
 

 
SECRETARIA DE GOVERNO 

Rua Oswaldo Aranha, 06, Centro - Cachoeiras de Macacu/RJ 

E-mail.: governo@cachoeirasdemacacu.rj.gov.br 

Tel.: (21) 2649-4814  
 

 

 LEI Nº 2.428 DE 25 DE JUNHO DE 2019. 

 

DEFINE O ABAIRRAMENTO, FIXA A 

DIVISÃO, DENOMINAÇÃO E 

RESPECTIVA DELIMITAÇÃO DOS 

BAIRROS, DO MUNICÍPIO DE 

CACHOEIRAS DE MACACU-RJ. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica 

Municipal, faz saber que a Câmara APROVOU e EU SANCIONO a seguinte Lei:  

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO DA LEI 

 

Art.1o–Esta Lei estabelece o abairramento do Município de Cachoeiras de 

Macacu, fixando os limites e discriminando sua localização, regularizando as 

denominações em duplicidade, além de legalizar as denominações decorrentes 

do costume.  

Parágrafo único – Para efeitos desta Lei, considera-se: 

I - Localidade é a subdivisão espacial do território do município, podendo 

englobar áreas rurais e urbanas; 

II - Bairro é a subdivisão espacial do território urbano do município; 

Art.2°-Esta Lei visa, dentre outros, aos seguintes objetivos:  

I – subsidiar a implantação do sistema de Código de Endereçamento Postal (CEP) 

para cada logradouro da cidade, a fim de eliminar as dúvidas relacionadas ao 

endereçamento das residências localizadas no Município, contribuindo para um 

serviço postal mais eficiente e confiável;  

II – contribuir para a identidade dos munícipes com o local onde moram;  

III – aprimorar a sinalização da cidade, facilitando a localização e a circulação no 

trânsito urbano;  

Art.3º-Os bairros possuem denominação própria e sua divisão tem como 

objetivo o subsídio ao planejamento urbano e regional, podendo conferir maior 
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eficiência da gestão municipal e servindo de base censitária para os estudos, 

projetos e recenseamentos próprios e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

Art.4º-A delimitação dos bairros é coerente cartograficamente com a divisão das 

localidades, sendo parte das ações de planejamento e ordenamento que 

envolvem a subdivisão programática do território municipal. 

§ 1º A descrição das delimitações contorna os bairros no sentido horário. 
 

§ 2º Os limites entre bairros, preferencialmente, são:  

a) rios, córregos ou canais; 

b) logradouros públicos;  

c) divisores de drenagem e;  

d) limites de propriedades, loteamentos ou condomínios. 

 

Art.5º-O território municipal é dividido em localidades, conforme Anexo I, que 

são unidades territoriais intermediárias, delimitadas segundo critérios 

fisiográficos e históricos. 

§ 1º Uma localidade pode compreender nenhum, um ou mais bairros ou área 

urbana isolada dentro de seu perímetro. 

§ 2º As localidades, bairros e áreas urbanas isoladas são subdivisões 

programáticas do território que subsidiam o ordenamento territorial proposto no 

Plano Diretor. 

  

CAPÍTULO II 

 
DENOMINAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS LOCALIDADES 

 

Art.6º-O Município de Cachoeiras de Macacu possui 61 (sessenta e uma) 
localidades, com denominação própria, englobando as áreas urbanas e rurais e 

que perfazem todo o território municipal, conforme a seguinte lista: 

 

