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LIMITE TERRITORIAL DAS ÁREAS 

INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS DA 
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Descrição do limite da Área 01 

Inicia no encontro do Molhe de Olinda – limite Municipal Olinda – Recife e o 

dique do Nogueira, segue pelo eixo do canal de atracamento dos navios no 

Porto do Recife até encontrar a bacia do Rio Pina, seguindo pelo eixo desta até 

o eixo do Rio Pina e prosseguindo pelo eixo do referido rio até encontrar a 

confluência do braço morto do rio Capibaribe; segue pelo eixo desse braço 

passando pela Ponte E. Correia (Ponte de Afogados) por onde prossegue; 

deflete à esquerda ao encontrar o eixo do Rio Capibaribe, seguindo por este 

eixo até atingir o eixo da Ponte da Madalena (Prefeito Lima de Castro); deflete 

a direita deste eixo seguindo pela Rua Paissandu (includente) até atingir a Rua 

Viscondessa do Livramento; deflete à esquerda seguindo por esta (includente) 

até atingir o eixo (canal) da Avenida Agamenon Magalhães; deflete à esquerda, 

seguindo por este eixo até atingir a linha de limite municipal Recife – Olinda; 

deflete à direita, seguindo por este limite até atingir o Molhe de Olinda, ponto 

inicial. 

1ª Circunscrição – Rio Branco 

Bairros: Recife Antigo, Santo Antonio, São José e Cabanga 

Inicia no encontro do Molhe de Olinda – limite Municipal Olinda – Recife e o 

dique do Nogueira, segue pelo eixo do canal de atracamento dos navios no 

Porto do Recife até encontrar a bacia do Rio Pina, seguindo pelo eixo desta até 

o eixo do Rio Pina e prosseguindo pelo eixo do referido rio até encontrar a 

confluência do braço morto do Rio Capibaribe; segue pelo eixo desse braço 

passando pela Ponte E. Correia (Ponte de Afogados) até o encontro com a 

linha férrea do metrô; deflete à direita desta (includente) por onde segue até 

encontrar a Rua Azul; deflete à esquerda no sentido do prolongamento desta 

via até encontrar o eixo do Rio Capibaribe; deflete à direita deste eixo por onde 

segue passando pela Ponte da Boa Vista, Duarte Coelho, Ponte Princesa 

Isabel e Ponte do Limoeiro, seguindo pelo eixo da Bacia do rio Beberibe até 

encontrar o Molhe de Olinda, ponto inicial. 

2ª Circunscrição – Boa Vista 

Bairros: Boa Vista, Soledade e Santo Amaro 

Inicia na Ponte da Tacaruna, limite municipal Recife – Olinda; deflete à direita e 

segue pelo eixo da Bacia do Capibaribe, passando pela Ponte do Limoeiro, 

Princesa Isabel, Duarte Coelho e Boa Vista até encontrar a Ponte Velha; 

deflete à direita do eixo desta ponte (includente) até encontrar a Rua Doutor 

José Mariano; deflete à esquerda desta rua (excludente) até encontrar a Rua 

São Gonçalo; segue por esta (excludente) até encontrar a Rua do Jasmim; por 
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onde segue (excludente) até o encontro com a Rua Jornalista Edmundo 

Bittencourt; deflete à direita desta (excludente) até o encontro com a Rua José 

de Alencar; deflete à direita desta (excludente) até o encontro com a Rua 

Visconde de Goiana; deflete à esquerda desta (includente) até o encontro com 

a Rua Marquês Amorim; deflete à esquerda desta (includente) até encontrar a 

Rua General Joaquim Ignácio; por onde segue (includente) até encontrar o eixo 

(canal) da Avenida Agamenon Magalhães; deflete à direita, seguindo por este 

eixo até atingir a linha de limite municipal Recife – Olinda, Ponte da Tacaruna, 

ponto inicial. 

3ª Circunscrição – Joana Bezerra 

Bairros: Ilha Joana Bezerra, Coelhos, Ilha do Leite e Paissandu 

Inicia na Ponte Velha no eixo do Rio Capibaribe, seguindo por este no sentido 

de sua montante até o encontro do prolongamento da Rua Azul (bairro de São 

José); deflete à esquerda deste encontro até a linha férrea do metrô; deflete a 

direita desta (excludente) até encontrar o eixo do braço morto do Rio 

Capibaribe; deflete a direita deste eixo até encontrar o eixo do rio Capibaribe; 

deflete a esquerda deste eixo até encontrar o eixo da Ponte da Madalena 

(Prefeito Lima de Castro); deflete a direita desta includente até encontrar o 

início da Rua Viscondessa do Livramento; deflete à esquerda seguindo por 

esta (includente) até atingir o eixo (canal) da Avenida Agamenon Magalhães; 

deflete à direita seguindo por este eixo até o encontro com a Rua General 

Joaquim Ignácio até o encontro com a Rua Marquês Amorim; deflete à 

esquerda desta (excludente) até o encontro com a Rua Visconde de Goiana; 

deflete à direita desta (excludente) até o encontro com a Rua José de Alencar; 

deflete à direita desta (includente) até o encontro com a Rua Jornalista 

Edmundo Bittencourt; segue por esta (includente) até encontrar a Rua do 

Jasmim; deflete a esquerda desta segue por esta (includente) até encontrar a 

Rua São Gonçalo; deflete à direita desta (includente) até encontrar a Rua 

Doutor José Mariano; deflete à esquerda desta (includente) até encontrar a 

Ponte Velha; deflete à direita desta (excludente) até encontrar o eixo do Rio 

Capibaribe, ponto inicial.  

Descrição do limite da Área 02 

Inicia na confluência do canal do Arruda com o Rio Beberibe seguindo pelo 

eixo deste rio em direção a sua foz; deflete à direita da ponte Correia de Brito 

(excludente), seguindo pela Avenida Luiz Correia de Brito (excludente até o 

encontro com a Rua Professor Andrade Bezerra) até encontrar o limite do 

Mirabilândia Park com a antiga fábrica Tacaruna; deflete a esquerda seguindo 



 
Secretaria de Defesa Social 

Gerência de Análise Criminal e Estatística 
 

3 
 

o perímetro daquela fábrica até o extremo do limite com o Classic Hall, por 

onde segue em linha reta alcançando a ponte do Tacaruna (excludente); 

deflete a direta desta ponte seguindo o eixo do canal até o encontro com Rua 

Viscondessa do Livramento, seguindo por esta (excludente) até a Ponte da 

Madalena (Prefeito Lima de Castro), deflete à direita seguindo pelo eixo desta 

ponte até alcançar a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho; seguindo por 

