
Anexo I B 
 
Partindo do cruzamento da Estrada Vereador Alceu de Carvalho com a Avenida das 
Américas; seguindo por esta, incluído apenas o lado par, até seu encontro com a 
Avenida Salvador Allende; por esta, incluído apenas o lado par, até encontrar o eixo 
da Via 4 do PAA 8997; por este, até o limite oeste do PAL 31.418; por este limite até a 
margem da Lagoa de Jacarepaguá, incluindo a Ilha da Pombeba; pela margem da 
Lagoa de Jacarepaguá e pela margem da Lagoa do Camorim até a Avenida Ayrton 
Senna; por esta, incluído apenas o lado ímpar, até encontrar a Avenida Embaixador 
Abelardo Bueno; por esta, incluído apenas o lado ímpar, até sua interseção com a 
Avenida Salvador Allende; por esta, incluído apenas o lado ímpar, até o encontro com 
a Avenida Olof Palme; por esta, incluído apenas o lado ímpar, até a Estrada dos 
Bandeirantes; por esta, incluído apenas o lado par, até a interseção com Rua 
Godofredo Marques; por esta, incluído apenas o lado ímpar, até a Estrada do 
Camorim; por esta,  incluído somente o lado ímpar, até a divisa leste (medindo 
160,50m) do PAL 35.862; por esta e seu prolongamento, cruzando o Rio Camorim, 
até encontrar a curva de nível 50m (cinqüenta metros); por esta até encontrar o Rio 
Camorim; por este, até encontrar a curva de nível 100,00m (cem metros) da vertente 
sul do Maciço da Pedra Branca; por esta curva de nível até o ponto de encontro com o 
prolongamento do  eixo da Rua Iuri Xavier Pereira; deste ponto, por uma reta, em 
direção NE até encontrar o ponto definido pelo encontro da curva de nível 25m com o 
prolongamento do eixo da Rua Fernando de Santa Cruz; por este prolongamento até 
encontrar o limite oeste do PAL 22.898; por este e pelo limite norte do PAL 22.898 até 
a Estrada Vereador Alceu de Carvalho; por esta, incluído apenas o lado par, até o 
ponto de partida.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


