
 

ANEXO I B 

DESCRIÇÃO ÁREA DE ABRANGÊNCIA AEIU TRANSOLÍMPICA 

A partir do ponto de cota 291 m no Morro do Valqueire, seguindo pela cumeada passando pelos 

pontos 311 m e 208 m, até atingir o ponto culminante do Morro do Valqueire (269 m); daí em 

direção ao Norte, até alcançar o espigão do Valqueire, passando pelos pontos de cotas 238 m e 

107 m; daí, em direção Norte, até alcançar a Rua Mário Barbedo; por esta (excluída) até encontrar 

a Avenida Marechal Fontenele; por esta (incluída) até a Rua Xavier Curado; por esta (excluída, 

excluindo a praça General Aranha e a Estrada Intendente Magalhães) até a Rua João Vicente; por 

esta (incluída) até a Rua dos Abacates; por esta (incluída) até a Estação de Deodoro; por esta 

(incluída, incluindo o Viaduto de Deodoro); atravessando o Ramal Principal da RFFSA e seguindo 

pelo Desvio do Ramal Auxiliar da RFFSA, até a Rua Soldado José Lopes Filho; por esta (excluída) 

até o rio Sapopemba ou Acari; daí, pela Rua Loasa (excluída) até a Avenida Brasil; por esta 

(incluída) até a Rua Argos; por esta (excluída) na direção Norte por 300 m; a partir daí, na direção 

Sudoeste, por uma faixa paralela à 300 m o alinhamento da Avenida Brasil, até encontrar a 

Estrada Marechal Alencastro; por esta (incluída), até encontrar o limite Sul do Cemitério de 

Ricardo de Albuquerque; por este até a Rua Aripuá; por esta (excluída) até a Rua São Bernardo; 

por esta (excluída) até o encontro com a Rua Boaçú; por esta (excluída) até o seu final; deste 

ponto, num prolongamento reto passando pelos finais das Ruas Camaré, São Bernardo, 

Taquaruçu, Japoará, Araçá (todas excluídas) até a Rua do Algodão; por esta (incluída) até 

encontro com a Rua Arapiranga; por esta (excluída) até a Rua Otacílio Pedro Vasco; por esta 

(excluída) até cruzamento com a Estrada do Engenho; por esta segue até o encontro com o limite 

da faixa de 300 m a partir do alinhamento pelo lado par da Av. Brasil, por este limite até o ponto de 

coordenada 662.133mE 7.470.916mN na curva de nível de 100 m, por esta curva, na direção Sul, 

até o ponto de coordenada 662.105mE 7.470.88mN deste ponto, na direção Sul até o ponto de 

coordenada 662.294mE / 7.470.657mN na Avenida Brasil; por esta (incluído apenas o lado ímpar) 

até o prolongamento da Estrada General Americano Freire; por esta (incluída) até a Rua Texas 

(incluída); por esta até a Rua Pensilvânia; por esta (incluída, incluindo a Praça Nova Jersey) até a 

Rua Norandiba; por esta (excluída) até a Rua Roseira; por esta (excluída) até a Estrada da Água 

Branca; por esta (excluída) até a Rua General José Faustino; por esta (excluída) até a Rua Barão 

de Piraquara; por esta (excluída) até o leito do Ramal Principal da RFFSA; pelo leito até o 

prolongamento da Rua dos Limites; por esta (incluída) até o entroncamento com a Rua Olímpia 

Esteves; por esta (excluída) até a Rua Tocariba; por esta (excluída) até a Rua Helianto; por esta 

(excluída) até a Rua Castelo de Guimarães; por esta (excluída) até o ponto de encontro com a 

linha reta que passa pelo fim das Ruas Dom João IV e Castelo de Guimarães; daí subindo o 

espigão, passando pelos pontos de cota 601 m e 714 m até o ponto de cota 929 m na cumeada 

da Serra de Bangu; deste ponto, pela cumeada até o ponto de cota 876 m no seu divisor de 

águas, passando pelos pontos de cotas 636 m,689 m, 668 m e 734 m, até o ponto de cota 857 m 

no Morro de Santa Bárbara; deste ponto, seguindo pelo divisor de águas em direção Sul, 

passando pelo ponto de cota 644 m e 571 m, até o ponto de cota 758 m no Morro do Quilombo; 

deste ponto, pelo divisor de águas em direção Leste, até o ponto de cota 648 m; descendo o 

espigão da Serra do Nogueira em direção Sul, passando pelos pontos de cota 588 m, 327 m e 

292 m, até o ponto de cota 67 m, até encontrar a Estrada do Camorim (excluída); por esta até 

encontrar a Rua Godofredo Marques (incluída); por esta até encontrar a Estrada dos 

Bandeirantes; por esta (incluindo apenas o lado ímpar), na direção Nordeste, até encontrar a Rua 

Zózimo do Amaral; por esta, na direção Sudoeste, até a Rua Jericó; por esta até encontrar a Rua 



 

Efraim; por esta e por seu prolongamento até o eixo do Rio Grande; por este, na direção Sudeste, 

até o prolongamento da Rua Davi; por esta até a Rua Edgar Werneck; por esta, na direção 

Sudeste, até encontrar em sua continuidade a Estrada do Gabinal; por esta (incluída) até 

encontrar o limite Norte e Leste do PAL 27.913; por este (incluído) até encontrar o eixo do Rio 

Banca da Velha; por este até o prolongamento da Rua Moizéis; por esta (incluída) até encontrar a 

Rua Edgar Werneck; por esta (incluída) até encontrar a Rua Artur de Sá Earp; por esta (incluída), 

incluindo a Rua Carlos Afonso Ottino, até encontrar a Rua Professor Waldemar Berardinelli; por 

esta (incluída) até encontrar a Rua Monte Sião; por esta (incluída) até encontrar a Rua Ministro 

Gabriel de Piza; por esta (incluída) até a Rua Retiro dos Artistas; por esta (incluída) até Rua Edgar 

Werneck; por esta (incluída) até Avenida Geremário Dantas; por esta e pela Estrada do Capenha 

na direção Nordeste até a Estrada do Pau Ferro; por esta (excluída) até a Rua Camatiá; por esta 

(excluída) até Estrada Campo de Areia; por esta (incluída) até a Estrada da Covanca; daí, pelo 

espigão, passando pelos pontos de cota 326 m e 328 m, até o ponto de cota 413 m, na Serra dos 

Pretos Forros; deste ponto, pela cumeada, ao ponto de cota 404 m; deste ponto, descendo pelo 

espigão em direção Sudoeste, no Morro São José (cota 241 m) e, pelos pontos de cota 196 m, 

246 m,  209 m e 137 m, até o ponto de cota 179 m no Morro da Reunião; deste ponto, descendo a 

vertente em linha reta, ao final da Ladeira da Reunião (NR); por esta (incluída) até o 

entroncamento da Rua Cândido Benício com a Rua Godofredo Viana; por esta (incluída) até a 

Estrada Comandante Luis Souto; por esta (incluída) até o entroncamento da Rua da Chácara 

(excluída); daí, na direção Oeste, subindo o espigão e passando pelo ponto de cota 134 m, até 

encontrar o ponto de partida no Morro do Valqueire, cota 291 m. 

 

 

 

 

 

 