esta excludente até encontrar a intersecção com a rua José Gonçalves de 

Medeiros, a partir desse ponto continua a seguir pelo canteiro central da Av 

Engenheiro Abdias de Carvalho, até alcançar o eixo da Rua João Ivo da Silva; 

deflete à direita deste eixo até o encontro com o eixo da Rua Ricardo Salazar; 

deflete à esquerda pelo eixo desta até alcançar a Rua Guapé; seguindo por 

esta (includente) até o encontro com a Rua Caratinga; deflete à esquerda desta 

(excludente) até a Rua Gomes Taborda; deflete à direita desta (excludente) 

seguindo até o encontro da Avenida General San Martin; deflete à esquerda 

desta (excludente) até o encontro do eixo da Avenida Engenheiro Abdias de 

Carvalho; deflete à direita deste eixo até o encontro da Avenida do Forte, 

seguindo por esta avenida (excludente) até encontrar a Rua Maravilha; deflete 

à esquerda desta (includente) e prossegue pela Rua Dezessete de Outubro, 

também includente, até o encontro da Rua Antonio Valdevino da Costa; deflete 

à esquerda desta (includente) até encontrar a Avenida Inácio Monteiro; deflete 

à esquerda desta (includente) até o encontro da Rua Tota Ventura, seguindo 

por esta (excludente) até o encontro da Rua Ocidental, deflete à direita desta e 

posteriormente à esquerda seguindo pela Rua Daniel Lisboa (includente) até o 

encontro da Rua Manoel Gonçalves de Oliveira; deflete à esquerda desta 

(includente) encontrando-se com a Travessa Sitio das Palmeiras; seguindo por 

esta (includente) até o encontro da Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira; deflete à 

esquerda desta (includente) até o encontro com a Rua Lindolfo Color; seguindo 

por esta (includente) até o encontro com o eixo da BR-101; deflete à direita 

deste eixo (includente) até o viaduto da Avenida Caxangá por onde segue 

excludente até a ponte sobre o Rio Capibaribe; deflete à direita do eixo deste 

rio até encontrar a bifurcação da ilha ali existente próximo a ponte da BR-101; 

deflete à esquerda desta bifurcação seguindo pelo eixo em direção a foz até o 

encontro com a Rua Antenor Navarro; segue por esta (includente) e continua 

pela Rua Ricardo Hardman (includente) até o encontro com a Rua Teles Junior; 

por onde segue por esta (excludente) até encontrar a Rua Capitão Sampaio 

Xavier; deflete à esquerda desta (excludente) até o encontro com a Rua Doutor 

José Maria; deflete à esquerda desta (excludente) até o encontro com a Rua 

General Abreu e Lima; segue por esta (excludente) até encontrar a Avenida 

Norte; deflete à esquerda desta (excludente) até o encontro com a Avenida 

Engenheiro Agamenon Magalhães Melo; segue por esta (includente) até o 

encontro da Avenida Santos Dumont; deflete a esquerda desta até encontrar o 
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eixo (canal) da Avenida Professor José dos Anjos; deflete à esquerda seguindo 

por este eixo até o encontro com a Estrada Velha de Água Fria; segue por esta 

(includente) até encontrar a Rua Riolândia; segue por esta (includente) até 

encontrar o eixo da Rua Doutor Eudes Costa; deflete a direita deste eixo até 

encontrar a extensão da Rua Baixa José Ribeiro (próximo a Rua Beco do 

Cariri); segue por esta e pela Rua São Rafael, ambas includente, até encontrar 

a Rua Aline; segue por esta e pelas Ruas Lapela e Avelar, ambas includente, 

até encontrar a Rua João Francisco; deflete à direita desta e posteriormente à 

esquerda pela Rua José da Corol, ambas includente, até encontrar a Rua 

Vênus; segue por esta e posteriormente à direita pela Rua Canoa de Sabugo, 

ambas includente, seguindo pela Rua Cônego Pastor Evangelista até o início 

da Rua Arapixuma; deflete à esquerda deste ponto na direção oeste até a Rua 

Tamboara; deflete a direita desta seguindo pela Avenida Aníbal Benévolo, 

ambas includente, até encontrar a Rua Alto do Benjamin; segue por esta 

(includente) até encontrar a Avenida Beberibe; deflete à esquerda deste e 

posteriormente a direita da Avenida Sebastião Salazar, ambas includente, até 

encontrar a Rua Doutor Alberto Wanderley; segue por esta e posteriormente 

pela Avenida Cidade de Monteiro, ambas includente, até encontrar o eixo do 

Rio Beberibe; segue por este até a confluência com o Rio Beberibe com o 

canal do Arruda, ponto inicial. 

4ª Circunscrição - Espinheiro 

Bairros: Derby, Graças, Espinheiro, Aflitos, Rosarinho, Encruzilhada, Torreão, 

Ponto de Parada, Hipódromo e Campo Grande. 

Inicia no eixo (canal) da Avenida Professor José dos Anjos no ponto de 

intersecção do prolongamento da Avenida Santos Dumont com este eixo; 

segue por este eixo até o encontro com da confluência com o Rio Beberibe; 

deflete à direita seguindo pelo eixo deste rio até o encontro com a Ponte 

Correia de Brito; deflete à direita desta (excludente), seguindo pela Avenida 

Luiz Correia de Brito (excludente até o encontro com a Rua Professor Andrade 

Bezerra) até encontrar o limite do Mirabilândia Park com a antiga fábrica 

Tacaruna; deflete a esquerda seguindo o perímetro daquela fábrica até o 

extremo do limite com o Classic Hall, por onde segue em linha reta alcançando 

a ponte do Tacaruna (excludente); deflete a direta desta ponte seguindo o eixo 

do canal até o encontro com Rua Viscondessa do Livramento, seguindo por 

esta (excludente) até a Ponte da Madalena (Prefeito Lima de Castro); deflete à 

direita desta (excludente) até o encontro do eixo do Rio Capibaribe; deflete à 

direita deste eixo no sentido de sua montante até o encontro com a Rua 

Antenor Navarro; segue por esta (excludente) e continua pela Rua Ricardo 

Hardman (excludente) até o encontro com a Rua Teles Junior; por onde segue 
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por esta (includente) até encontrar a Rua Capitão Sampaio Xavier; deflete à 

esquerda desta (includente) até o encontro com a Rua Doutor José Maria; 

deflete à esquerda desta (includente) até o encontro com a Rua General Abreu 

e Lima; segue por esta (includente) até encontrar a Avenida Norte; deflete à 

esquerda desta (includente) até o encontro com a Avenida Engenheiro 

Agamenon Magalhães Melo; segue por esta (excludente) até o encontro da 

Avenida Santos Dumont; deflete a esquerda desta até encontrar o eixo (canal) 

da Avenida Professor José dos Anjos, ponto inicial. 