I. Agrobrasil 

II. Anil 

III. Areal 

IV. Areia Branca 

V. Belém de Tauá 

VI. Bengala 
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VII. Bertholdo Duarte 

VIII. Boa Sorte 

IX. Boca do Mato 

X. Bom Jardim 

XI. Castália 

XII. Cavada 

XIII. Derribada 

XIV. Duas Barras 

XV. Estreito 

XVI. Faraó de Baixo 

XVII. Faraó de Cima 

XVIII. Funchal 

XIX. Gleba Colégio 

XX. Gleba Ribeira 

XXI. Granada 

XXII. Guapiaçu 

XXIII. Imbira 

XXIV. Ipiranga 

XXV. Itaperiti 

XXVI. Jaguari 

XXVII. Japuíba 

XXVIII. João Paulo 

XXIX. Lagoinha 

XXX. Maraporã 

XXXI. Marubaí 

XXXII. Matumbo 

XXXIII. Meio da Serra 

XXXIV. Morro do Céu 

XXXV. Morro Frio 

XXXVI. Nova Ribeira 

XXXVII. Papucaia 

XXXVIII. Papucainha 

XXXIX. Patis 

XL. Pedreira 

XLI. Pena 

XLII. Porto Taboado 

XLIII. Quizanga 

XLIV. Rabelo 

XLV. Raiz da Serra 

XLVI. Rio do Mato 

XLVII. Santa Fé 

XLVIII. Santa Maria 

XLIX. Santo Amaro 

L. São Joaquim 

LI. São José da Boa Morte 
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LII. São Miguel 

LIII. Sebastiana 

LIV. Sede 

LV. Serra Queimada 

LVI. Setenta 

LVII. Soarinho 

LVIII. Tocas 

LIX. Três Manilhas 

LX. Valério 

LXI. Vecchi 
 

CAPÍTULO I 

 
DA DIVISÃO, DENOMINAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS BAIRROS 

 

Art.7º-O Município de Cachoeiras de Macacu possui 03 (três) núcleos urbanos 
principais que se subdividem em 36 (trinta e seis) bairros com a denominação 

própria e com o seguinte agrupamento: 

 

I – Núcleo Sede, cujas delimitações se encontram no Anexo II, composto pelos 
seguintes bairros,: 

 

a. Betel; 

b. Boa Vista; 

c. Boca do Mato; 

d. Campo do Prado; 

e. Castália; 

f. Centro; 

g. Cidade Alta; 

h. Ganguri; 

i. Parque Santa Luiza; 

j. Parque Veneza; 

k. Pedreira; 

l. Poço Verde; 

m. Rasgo; 

n. Santo Antônio; 

o. São Francisco de Assis; 

p. Tuim; 

q. Valério; 

r. Várzea. 
 

II – Núcleo Japuíba, cujas delimitações se encontram no Anexo III, composto 
pelos seguintes bairros: 
 

a. Areia Branca 
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b. Centro 

c. Forno Velho 

d. Marreca 

e. Raiz da Serra 

f. Raposo 

g. Village 

h. Viracopos 
 

III – Núcleo Papucaia, cujas delimitações se encontram no Anexo IV, composto 
pelos seguintes bairros: 

 

a. Centro 

b. Coletivo 

c. Expansão 

d. Gleba Colégio 

e. Gleba Ribeira 

f. Granada 

g. Guararapes 

h. Ribeira 

i. Sebastião Mendes 

j. Veneza 
 

Art.8º-As delimitações dos bairros e memoriais descritivos se darão da seguinte 

forma: 

I – Núcleo Sede, conforme memorias descritivos do Anexo I; 

II – Núcleo Japuíba, conforme memorias descritivos do Anexo II; 

III – Núcleo Papucaia, conforme memorias descritivos do Anexo III; 

 

Art.9º-Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO, 25 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

MAURO CEZAR DE CASTRO SOARES 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – MAPA DE LOCALIDADES 
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ANEXO II 

DELIMITAÇÕES DOS BAIRROS DO NÚCLEO SEDE 

Bairro Delimitações 

Betel 

Começa na RJ-116 (1), na altura da ponte do Rio Macacu na 

Estrada Dona Leopoldina, e segue ao longo da margem 

direita do Rio Macacu, paralelamente à rodovia, até um 

afluente após a Sede do Parque Fluvial da APA Macacu (2); 

deste ponto, sobe ao longo deste afluente, atravessa a RJ-

116 e contorna os condomínios Village I e II e a Vila Olímpica 

(3); após, segue margeando a RJ-116, sentido Cachoeiras de 

Macacu, retornando ao ponto inicial. 

Boa Vista 

Começa no início da Avenida Aristides Antônio Falcão (1) e 

segue contornando as ruas da Felicidade, da Mangueira e 

Zilda Salvaya Silva até a altura da “Saibreira” (2); após 

contorna a Estrada da Areia Branca (3) e segue 

paralelamente a margem direita do Rio Boa Vista, 

contornando as estradas dos Lessas e da Fazenda Whisky e as 

ruas Hildebrando Ferreira Alves e das Pedras até um ponto (4) 

em que volta em direção ao Rio Boa Vista e segue ao longo 

deste até pouco adiante do acesso à Pedra do Colégio (5), 

onde passa para a margem esquerda do mesmo rio, atravessa 

e segue contornando a Estrada de Santa Fé,retornando até 

a altura do campo de futebol da Boa Vista (6); deste 

ponto, segue contornando a Estrada da Romana, até um 

ponto (7) em que atravessa esta estrada até pouco adiante da 

onde o Rio Boa Vista desemboca no Rio Macacu (8), 

seguindo ao longo deste rio até a divisa com o Bairro São 

Francisco de Assis (9) e retornando ao ponto inicial. 

