogol Melhoramento com duplicação de via marginal ao Córrego Lageado, extensão total de 
melhoria de 200m. 

Rua Bernardo de Chaves Cabral Melhoramento por alargamento desde a Rua Serra do Grão Mogol até a Av. Alhandra, 
com extensão de 950 m. aproximadamente. 

Leste-Oeste

Rua Brás da Rocha Cardoso Melhoria por alargamento desde a Rua Bernardo de Chaves Cabral até a ponte de 
transposição do Rio Tietê (intervenção pontual) em extensão de 550 m. 

INTERVENÇÕES PONTUAIS
1-Passagem subterrânea Av. Alhandra x Av. Tarcisio 

Mendes Lima 
Abertura de passagem subterrânea para pedestres e para autos com duas faixas em 
cada direção. 

2-Passagem subterrânea Rua Manoel Barbalho de Lima x 
Av. Serra do Grão Mogol 

Abertura de passagem subterrânea para pedestres e para autos com duas faixas em 
cada direção. 

3-Alargamento de ponte Transposição Rio Tietê Duplicação de ponte de transposição no final da Rua Brás da Rocha Cardoso. 

4-Passagem subterrânea Rua Salinas do Açu Abertura de passagem subterrânea para pedestres e para autos com duas faixas em 
cada direção. 

5-Passagem subterrânea Rua Imeri/Rua Pedroso da Silva 
(Vila Curuçá) 

Com a execução da Nova Via da Nitroquímica, estabelecer ligação da pista bairro-
centro da Av. Itaquera (em obras) por transposição subterrânea da  via férrea CPTM.

6-Passagem subterrânea Rua Arlindo Colaço Passagem subterrânea sob a rua Arlindo Colaço  ligando a rua Idioma Esperanto com a 
rua Salvador de Medeiros. 
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7-Transposição  Estrada de ferro CPTM em  
continuação com a Jacú 
Pêssego e sua via de 
interligação até a Airton Sena. 

Transposição

8- Passagem subterrânea Av. Dr.Assis Ribeiro/ Rua Vila 
Nova de Santa Cruz 

Passagem subterrânea sob a Av. Dr.Assis Ribeiro (altura da Rua Serra da Moeda) e 
Rua Papiro do Egito – melhoramento: passagem subterrânea sob a estrada de ferro da 
CPTM

9-Ponte  Av. Itaqueruna com a Av. 
Itaquera

Transposição por ponte 