6ª Circunscrição – Cordeiro 

Bairros: Madalena, Torre, Zumbi, Cordeiro e Iputinga. 

Inicia no eixo da Ponte da Madalena (Prefeito Lima de Castro), seguindo pelo 

eixo desta ponte até alcançar a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 

seguindo por esta excludente até encontrar a intersecção com a Rua José 

Gonçalves de Medeiros, a partir desse ponto continua a seguir pelo canteiro 

central da Av Engenheiro Abdias de Carvalho, até alcançar o eixo da Rua João 

Ivo da Silva; deflete à direita deste eixo até o encontro com o eixo da Rua 

Ricardo Salazar; deflete à esquerda pelo eixo desta até alcançar a Rua Guapé; 

seguindo por esta (includente) até o encontro com a Rua Caratinga; deflete à 

esquerda desta (excludente) até a Rua Gomes Taborda; deflete à direita desta 

(excludente) seguindo até o encontro da Avenida General San Martin; deflete à 

esquerda desta (excludente) até o encontro do eixo da Avenida Engenheiro 

Abdias de Carvalho; deflete à direita deste eixo até o encontro da Avenida do 

Forte; seguindo por esta avenida (excludente) até encontrar a Rua Maravilha; 

deflete à esquerda desta (includente) e prossegue pela Rua Dezessete de 

Outubro, também includente, até o encontro da Rua Antonio Valdevino da 

Costa; deflete à esquerda desta (includente) até encontrar a Avenida Inácio 

Monteiro; deflete à esquerda desta (includente) até o encontro da Rua Tota 

Ventura, seguindo por esta (excludente) até o encontro da Rua Ocidental, 

deflete à direita desta e posteriormente à esquerda seguindo pela Rua Daniel 

Lisboa (includente) até o encontro da Rua Manoel Gonçalves de Oliveira; 

deflete à esquerda desta (includente) encontrando-se com a Travessa Sitio das 

Palmeiras; seguindo por esta (includente) até o encontro da Rua Doutor Miguel 

Vieira Ferreira; deflete à esquerda desta (includente) até o encontro com a Rua 

Lindolfo Color; seguindo por esta (includente) até o encontro com o eixo da BR-

101; deflete à direita deste eixo (includente) até o viaduto da Avenida Caxangá 

por onde segue excludente até a ponte sobre o Rio Capibaribe; deflete à direita 

do eixo deste rio até encontrar a bifurcação da ilha ali existente próximo a 

ponte da BR-101; deflete à esquerda desta bifurcação seguindo pelo eixo em 
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direção a foz até encontrar a Ponte da Madalena (Prefeito Lima de Castro), 

ponto inicial. 

16ª Circunscrição – Água Fria 

Bairros: Água Fria, Arruda, Campina do Barreto, Cajueiro e Fundão e Peixinhos 

(porção Recife). 

Inicia no eixo do Rio Beberibe na Ponte sobre na Avenida Cidade de Monteiro; 

segue no sentido de sua foz até encontrar a confluência do Rio Beberibe com o 

canal do Arruda, seguindo pelo eixo deste canal até o encontro com a Estrada 

Velha de Água Fria; deflete à direita desta (includente) até encontrar a Rua 

Riolândia; segue por esta (includente) até encontrar o eixo da Rua Doutor 

Eudes Costa; deflete a direita deste eixo até encontrar a extensão da Rua 

Baixa José Ribeiro (próximo a Rua Beco do Cariri); segue por esta e pela Rua 

São Rafael, ambas includente, até encontrar a Rua Aline; segue por esta e 

pelas Ruas Lapela e Avelar, ambas includente, até encontrar a Rua João 

Francisco; deflete à direita desta e posteriormente à esquerda pela Rua José 

da Corol, ambas includente, até encontrar a Rua Vênus; segue por esta e 

posteriormente à direita pela Rua Canoa de Sabugo, ambas includente, 

seguindo pela Rua Cônego Pastor Evangelista até o início da Rua Arapixuma; 

deflete à esquerda deste ponto na direção oeste até a Rua Tamboara; deflete a 

direita desta seguindo pela Avenida Aníbal Benévolo, ambas includente, até 

encontrar a Rua Alto do Benjamin; segue por esta (includente) até encontrar a 

Avenida Beberibe; deflete à esquerda deste e posteriormente a direita da 

Avenida Sebastião Salazar, ambas includente, até encontrar a Rua Doutor 

Alberto Wanderley; segue por esta e posteriormente pela Avenida Cidade de 

Monteiro, ambas includente, até encontrar o eixo do Rio Beberibe, ponto inicial. 

 

Descrição do limite da Área 03 

Inicia no encontro do Molhe de Olinda – limite Municipal Olinda – Recife e o 

dique Do Nogueira, seguindo por este dique (includente) na direção sul, 

passando pela orla do bairro de Brasília Teimosa e Boa Viagem até atingir o 

limite municipal Recife-Jaboatão (R. Dr. Arlindo dos Santos), deflete à direita 

neste limite seguindo o seu prolongamento, a saber: segue pela Rua Dr. 

Arlindo dos Santos (excludente) até o encontro da Rua Gutembergue Campelo; 

deflete à direita desta (includente) até o encontro da Rua Dinamérico Fay de 

Andrade; deflete à esquerda desta (includente)  até encontrar a Rua Ministro 

Salgado Filho; deflete à esquerda desta (includente) até encontrar o início da 

Rua Doutor Manoel Benício Fontinele; deflete à direita desta (includente) até 
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encontrar a Rua Dr. José Pacífico Pereira, seguindo pelo prolongamento desta 

(includente) até o encontro da Avenida Armindo Moura; deflete à esquerda 

desta (excludente) até encontrar a Rua Cosmorama; deflete à direita desta 

(includente) até encontrar o início da Rua Dr. José Emílio de Moraes; seguindo 

por esta (includente) até encontrar a Rua Cel. Roberto Pessoa Ramos; deflete 

à direita desta (excludente) até encontrar a Rua Almirante Saldanha da Gama; 

deflete à esquerda desta (includente) até encontrar a Rua Vinte de Janeiro; 

segue por esta (excludente) até o encontro do eixo do Rio Jordão (canal); 

deflete à esquerda do eixo deste rio (canal) até encontrar a Rua Maria Irene; 

deflete à esquerda desta (includente) até o início da Rua Boanerges Pereira; 

deflete à esquerda desta (includente) até encontrar o  início do muro do posto 

Padre Cícero; deflete à direita contornando aquela propriedade até encontrar o 

eixo da BR-101; deflete a esquerda deste eixo até encontrar o prolongamento 

da Rua C; segue por esta (excludente) até encontrar 1ª Travessa Laurinha; 