Boca do Mato 

Começa na ponte da rodovia RJ-116 sobre o Rio Macuqui 

(1), subindo ao longo do mesmo até um ponto nos fundos do 

Condomínio Colina do Conde (2); deste ponto, segue 

paralelamente a RJ-116, sentido Nova Friburgo, até o final 

da Avenida Eduardo Dale (3); daí segue até o encontro 

dos córregos do Esgoto e dos Trannins (4); deste ponto, 

segue paralelamente à estrada municipal CMU 024 (antigo 

Ramal Ferroviário) até um ponto na altura do encontro dos 
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rios Pedra Branca e Macacu (5), próximo ao km 51 da rodovia 

RJ-116; deste ponto, segue paralelamente a mesma rodovia, 

agora no sentido Cachoeiras de Macacu, contornando (6) o 

Caminho do Jequitibá (acesso à Sede do Parque Estadual dos 

Três Picos) e daí (7), paralelamente a margem esquerda do 

Rio Macacu, englobando a Alameda Tupiniquim, a Rua Dona 

Miúda e trecho da Avenida Castelo Branco, até a ponte sobre o 

Rio Macuqui (8), seguindo ao longo deste até o ponto 

inicial. 

Campo do Prado 

Começa na Rua Professora Edith Miranda, na ponte sobre o 

Rio Macacu (1), subindo ao longo deste rio até a ponte que 

liga ao Bairro Tuim (2), daí até o início da Rua 10, 

contornando o final da Avenida Roberto Silveira (3); após 

segue paralelamente a Rua Plínio Casado, sentido Cachoeiras 

de Macacu, contornando as ruas Waldemar Poubel, Praxedes 

Joaquim Henriques e Juvenal Siqueira até o início da Rua 

Dona Amélia, divisa com o Bairro Santo Antônio (4); daí 

segue ainda pela Rua Plínio Casado até a Rua Edith Miranda, 

retornando ao ponto inicial. 

Castália 

Começa na rodovia RJ-116, na altura do km 45 (1), seguindo 

em sentido Noroeste contornando as ruas do Lago 

Encantado, Vinícius de Moraes, Dr. Antônio da Silva Leite e 

Rua 15 (2). Daí, em sentido Noroeste, contornando a Rua 13, 

o final da Avenida Castália, a Rua 19, o encontro do Córrego 

Afonso Trannim com o Rio Valério (3), seguindo este rio em 

toda a sua margem esquerda, contornando toda a Rua Afonso 

Francisco Trannin e a Rua Leovegildo José Falcão (4), seguindo 

paralelamente a rodovia RJ-116, sentido Nova Friburgo, até 

o Córrego Macuqui (5), acompanhando este em sua 

margem direita até o Rio Macacu (6). Deste ponto, segue 

margeando o lado esquerdo da Rua da CEDAE, sentido 

Cachoeiras de Macacu, até o ponto inicial. 

Centro - Sede 

Começa na ponte sobre o Rio Macacu (1), ao final da Avenida 

Governador Roberto Silveira, seguindo ao longo da Rua 

Getúlio Vargas, paralelamente a margem direita do Rio 

Macacu; após segue pela Rua Professor Fernando Nunes 

(2), contornando o CIEP 140 até a ponte sobre o Rio Macacu 
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(3); retorna pela ruas José Carlos de Farias e Rima El-Daher, 

atravessando o eixo rodoviário, até a Rua Manoel Delfim 

Sarmento (4) e segue até a ponte sobre o Rio Ganguri (5); 

após, sobe ao longo deste rio até a ponte na Rua Manoel Diz 

Martinez (6); daí segue contornando as ruas Manoel Diz 

Martinez, Adalgisa Veloso (início), Herman Almeida Ferraz e 

Washington Luís até a esquina com a Rua Rui Barbosa (7); 

após segue ao longo desta rua até a altura da antiga usina 

(8), retornando, ao longo da margem direita do Rio 

Macacu, ao ponto inicial. 