segue por esta (includente) até encontrar a Rua Jornalista José de Sá; deflete 

à esquerda desta (includente) até o encontro da Rua Mário de Alencar Poeta; 

deflete à esquerda desta (includente) até encontrar a Rua Alto Erval Novo; 

deflete a direita desta, seguindo pela Rua Manoel Alves de Queiroz; segue no 

sentido oeste ao término desta até encontrar o eixo do canal ali existente; 

deflete a direita deste eixo até encontrar a Rua Luiz Vieira Con; deflete à direita 

desta (includente) até o encontro da Rua Rabilo; segue por esta e pela Rua 

João Rio Branco de Lima, ambas includente, até encontrar a Rua Entremontes; 

segue por esta (excludente) até encontrar a Rua Purilândia; segue deste ponto 

até o encontro das Ruas Ibirajá e Niterói; segue por esta e pela Rua Joana 

D’arc, ambas excludente, até encontrar a Rua Itajuba; segue por esta 

excludente até o encontro com a Avenida Campo Verde; deflete à esquerda 

desta (includente) até encontrar o eixo do canal ali existente; deflete a direita 

deste eixo até encontrar o eixo da Rua Morro do Pilar; segue pelo eixo (canal) 

desta até o encontro da Rua Dez; segue por esta (includente) até o encontro da 

Avenida Costa Porto; deflete à esquerda desta (excludente), seguindo até o 

encontro da Avenida Conde Pereira Carneiro; seguindo por esta (excludente) 

até o encontro com a Rua Itália, deflete à direita desta (excludente) até o 

encontro da Rua Estados Unidos; seguindo por esta (excludente) até encontrar 

a Rua Professor Joaquim Amazonas, deflete à direita desta (excludente – 

saindo do limite municipal), por onde segue até encontrar a margem da Mata 

do Barro; deflete à direita e segue margeando aquela mata até encontrar a BR-

101 (mediação da “fonte milagrosa”); deflete à direita desta (includente) e 

segue margeando a Mata do Engenho Uchoa até encontrar o eixo do Rio 

Jangadinha; segue por este eixo até o encontro com o eixo do Rio Tejipió; 

deflete a direita deste eixo e segue no sentido de sua foz seguindo até a Bacia 

do Pina; segue pelo eixo desta até encontrar o eixo do canal de atracamento 
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do Porto do Recife; seguindo por este eixo até o encontro do Molhe de Olinda – 

limite Municipal Olinda – Recife e o dique do Nogueira, ponto inicial. 

7ª Circunscrição – Boa Viagem 

Bairros: Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem 

Inicia no encontro do Molhe de Olinda – limite Municipal Olinda – Recife e o 
dique do Nogueira, seguindo por este dique (includente) na direção sul, 
passando pela orla do bairro de Brasília Teimosa e Boa Viagem até atingir o 
limite municipal Recife-Jaboatão (Rua Doutor Arlindo dos Santos), deflete à 
direita neste limite seguindo o seu prolongamento, a saber: segue pela Rua Dr. 
Arlindo dos Santos (includente) até o encontro da Rua Gutembergue Campelo; 
deflete à direita desta (includente) até o encontro da Rua Dinamérico Fay de 
Andrade; deflete à esquerda desta até encontrar a Rua Ministro Salgado Filho; 
deflete à esquerda desta (includente) até encontrar o início da Rua Doutor 
Manoel Benício Fontinele; deflete à direita desta (includente) até o encontrar a 
Rua Dr. José Pacífico Pereira, seguindo pelo prolongamento desta (includente) 
até o encontro da Avenida Armindo Moura; deflete à esquerda desta 
(excludente) até encontrar a Rua Cosmorama; deflete à direita desta 
(includente) até encontrar o início da Rua Dr. José Emílio de Moraes; seguindo 
por esta (includente) até encontrar a Rua Cel. Roberto Pessoa Ramos; deflete 
à direita desta (excludente) até encontrar a Rua Almirante Saldanha da Gama; 
deflete à esquerda desta (includente) até encontrar o canal ali existente; segue 
por este até o encontro do eixo do Rio Jordão (canal); deflete à esquerda do 
eixo deste rio (canal) até encontrar o início da Estrada da Batalha; deflete à 
direita desta seguindo pela Avenida Marechal Mascarenhas de Morais 
(includente) até encontrar o eixo da Linha férrea próximo ao aeroporto; deflete 
a direita deste eixo até encontrar a Rua Capitão Vicente da Mota; segue por 
esta (excludente) até o encontro do eixo (Rio Jordão) da Avenida 
Desembargador José Neves; deflete a esquerda deste eixo seguindo pelo Rio 
Jordão até a confluência deste com o Rio Pina; segue pelo eixo da Bacia do 
Pina até o eixo do canal de atracamento do Porto do Recife seguindo por este 
eixo até o encontro do Molhe de Olinda – limite Municipal Olinda – Recife e o 
dique do Nogueira, ponto inicial. 

8ª Circunscrição – Jordão 

Bairros: Jordão e Ibura 

Inicia no eixo da BR-101, na altura do prolongamento da Rua C (próximo ao 

Posto Padre Cícero); segue por este eixo na direção norte até a mediação da 

“fonte milagrosa”; deflete à direita deste ponto (includente) e segue margeando 

a Mata do Engenho Uchoa até encontrar o eixo do Rio Jangadinha; segue por 

este eixo até o encontro com o eixo do Rio Tejipió; deflete à direita deste eixo 

até o encontro da Avenida Recife; deflete à direita desta (excludente) até o 

encontro com a Rua Aristides Lobo; deflete à direita desta no sentido oeste até 
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encontrar o eixo da linha férrea; deflete a esquerda deste eixo até encontrar a 

Avenida Marechal Mascarenhas de Morais; deflete à direita desta (excludente) 

até encontrar o eixo do Rio Jordão; deflete a direita deste eixo até encontrar a 

Rua Maria Irene; deflete à esquerda desta (includente) até o início da Rua 

Boanerges Pereira; deflete à esquerda desta (includente) até encontrar o início 

do muro do posto Padre Cícero; deflete à direita contornando aquela 

propriedade até encontrar o eixo da BR-101; deflete a esquerda deste eixo até 

encontrar o prolongamento da Rua C, ponto inicial. 

 

9ª Circunscrição – Ipsep 

Bairros: Imbiribeira e Ipsep 

 
Inicia no eixo do Rio Tejipió na Ponte do Caçote, segue à juçante até o 
encontro com o eixo do Rio Jordão; segue por este eixo até o encontro com a 
Rua Capitão Vicente da Mota; segue por esta (includente) até encontrar o eixo 
da rede ferroviária federal; seguindo a direita na bifurcação desta linha no 
sentido do bairro do Caçote por onde segue até alcançar o prolongamento da 
Rua Aristides Lobo (Ipsep); deflete a direita deste prolongamento até encontrar 
a Avenida Recife; deflete à esquerda desta (includente) até encontrar a Ponte 
do Caçote, ponto inicial. 
 