Cidade Alta 

Começa na Rua Adalgisa Veloso (1), na altura do Clube 

Recreativo Piratas, e segue contornando esta rua, 

paralelamente a Rua Reginaldo José da Silva, até a esquina 

com a Rua Antônio Veloso (2); após segue ao longo da Rua do 

Expedicionário, contorna a Travessa Apolinária Vargas e o final 

da Rua José Rodrigues Vargas (3), e retorna contornando as 

ruas Demétrio Custódio, Jair José Pereira e Francisco José de 

Oliveira (4); daí, segue contornando a Rua Norvalino 

Custódio e a Rua Adalgisa Veloso, retornando ponto inicial. 

Ganguri 

Começa na altura do Clube Recreativo Piratas, esquina entre as 

ruas Adalgisa Veloso e Reginaldo José da Silva (1), seguindo 

pelos fundos desta última até próximo o Rio Ganguri, na ponte 

na Rua Manoel Diz Martinez (2), seguindo ao longo da 

margem direita deste rio até a ponte na Rua Augusto Ramos 

(3), daí segue até os fundos do Caminho do Céu (4). Deste 

ponto, segue, em sentido Noroeste, confrontando o bairro 

Parque Santa Luiza (na área do Condomínio Blue Sky), 

contornando as ruas Advir Coelho Gomes e Rosa Deolinda de 

Souza, até um ponto próximo ao final da Rua Albertino Jesus 

da Silva (5). Daí, segue contornando as ruas José Custódio de 

Souza e Antônio Veloso (6), após, segue paralelamente a Rua 

Adalgisa Veloso, englobando as ruas Antônio Pinto e 

Reginaldo José da Silva, retornando ao ponto inicial. 

Parque Santa Luiza 

Começa na ponte sobre o Rio Macacu na Rua José Carlos de 

Farias (1), e segue ao longo da Rua Escritora Maria Cotas, 

paralelamente a margem direita do Rio Macacu, até o trevo 

da RJ-116 (2); após, atravessa a Rua Maurício de Abreu e a 
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RJ-116 e segue contornando toda a área do Condomínio Blue 

Sky e do Caminho do Céu, até o Rio Ganguri (3); seguindo 

ao longo deste rio e então pela Rua Joaquim Gonçalves Lêdo 

(4), em direção ao eixo rodoviário, retornando ao ponto 

inicial. 

Parque Veneza 

Começa no trevo da RJ-116, ao final das ruas Maurício de 

Abreu e Escritora Maria Cottas (1), e segue ao longo da 

margem direita do Rio Macacu, contornando as ruas 

Vereador Ibrahim Barroso, Francisco e Dr. Manoel da Silva 

até voltar a RJ-116, na curva do mesmo rio após a ponte da 

Estrada Dona Leopoldina (2); deste ponto, retorna, 

englobando uma margem de 100m, ao longo da RJ-116 até 

ponto inicial. 

Pedreira 

Começa na ponte da Estrada Dona Leopoldina sobre o Rio 

Macacu (1), seguindo ao longo da margem esquerda desse 

rio até a divisa com o Bairro Boa Vista (2); deste ponto 

atravessa a Estrada da Romana e segue contornando o 

Loteamento São João e a Estrada Dona Leopoldina até os 

fundos do Condomínio Garden Park (3); após a propriedade ao 

lado do condomínio, segue ao longo de canal de drenagem 

até o Rio Macacu (4), retornando, ao longo deste, até o 

ponto inicial. 

Poço Verde 

Começa na esquina entre as ruas Getúlio Vargas e Afonso 

Penna (1) e segue ao longo da margem direita do Rio 

Macacu, contornando as ruas Afonso Penna, Jovelino Neto e 

Dr. Antônio Carlos, até a ponte sobre o mesmo rio na Rua José 

Carlos Farias (2). Deste ponto, segue pelos fundos do CIEP 140 

Mario Cezar Gomes da Silva até a Rua Afonso Pena (3), 

seguindo ao longo desta e retornando ao ponto inicial. 

Rasgo 

Começa na esquina da Rua Plínio Casado com o antigo Leito 

da Rede Ferroviária Federal (1); deste ponto segue pela Rua 

Plínio Casado, sentido Nova Friburgo, depois contorna a Rua 

10 até a margem esquerda do Rio Macacu (2), seguindo por 

esta paralelamente à Rodovia RJ-116, sentido Nova 

Friburgo, até a divisa com o Bairro Valério, na ponte sobre 

o Rio Macacu (3), subindo por este ao longo de sua 

margem esquerda, até a altura da “curva do Virindinho”, 
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também divisa com o Bairro Valério (4), retornando deste 

ponto, atravessando e seguindo paralelamente à esquerda da 

Avenida Castelo Branco, no sentido Cachoeiras de Macacu, 

até um ponto em que começa a contornar a Rua Agostinho 

Mendes (5); deste ponto, segue contornando a Rua D, o 

Córrego da Pedreira, a Rua João Francisco da Silva e a Rua B 

(6), retorna ao ponto inicial. 

Santo Antônio 

Começa na bifurcação entre as ruas Juvenal Siqueira e Rua 

Dona Amélia (1), seguindo pelos fundos desta última, 

contornando as ruas Nilo Peçanha e Nilza Maia Cardoso até 

um ponto entre as ruas da Felicidade, Nicanor Pinto e 

Aristides Antônio Falcão (2); daí retornando ao longo da 

Rua Santo Antônio até a Rua Plínio Casado (3), voltando 

ao ponto inicial. 

São Francisco de Assis 

Começa na Rua José Carlos Farias, na ponte sobre o Rio 

Macacu (1), e segue ao longo da margem esquerda desse rio 

até o encontro entre a Rua Santo Antônio e a Avenida 

Aristides Antônio Falcão (2); após, segue ao longo da 

cumeeira do “Morro da Torre” até o Rio Macacu, na altura 

das divisas com os Bairros Boa Vista e Parque Veneza (3); daí 

retornando, ao longo da margem esquerda desse rio, até 

ponto inicial. 

Tuim 

Começa num ponto da Rua Rui Barbosa, na altura da antiga 

usina (1) e segue, em sentido Nordeste, contornando as ruas 

Mário Lavoura, Fernando Teixeira, Doca Monteiro, Américo 

Martinez, Célio Araújo e João Mendes até um ponto na 

estrada das Tocas (2); deste ponto segue, paralelamente, ao 

longo da margem direita ao Rio das Tocas até a Rua Pastor 

Lota e desta até o seu final, na rodovia RJ- 116 (3); daí segue 

por esta rodovia até a ponte sobre o Rio Macacu e desce, ao 

longo da margem direita deste rio, até a antiga usina, 

retornando ao ponto inicial. 

Valério 

Começa na ponte da rodovia RJ-116 sobre o Rio Macacu, 

próximo ao encontro deste com o Rio das Tocas (1). Deste 

ponto, segue paralelamente a mesma rodovia, no sentido 

Nova Friburgo, contornando a Rua Adrião Izídio da Costa 

e Rua 7, até a divisa com o Bairro Castália (2). Daí, 
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atravessando para a margem esquerda do Rio Macacu até a 

Avenida Castelo Branco (3), segue paralelamente a esta, no 

sentido Cachoeiras de Macacu, contornando a Rua José 

Araújo Costa, a Estrada de São Joaquim e o Loteamento Sady 

(4), retornando a Avenida Castelo Branco margeando esta até 

a divisa com o Bairro Rasgo (5). Deste ponto, segue a 

margem direita do Rio Macacu até o ponto inicial. 

Várzea 

Começa na ponte do antigo leito ferroviário sobre o Rio 

Macacu (1) e segue pela Rua Professora Edith Miranda, por 

baixo do viaduto, até a esquina entre as ruas Plínio Casado 

e Joaquim A. R. Sobrinho (2); deste ponto segue 

contornando as ruas Demétrio Guerra, Bernardo dos 

Santos e Antônio Raimundo de Souza até o encontro desta 

com a Rua 13 de Maio, daí seguindo até o final desta rua, 

próximo à margem esquerda do Rio Macacu (3); após retorna 

ao longo desta margem até o ponto inicial. 
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ANEXO III 

DELIMITAÇÕES DOS BAIRROS DO NÚCLEO JAPUÍBA 

Bairro Delimitações 

Areia Branca 
 

Começa na ponte da Rua Padre Antônio Carvalho sobre o 

Rio Macacu (1), e desce ao longo do mesmo rio, 

contornando a Tieta e a Rua Eliseu Menegussi, até um 

ponto (2) a partir do qual volta contornando o Condomínio 

Santa Helena e entorno, atravessando a estrada vicinal 

CMU-106 (3); depois segue paralelamente a ela até o 

encontro com a estrada vicinal CMU-009 (4); deste ponto, 

retorna, paralelamente a esta via e a Rua Padre Antônio 

Carvalho, até o Rio Macacu (5), e daí até o ponto inicial. 