10ª Circunscrição– Cohab 

Bairro: Cohab 

 
Inicia no eixo da BR-101 na mediação da “fonte milagrosa”; segue por este eixo 
no sentido sul até encontrar o prolongamento da Rua C; segue por esta 
(excludente) até encontrar a 1ª Travessa Laurinha; segue por esta (includente) 
até encontrar a Rua Jornalista José de Sá; deflete à esquerda desta 
(includente) até o encontro da Rua Mário de Alencar Poeta; deflete à esquerda 
desta (includente) até encontrar a Rua Alto Erval Novo; deflete a direita desta, 
seguindo pela Rua Manoel Alves de Queiroz; segue no sentido oeste ao 
término desta até encontrar o eixo do canal ali existente; deflete a direita deste 
eixo até encontrar a Rua Luiz Vieira Con; deflete à direita desta (includente) até 
o encontro da Rua Rabilo; segue por esta e pela Rua João Rio Branco de Lima, 
ambas includente, até encontrar a Rua Entremontes; segue por esta 
(excludente) até encontrar a Rua Purilândia; segue deste ponto até o encontro 
das Ruas Ibirajá e Niterói; segue por esta e pela Rua Joana D’arc, ambas 
excludente, até encontrar a Rua Itajuba; segue por esta (excludente) até o 
encontro com a Avenida Campo Verde; deflete à esquerda desta (includente) 
até encontrar o eixo do canal ali existente; deflete a direita deste eixo até 
encontrar o eixo da Rua Morro do Pilar; segue pelo eixo (canal) desta até o 
encontro da Rua Dez; segue por esta (includente) até o encontro da Avenida 
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Costa Porto; deflete à esquerda desta (excludente), seguindo até o encontro da 
Avenida Conde Pereira Carneiro; seguindo por esta (excludente) até o encontro 
com a Rua Itália, deflete à direita desta (excludente – saindo do limite 
municipal) até o encontro da Rua Estados Unidos; seguindo por esta 
(excludente) até encontrar a Rua Professor Joaquim Amazonas, deflete à 
direita desta (excludente), por onde segue até encontrar a margem da Mata do 
Barro; deflete à direita e segue margeando aquela mata até encontrar a BR-
101 na mediação da “fonte milagrosa”, ponto inicial. 
 

Descrição do limite da Área 04  

Inicia na Ponte da Madalena e segue pelo eixo do Rio Capibaribe no sentido de 

sua foz até o encontro com o eixo do braço morto deste mesmo rio; segue até 

encontrar a foz do Rio Tejipió; segue pelo eixo deste rio em direção a sua 

nascente, passando pela ponte da Avenida Recife até o encontrar a 

confluência com o Rio Jangadinha; segue pelo eixo deste rio até encontrar a 

margem da Mata do Engenho Uchoa; segue por esta margem até encontrar a 

BR-101; deflete à direita desta (excludente) até alcançar a “Fonte Milagrosa”; 

deflete à esquerda nesta fonte e segue margeando a Mata do Barro no sentido 

oeste, até alcançar o limite municipal Recife – Jaboatão, a saber: Rua 

Professor Joaquim Amazonas; deflete à esquerda desta (excludente) até 

encontrar o prolongamento da Rua Bolívia; segue por esta (excludente) até 

encontrar o início da 4ª Travessa da Rua Professor Joaquim Amazonas; deflete 

à direita desta (excludente) até encontrar novamente a Rua Professor Joaquim 

Amazonas; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua O. 

Maciel, seguindo por esta (excludente) até o encontro da Rua Arcalva; deflete à 

esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua Caparaó; segue por esta 

(excludente) até encontrar a Avenida Falcão de Lacerda; deflete a esquerda 

desta e continua pela Avenida Manoel Rabelo, ambas includente, até encontrar 

a Rua Manoel Pinho Borges; segue por esta (excludente) até encontrar a Rua 

Suzano; deflete à direita desta (excludente) até encontrar o prolongamento da 

Rua Tacaratu; segue por este prolongamento (excludente) até encontrar o eixo 

da linha férrea do metrô; segue por este eixo até o prolongamento da Rua 

Quinze de Novembro; deflete a direita deste ponto seguindo em direção ao eixo 

do Rio Tejipió; deflete à esquerda deste eixo por onde segue até sua nascente; 

seguindo até o limite municipal Recife – Jaboatão até encontrar o limite 

municipal Recife – São Lourenço da Mata, segue por este limite até encontrar o 

ponto de intersecção dos limites municipais de Recife – São Lourenço da Mata 

e Recife – Camaragibe; deflete à direita no canal ali existente por onde segue 

até encontrar a Rua Maria das Dores da Silva; deflete a direita desta 

(excludente) até encontrar o prolongamento da Rua Vale do Sirigi, seguindo 

por esta (includente) até o início da Rua Rodrigo Delamare; deflete à esquerda 
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por esta (includente) até o encontro da Rua São Vicente de Paula, seguindo 

por esta (includente) até o encontro da Rua João Carneiro da Cunha; deflete à 

direita por esta (includente) seguindo até o término desta, onde segue em linha 

reta em direção a Rua Pedro Borges, seguindo por esta (includente) até o 

encontro com a PE-27; deflete à direita por esta (includente) até o encontro 

com a Rua Hermes da Fonseca (excludente); deflete à esquerda desta rua até 

encontrar o eixo do Riacho de Matéria; deflete à direita deste eixo por onde 

segue até o encontro do eixo do Rio Camaragibe por onde segue até encontrar 

o eixo da BR-101; deflete a direita desta (includente) até encontrar o viaduto da 

Avenida Caxangá; segue pelo eixo da BR a partir desse ponto até o encontro 

da Rua Lindolfo Color; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a 

Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira; defletindo a direita na Travessa Sitio das 

Palmeiras, segue por esta (excludente) até o encontro da Rua Manoel 

Gonçalves de Oliveira; segue por esta (excludente) até o inicio da Rua Daniel 

Lisboa (excludente) continuando por esta até o encontro da Rua Ocidental; 

deflete à direita desta e posteriormente à esquerda na Rua Tota Ventura; 

segue por esta (includente) até o inicio da Avenida Inácio Monteiro, seguindo 

por esta (excludente) até o encontro com a Rua Antonio Valdevino da Costa; 

deflete à direita desta (excludente) até o encontro com a Rua Dezesseis de 

Outubro; deflete à direita desta (excludente) até o encontro com a Rua 

Maravilha por onde segue excludente até encontrar a Avenida do Forte; deflete 

à direita desta avenida (includente) até o encontro do eixo da Avenida 

Engenheiro Abdias de Carvalho seguindo por este eixo até o encontro com a 

Avenida General San Martin; deflete à esquerda desta avenida até encontrar a 

Rua Gomes Taborda; deflete à direita por esta rua (includente) até o encontro 

com a Rua Caratinga; seguindo por esta (includente) até o encontro com o eixo 

da Rua Guapé; seguindo por esta (excludente) até o encontro do eixo da Rua 

Ricardo Salazar até o eixo da Rua João Ivo da Silva; deflete à direita deste eixo 

até o encontro com o eixo da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho; deflete 

à esquerda por este eixo até o eixo do Rio Capibaribe na Ponte da Madalena, 

ponto inicial. 