Centro – Japuíba 

Começa na RJ-116, na altura da Praça Maria Zulmira Torres 

(1), seguindo ao longo da mesma rodovia, pelo lado direito no 

sentido Itaboraí, até um canal de drenagem (2) da 

margem esquerda do Rio Macacu; posteriormente segue 

por esse canal até o ponto em que deságua no Rio Macacu 

(3); daí retorna, ao longo deste rio, até o ponto que faz 

divisa com o Bairro Santana (4); deste ponto, segue 

confrontando o referido bairro, passando pela Rua José 

Barbosa da Costa Ramos e retornando ao ponto inicial. 

Forno Velho 

Começa na RJ-116, após o Bairro Village (1), e segue ao 

longo da margem direita desta rodovia, sentido Itaboraí, 

até um ponto após as ocupações (2); daí segue rumo 

Noroeste até um ponto num canal de drenagem (3), aos 

fundos das ocupações; após, segue ao longo deste canal e, 

depois, até um ponto no Rio Macacu (4); daí segue ao 

longo deste rio até o a divisa com o Bairro Village (5), 

seguindo confrontando com este bairro até o ponto inicial. 

Marreca 

Começa na Rua Dr. Porciúncula, na ponte sobre um canal de 

drenagem (1), e segue subindo este canal até a RJ-116 (2); 

daí segue ao longo da margem direita desta rodovia, 

sentido Itaboraí, até a Rua Agenor Cândido de Almeida (3), 

seguindo ao longo desta até a Rua Maestro Eduardo Guimarães 

(4), posteriormente ao longo desta até Córrego Mãe D’Água 

(5); daí seguindo ao longo deste córrego até o Rio Macacu 
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(6); deste ponto, sobe o mesmo referido rio até o 

desemboque do canal de drenagem mencionado no início 

(7), e deste até o ponto inicial. 

Raiz da Serra 

Começa na ponte, ao final da Rua Mário Simão Martins 

Nogueira, sobre um afluente da margem esquerda do Rio 

Branco (1), seguindo ao longo deste até sua confluência com 

o Rio Branco (2); daí atravessa este rio para sua margem 

direita e segue ao longo do divisor de drenagem, no sentido 

Bertholdo Duarte, contornando trecho da RJ-126, até um 

ponto após a ocupação mais adensada (3); após, atravessa 

em linha reta a referida rodovia até outro ponto (4), a 

partir do qual retorna, contornando as ocupações nesta 

margem da rodovia e sempre com raio de ao menos 100 

metros, até o ponto inicial. 

Raposo 

Começa na ponte da RJ-116 sobre o Rio Branco (1) e segue 

contornando a Praça Maria Zulmira Torres e depois ao 

longo da Rua Benedito Antônio Barroso até a esquina com a 

Rua José da Costa Ramos (2); seguindo ao longo desta rua, 

atravessa a Rua Antônio José de Lima, e segue margeando o 

Loteamento São Pedro até o Rio Macacu (3); daí segue ao 

longo deste até o desemboque do Rio Bengala (4); após, 

sobe ao longo deste rio, contornando todo o Loteamento São 

Pedro, atravessando de volta a Rua Antônio José de Lima, 

até um ponto já no Rio Jororó (5); deste ponto, segue 

contornando, com raio de 100 metros, as ocupações na 

margem direita do Rio Branco, atravessa a RJ-116 e segue 

até um ponto a sua margem (6); daí, segue paralelamente a 

RJ-116, até o Rio Branco, retornando, ao longo deste, até o 

ponto inicial. 

Vilage 

Começa no encontro com a Rua Agenor Cândido de Almeida 

com a RJ-116 (1), e segue ao longo desta rodovia até a divisa 

com Forno Velho, na altura do Ninho dos Pássaros (2); daí 

segue até um canal de drenagem e ao longo deste até o Rio 

Macacu (3); após sobe por este rio até a confluência do 

Córrego Mãe D’Água (4); deste ponto, sobe ao longo deste 

córrego até a ponte na Rua Maestro Eduardo Guimarães 

(5); após, segue por esta rua até o encontro com a Rua 
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Agenor Cândido de Almeida (6), daí retornando ao ponto 

inicial. 

Viracopos 

Começa na ponte RJ-116 sobre o Rio Branco (1), e sobe ao 

longo deste rio, contornando o Haras dos Meninos, até a 

confluência com um canal de drenagem (2), seguindo, 

então, ao longo deste canal, confrontando com o bairro Raiz 

da Serra, até a ponte no final da Rua Mário Simão Martins 

Nogueira (3); daí, segue paralelamente a RJ-116, sentido 

Itaboraí, contornando as ruas Laureana Reis, Mário Simão 

Martins Nogueira, João Pereira da Silva Neto, Idalina T. de 

Castro e o Parque Temático Terra Santa, até um ponto no 

Córrego Mão D’Água (4); em seguida, descendo ao longo 

deste até a ponte na RJ-116 (5), daí retornando ao ponto 

inicial. 
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ANEXO IV 

DELIMITAÇÕES DOS BAIRROS DO NÚCLEO PAPUCAIA 

Bairro Delimitações 

Centro - Papucaia 

Começa na ponte sobre o Córrego da Granada na RJ-116 

(1), e segue ao longo desta, no sentido Itaboraí, até a 

esquina com a Rua Jaldeli Freiras da Silva (2), onde começa a 

contornar os comércios da margem direita da rodovia, 

retornando a ela e indo até um ponto (3) na divisa com o 

bairro Guararapes e depois ao longo de trecho da Rua Tupiana 

Nogueira de Melo até o Rio Papucainha (4); daí, desce ao 

longo deste rio até a ponte sobre o mesmo da Avenida 

Senador Doutel de Andrade (5), após seguindo por esta 

avenida até um ponto sobre o Córrego da Granada (6), 

subindo ao longo deste até o ponto inicial. 

Coletivo 

Começa na ponte ao final da Avenida Padre Antônio da 

Costa Carvalho, sobre o Rio Macacu (1), e desce ao longo 

deste rio até um ponto (2) desde o qual segue o rumo nos 

fundos do assentamento Coletivo do INCRA até um canal de 

drenagem (3); daí desce ao longo desse canal até um ponto 

(4) a partir do qual segue pelos fundos do Condomínio 

Papucaia Jardins até o Córrego Maria (5), depois subindo ao 

longo deste córrego, atravessando a CMU-208, até um 

ponto (6), então segue paralelamente a esta estrada 

vicinal, em direção à Ribeira, até um ponto (7), de onde 

segue contornando as ocupações nas margens da CMU-104 

(Estrada Beira-Rio), antes e após o Residencial Jeribá, até um 

ponto (8), a partir do qual segue até o Rio Macacu (9), daí 

descendo ao longo deste rio, retornando ao ponto inicial. 

Expansão 

Começa na ponte sobre o Córrego da Granada na Avenida 

Senador Doutel de Andrade (1) e segue ao longo desta até a 

ponte sobre o Rio Papucainha (2); daí desce ao longo desse 

rio até um ponto na divisa com o bairro Gleba Colégio (3), 

seguindo ao longo desta em linha reta até um ponto no Rio 

Macacu (4) e em seguida sobe ao longo deste rio até a 

ponte ao final da Avenida Paulo Francisco Torres (5); deste 

ponto segue ao longo desta avenida até a Rua Patrícia de 
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Aguiar Cabral (6), daí seguindo por esta rua até o seu final 

e depois, ao longo do Córrego da Granada, retorna ao 

ponto inicial. 

Gleba Colégio 

Começa na ponte sobre o Rio Papucainha na Estrada da Gleba 

Colégio (1), seguindo ao longo desta e confrontando, à 

esquerda, com o bairro Sebastião Mendes, até um ponto (2) 

após o acesso a Rua Antônia Gonçalves Mesquita; daí 

segue paralelamente a esta rua até um ponto nos fundos 

das ocupações do lado esquerdo da Estrada da Gleba 

Colégio (3); após segue paralelamente a esta estrada até 

um ponto (4) onde começa a contornar as ocupações e o 

Loteamento Papucaia 1, posteriormente atravessando a 

Estrada Gleba Colégio e o Córrego Suarina até um ponto (5) 

de onde volta contornando os ocupações do lado direito da 

Estrada da Gleba Colégio até um ponto (6), a partir do qual 

segue paralelamente ao Loteamento Papucaia 2 até o Rio 

Papucainha e daí até sua confluência com o Rio Macacu (7); 

deste ponto, sobe ao longo deste rio até um ponto (8) de 

onde atravessa até o Rio Papucainha e sobe ao longo 

deste até o ponto inicial. 