11ª Circunscrição– Afogados 

Bairros: Afogados, Jiquiá, Areias, Caçote e Estância 

Inicia na confluência do braço morto do Rio Capibaribe, entre os bairros de 

Afogados - Joana Bezerra, com a foz do Rio Tejipió; segue pelo eixo deste rio 

em direção a sua nascente, passando pela ponte da Avenida Recife até o 

encontro com a Rua Doutor Vilas Boas; segue por esta (includente) até 

encontrar a Rua Doutor José Rufino; deflete à direita desta (includente) até 

encontrar a Rua José Natário; segue por esta (excludente) até encontrar a linha 
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férrea do metrô; deflete a direita desta (excludente) até encontrar a Rua Alfredo 

Vieira de Melo; segue por esta e pela Rua Gustavo Pinto, ambas excludentes, 

até encontrar a Rua Senador Alberto Pasqualini; deflete à direita desta 

(excludente) até o encontro com o eixo da Avenida General San Martin; segue 

por este eixo até encontrar a Rua Tenente Mindelo; deflete à direita desta 

(includente) até encontrar a Rua Bom Jardim; deflete à direita desta 

(excludente) até o encontro com a linha férrea; deflete a esquerda desta 

(excludente) até encontrar a Rua Luiz Figueroa; segue por esta (includente) até 

o encontro com a Rua Vinte e Um de Abril; deflete à esquerda desta 

(excludente) e posteriormente à direita pela Rua Desembargador Medeiros 

Correia; segue por esta (excludente) até o encontro do eixo da Rua Ernesto 

Cavalcanti; deflete a direita deste eixo até encontrar a Rua Raimundo Jacó; 

deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua Mário Libânio; 

deflete à direita desta (excludente) até encontrar a Rua Apucarana; segue por 

esta (excludente) até encontrar a Rua Maria José Lima; deflete à direita desta 

(excludente) e posteriormente à esquerda pela Rua Professor Celestino 

Maizac; segue por esta (excludente) até encontrar a Rua Santa Edwirges; 

segue por esta (includente) até o encontro com o eixo da Rua Padre Theóphilo 

Twors; deflete à direita deste até encontrar os viveiros de peixe; segue a direita 

pelo eixo do braço de maré ali existente margeando aqueles viveiros até 

encontrar a confluência do braço morto do Rio Capibaribe com a foz do Rio 

Tejipió, ponto inicial. 

 

12ª Circunscrição – Tejipió 

Bairros: Jardim São Paulo, Barro, Tejipió, Sancho, Totó e Coqueiral 

Inicia na confluência do Rio Tejipió com o Rio Jangadinha; segue pelo eixo 
deste rio em direção a sua nascente até encontrar a margem da Mata do 
Engenho Uchoa; segue por esta margem até encontrar a BR-101; deflete à 
direita desta (excludente) até alcançar a “Fonte Milagrosa”; deflete à esquerda 
nesta fonte e segue margeando a Mata do Barro no sentido oeste, até alcançar 
o limite municipal Recife – Jaboatão, a saber: Rua Professor Joaquim 
Amazonas; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar o 
prolongamento da Rua Bolívia; segue por esta (excludente) até encontrar o 
início da 4ª Travessa da Rua Professor Joaquim Amazonas; deflete à direita 
desta (exludente) até encontrar novamente a Rua Professor Joaquim 
Amazonas; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua O. 
Maciel, seguindo por esta (excludente) até o encontro da Rua Arcalva; deflete à 
esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua Caparaó; segue por esta 
(excludente) até encontrar a Avenida Falcão de Lacerda; deflete a esquerda 
desta e continua pela Avenida Manoel Rabelo, ambas includente, até encontrar 
a Rua Manoel Pinho Borges; segue por esta (excludente) até encontrar a Rua 
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Suzano; deflete à direita desta (excludente) até encontrar o prolongamento da 
Rua Tacaratu; segue por este prolongamento (excludente) até encontrar a linha 
férrea do metrô (includente); segue por esta até o prolongamento da Rua 
Quinze de Novembro0; deflete a direita deste ponto seguindo em direção ao 
eixo do Rio Tejipió; deflete a esquerda deste eixo por onde segue até encontrar 
a Rua Utinga; segue por esta (excludente) até encontrar a Avenida Liberdade; 
deflete à direita desta (includente) até encontrar a Estrada do Curado; deflete à 
esquerda desta (includente) até encontrar a Avenida Piracicaba; segue por esta 
(includente) até encontrar a Rua Parati; segue por esta (includente) até a Rua 
Agostinho Baralho; segue por esta e pelas Ruas Raphael de Oliveira Alves e 
Rua Jundiaí, ambas includente, até encontrar o eixo do viaduto que liga a BR-
101 a Avenida Recife; segue por este eixo até o encontro do eixo daquela 
Avenida; deflete à direita do eixo da Avenida Recife até encontrar a Rua 
Senador Alberto Pasqualini; segue por esta (includente) até o encontro com a 
Rua Doutor Gustavo Pinto; deflete a esquerda desta e segue pela Rua Alfredo 
Vieira de Melo, ambas includente, até encontrar a linha férrea do metrô; deflete 
a direita desta (includente) até encontrar a Rua José Natário; segue por esta 
(includente) até encontrar a Rua Doutor José Rufino; deflete à direita desta 
(excludente) até encontrar a Rua Doutor Vilas Boas; segue por esta 
(excludente) até encontrar o eixo do Rio Tejipió; deflete a esquerda deste eixo 
até encontrar a confluência com o Rio Jangadinha, ponto inicial. 
 

 

 

13ª Circunscrição – Mustardinha 

Bairro: Ilha do Retiro, Prado, Bongi, Mustardinha, Mangueira e San Martin. 

Inicia no eixo da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho na altura da Rua 

Quinze de Março (bairro de San Martin); seguindo por este eixo até o encontro 

com a Avenida General San Martin; deflete à esquerda desta avenida até 

encontrar a Rua Gomes Taborda; deflete à direita por esta rua (includente) até 

o encontro com a Rua Caratinga; seguindo por esta (includente) até o encontro 

com a Rua Guapé; seguindo por esta (excludente) até o encontro do eixo da 

Rua Ricardo Salazar; segue por este eixo até encontrar o eixo da Rua João Ivo 

da Silva; deflete à direita deste eixo até o encontro com o eixo da Avenida 

Engenheiro Abdias de Carvalho; deflete à esquerda deste este eixo até 

encontrar a Rua José Gonçalves de Medeiros, continuando a seguir pela 

Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho agora includente até alcançar o eixo 

do Rio Capibaribe na Ponte da Madalena; deflete à direita seguindo pelo eixo 

do Rio Capibaribe até o encontro do eixo do braço morto deste mesmo rio; 

segue pelo eixo deste braço contornando os viveiros de peixes até encontrar o 

eixo da Rua Padre Theóphilo Tworz; segue por este eixo até encontrar a Rua 

Santa Edwirges; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua 
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Professor Selestino Maizac; segue por esta (includente) e posteriormente pela 

Rua Maria José Lima (includente) até o encontro com a Rua Apucarana; deflete 

à esquerda desta (includente) até encontrar a Rua Mário Libânio; segue por 

esta (includente) até encontrar a Rua Raimundo Jacó; segue por esta 

(includente) até encontrar o eixo da Rua Ernesto Cavalcanti; deflete a direita 

deste eixo até encontrar a Rua Desembargador Medeiros Correia; segue por 

esta (includente) até o encontro com a Rua Vinte e Um de Abril; deflete à 

esquerda de posteriormente à direita pela Rua Luiz Figueiroa, ambas 

includente, até encontrar a linha férrea do metrô; deflete a direita desta 

(includente) até encontrar a Rua Bom Jardim; segue por esta (includente) até 

encontrar a Rua Tenente Mindelo; segue por esta (excludente) até encontrar o 

eixo da Avenida General San Martin; deflete a esquerda deste eixo até 

encontrar o eixo da Avenida Recife; deflete à direita deste eixo até o encontro 

com a Rua Coronel Mizael de Mendonça; segue por esta excludente até 

encontrar a Rua Vinte um de Abril; deflete à direita desta (excludente) até 

encontrar a Rua Quinze de Março (bairro San Martin); segue por esta 

(excludente) até encontrar o eixo a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, 

ponto inicial. 

 

14ª Circunscrição – Várzea 

Bairros: Torrões, Curado, Engenho do Meio, Cidade Universitária, Várzea, 

Caxangá e UR-07. 

Inicia no eixo do Rio Tejipió nas mediações da Rua Utinga (Bairro Totó); segue 

por este eixo até sua nascente; continuando até o limite municipal Recife – 

Jaboatão até encontrar o limite municipal Recife – São Lourenço da Mata, 

segue por este limite até encontrar o ponto de intersecção dos limites 

municipais de Recife – São Lourenço da Mata e Recife – Camaragibe; deflete à 

direita no canal ali existente por onde segue até encontrar a Rua Maria das 

Dores da Silva; deflete a direita desta (excludente) até encontrar o 

prolongamento da Rua Vale do Sirigi, seguindo por esta (includente) até o 

início da Rua Rodrigo Delamare; deflete à esquerda por esta (includente) até o 

encontro da Rua São Vicente de Paula, seguindo por esta (includente) até o 

encontro da Rua João Carneiro da Cunha; deflete à direita por esta (includente) 

seguindo até o término desta, onde segue em linha reta em direção a Rua 

Pedro Borges, seguindo por esta (includente) até o encontro com a PE-27; 

deflete à direita por esta (includente) até o encontro com a Rua Hermes da 

Fonseca (excludente); deflete à esquerda desta rua até encontrar o eixo do 

Riacho de Matéria; deflete à direita deste eixo por onde segue até o encontro 

do eixo do Rio Camaragibe por onde segue até encontrar o eixo da BR-101; 
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deflete a direita desta (includente) até encontrar o viaduto da Avenida Caxangá; 

segue pelo eixo da BR a partir desse ponto até o encontro da Rua Lindolfo 

Color; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua Doutor Miguel 

Vieira Ferreira; defletindo a direita na Travessa Sitio das Palmeiras, segue por 

esta (excludente) até o encontro da Rua Manoel Gonçalves de Oliveira; segue 

por esta (excludente) até o inicio da Rua Daniel Lisboa (excludente) 

continuando por esta até o encontro da Rua Ocidental; deflete à direita desta e 

posteriormente à esquerda na Rua Tota Ventura; segue por esta (includente) 

até o inicio da Avenida Inácio Monteiro, seguindo por esta (excludente) até o 

encontro com a Rua Antonio Valdevino da Costa; deflete à direita desta 

(excludente) até o encontro com a Rua Dezesseis de Outubro; deflete à direita 

desta (excludente) até o encontro com a Rua Maravilha por onde segue 

excludente até encontrar a Avenida do Forte; deflete à direita desta avenida 

(includente) até o encontro do eixo da Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho; 

deflete a esquerda deste eixo até encontrar a Rua Quinze de Março; segue por 

esta (includente) até encontrar a Rua Vinte e Um de Abril; deflete à direita 

desta (includente) até encontrar a Rua Coronel Mizael de Mendonça; segue por 

esta (includente) até encontrar o eixo da Avenida Recife; deflete a esquerda 

deste eixo até encontrar o Viaduto próximo a entrada do TRF; deflete à direita 

seguindo pelo eixo daquele viaduto até encontrar a Rua Jundiaí; segue por 

esta e pelas Ruas Raphael de Oliveira Alves, Agostinho Barbalho e Parati, 

ambas, excludente até encontra a Avenida Piracicaba; deflete à direita desta 

(excludente) até o encontro com a Estrada do Curado; deflete à esquerda desta 

(excludente) até o encontro com a Avenida Liberdade; deflete à direita desta 

(excludente) até encontrar a Tua Utinga; segue por esta (includente) até 

encontrar o eixo do Rio Tejipió, ponto inicial. 