Gleba Ribeira 

Começa na ponte ao final da Avenida Paulo Francisco Torres 

sobre o Rio Macacu (1), descendo um trecho ao longo deste 

rio até um ponto (2), a partir do qual segue em linha reta até 

um ponto (3) nos fundos do Condomínio Country Ville, no 

Córrego Maria; após, desce ao longo desse córrego até um 

ponto (4) a partir do qual segue em linha reta até um ponto 

próximo a Tenda de Davi (5); daí segue ao longo da CMU 

203 até o entroncamento com a CMU 106 (6), seguindo, 

então, paralelamente a esta estrada até um ponto no 

Córrego Maria (7); daí sobe trecho deste córrego e depois 

segue em linha reta pelos fundos do Condomínio Papucaia 

Jardins (8), e segue contornando esse mesmo condomínio 

ao longo de um canal de drenagem até um ponto (9) na 

divisa com o Bairro Coletivo; segue então confrontando 

este bairro até um ponto (10) na CMU 104 (Estrada 

Beira-Rio), daí seguindo ao longo desta e retornando ao 

ponto inicial. 
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Granada 

Começa na margem direita da RJ-116, próximo à Rua Jaldeli 

Freiras da Silva (1), e segue ao longo dessa rodovia, sentido 

Cachoeiras de Macacu, até a ponte sobre um canal de 

drenagem na altura do Clube do Japonês (2); daí sobe ao 

longo deste canal até um ponto no pé da montanha (3), a 

partir do qual se aproxima e segue margem a direita do 

canal da Granada até cruzá-lo e atingir um ponto pouco 

adiante (4); após, atravessa a Estrada de Soarinho e o Rio 

Papucainha até um ponto (5) desde o qual segue 

contornando as ocupações ao longo da Estrada de 

Soarinho, Rua Soldado Flávio Rodrigues de Freitas, Rua José 

Marques da Fonseca, Rua Izalino de Almeida e da Rua Jaldeli 

Freiras da Silva, retornando ao ponto inicial. 

Guararapes 

Começa na RJ-116, na altura da confluência entre as ruas 

Tupiana Nogueira de Melo e José Salvaya (1), seguindo por 

pequeno trecho da mesma rodovia, no sentido Cachoeiras de 

Macacu, a partir do qual sobe até o divisor de drenagem (2) e 

segue, confrontando com o Bairro Granada e ao longo da 

margem direita da RJ-116, até um ponto sobre o Rio 

Papucainha (3); daí desce ao longo desse rio, atravessando 

a RJ-116, até um ponto (4) a partir do qual começa a 

contornar o Morro do Guararapes, paralelamente a Rua do 

Pacificador até um ponto no alto, ao fundo da Rua dos Cristais 

(5); depois descendo, paralelamente a Rua das Laranjeiras, 

até um ponto sobre o Rio Papucainha (6), próximo à Rua 

Tupiana Nogueira de Melo, daí retornando ao ponto inicial. 

Ribeira 

Começa no encontro dos rios Macacu e Jaguari (1) e sobe ao 

longo deste último até a ponte da RJ- 116 (2); daí segue ao 

longo desta rodovia, sentido Itaboraí, até ponte sobre o 

Córrego da Granada (3), descendo ao longo deste córrego 

até a altura da Rua Patrícia de Aguiar Cabral e, então, por esta 

rua até seu encontro com a Avenida Paulo Francisco Torres 

(4); daí segue por esta avenida até a ponte sobre o Rio 

Macacu (5), subindo ao longo deste rio e retornando ao 

ponto inicial. 

Sebastião Mendes 
Começa no encontro da CMU-107 (Avenida Colégio) com a Rua 

Francisco Xavier Feitosa (1), seguindo ao longo desta última 
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até a Rua Joventina Xavier Mendes (2); daí segue margeando 

essa mesma rua até um ponto próximo às torres de 

telecomunicações (3) e, deste ponto, segue contornando 

as ocupações da Rua Antônia Gonçalves Mesquita até chegar 

a Avenida Colégio (4), daí retornando ao ponto inicial. 

Veneza 

Começa na ponte ao final da Avenida Senador Doutel de 

Andrade sobre o Rio Papucainha (1) e sobe ao longo deste rio 

até a esquina das ruas Bernardo Sayão e Dr. Antônio Elias 

Saad (2); daí segue contornando as ruas Brasiliana e Maria 

de Almeida até um ponto (3) a partir do qual segue em linha 

reta, perpendicularmente às ruas Ilcimar Machado e 

Gracinda de Souza Pinto, até um ponto (4) próximo das 

antenas de telecomunicações; deste ponto, atravessa a Rua 

Joventina Xavier Mendes e segue ao longo da Rua Francisco 

Xavier Feitosa até seu encontro com a Av. Colégio (5), 

seguindo por ela e retornando ao ponto inicial. 
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