Descrição do limite da Área 05 

Inicia no encontro do Rio Beberibe com a Avenida Cidade de Monteiro, segue 

por esta e pela Rua Doutor Alberto Wanderley, ambas excludentes, até o 

encontro com a Avenida Sebastião Salazar; deflete à direita desta (excludente) 

até o encontro com a Avenida Beberibe; deflete à esquerda desta (excludente) 

até encontrar a Rua Alto do Benjamin segue por esta (excludente) até 

encontrar a Avenida Aníbal Benévolo; segue por esta (excludente) até o 

encontro com a Rua Tamboará; segue por esta (excludente) até o início da Rua 

Arapixuma; deflete à esquerda no sentido leste até encontrar a Rua Cônego 

Pastor Evangelista; deflete à direita desta (excludente) até encontrar a Rua 

Canoa de Sabugos; segue por esta (excludente) até encontrar o 

prolongamento da Rua Vênus; segue por esta rua e pela Rua José da Corol, 

ambas excludentes, até encontrar a Rua Cônego João Francisco; deflete à 
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direita desta e posteriormente à esquerda na Rua Avelar, ambas excludentes, 

até encontrar a Rua Lapela; segue por esta e pela Rua Aline, ambas 

excludentes, até o encontro com a Rua São Rafael; deflete a direita desta e 

segue em direção a Rua Baixa José Ribeiro, ambas excludentes, até encontrar 

o eixo da Rua Doutor Eudes Costa; deflete à direita deste eixo até o encontro 

com a Rua Riolândia; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a 

Estrada Velha de Água Fria; deflete à direita desta (excludente) até encontrar o 

eixo  da Avenida Prof. José dos Anjos (canal do Arruda), deflete à esquerda 

deste eixo por onde segue até o inicio da Avenida Professor José dos Anjos; 

segue por este eixo até o encontro entre a Avenida Santos Dumont com a 

Avenida Engenheiro Agamenon Magalhães Melo; segue por esta (includente) 

até encontrar o eixo da Avenida Norte; deflete a esquerda deste eixo até 

encontrar a Rua General Abreu e Lima, segue por esta (includente) até 

encontrar a Rua Doutor José Maria; deflete à esquerda desta (excludente) até 

o encontro com a Rua Capitão Sampaio Xavier; segue por esta (excludente) 

até o encontro com a Rua Teles Junior; deflete à direita desta (includente) até 

encontrar a Rua Ricardo Hardman; por esta (includente) e pela Rua Antenor 

Navarro (includente) até encontrar o eixo do Rio Capibaribe; deflete a direita 

deste eixo até encontrar a bifurcação do rio, seguindo pelo seu braço maior até 

encontrar o eixo da BR-101; deflete a direita desta excludente até encontrar a 

ponte sobre o Rio Camaragibe; deflete à esquerda deste rio, no sentido de sua 

nascente, até encontrar o limite municipal de Recife – Camaragibe, por onde 

segue até encontrar o limite municipal Recife – Paulista até o encontro do início 

da 2ª Travessa Mário Juruna ; seguindo por esta rua e pela Rua da Linha, 

ambas excludentes, até alcançar a extensão da Rua Projetada que 

intersecciona a Rua Dois Irmãos; deflete a direta desta extensão (excludente) 

até encontrar o eixo do Rio Beberibe; deflete à esquerda deste eixo até o 

encontro com a Avenida Cidade de Monteiro, ponto inicial. 

5ª Circunscrição – Casa Amarela 

Bairros: Jaqueira, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Casa forte, 

Tamarineira e Casa Amarela. 

Inicia na Rua Jorge Albuquerque (excludente) por onde segue até o encontro 

com a Avenida Dezessete de Agosto; deflete à esquerda desta avenida 

(excludente) até encontro com a Estrada do Arraial; deflete à direita por esta 

estrada (includente) até o encontro da Avenida Doutor Eurico Chaves seguindo 

por esta avenida (includente) até o encontro com a Avenida Norte; deflete à 

direita por esta avenida (includente) até o início do canteiro central (prisma de 

concreto), seguindo pelo eixo dessa avenida até o encontro do eixo (canal do 

Arruda) da Avenida Professor José dos Anjos; segue por este eixo até o 
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encontro entre a Avenida Santos Dumont com a Avenida Engenheiro 

Agamenon Magalhães Melo; segue por esta (includente) até encontrar a 

Avenida Norte; deflete a esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua 

General Abreu e Lima, segue por esta (excludente) até encontrar a Rua Doutor 

José Maria; deflete à esquerda desta (excludente) até o encontro com a Rua 

Capitão Sampaio Xavier; segue por esta (excludente) até o encontro com a 

Rua Teles Junior; deflete à direita desta (excludente) até encontrar a Rua 

Ricardo Hardman; por esta (includente) e pela Rua Antenor Navarro 

(includente) até o encontro do eixo do Rio Capibaribe; deflete à direita deste 

eixo, à sua montante até encontrar a Rua Jorge de Albuquerque, ponto inicial. 

 

15ª Circunscrição – Alto do Pascoal 

Bairros: Bomba do Hemetério, Alto Santa Terezinha, Alto José Bonifácio, Linha 

do Tiro, Dois Unidos, Passarinho, Beberibe e Porto da Madeira. 

Inicia no Km 56 da BR-101 e segue pelo limite municipal Recife – Paulista até o 

encontro do início da 2ª Travessa Mário Juruna; seguindo por esta rua e pela 

Rua da Linha, ambas excludentes, até alcançar a extensão da Rua Projetada 

que intersecciona a Rua Dois Irmãos; deflete a direta desta extensão 

(excludente) até encontrar o eixo do Rio Beberibe; deflete à esquerda deste 

eixo até encontrar a Avenida Cidade de Monteiro, segue por esta e pela Rua 

Doutor Alberto Wanderley, ambas excludentes, até o encontro com a Avenida 

Sebastião Salazar; deflete à direita desta (excludente) até o encontro com a 

Avenida Beberibe; deflete à esquerda desta (excludente) até encontrar a Rua 

Alto do Benjamin segue por esta (excludente) até encontrar a Avenida Aníbal 

Benévolo; segue por esta (excludente) até o encontro com a Rua Tamboará; 

segue por esta (excludente) até o início da Rua Arapixuma; deflete à esquerda 

no sentido leste até encontrar a Rua Cônego Pastor Evangelista; deflete à 

direita desta (excludente) até encontrar a Rua Canoa de Sabugos; segue por 

esta (excludente) até encontrar o prolongamento da Rua Vênus; segue por esta 

rua e pela Rua José da Corol, ambas excludentes, até encontrar a Rua Cônego 

João Francisco; deflete à direita desta e posteriormente à esquerda na Rua 

Avelar, ambas excludentes, até encontrar a Rua Lapela; segue por esta e pela 

Rua Aline, ambas excludentes, até o encontro com a Rua São Rafael; deflete a 

direita desta e segue em direção a Rua Baixa José Ribeiro, ambas 

excludentes, até encontrar o eixo da Rua Doutor Eudes Costa; deflete à direita 

deste eixo até o encontro com a Rua Riolândia; deflete à esquerda desta 

(excludente) até encontrar a Estrada Velha de Água Fria; deflete à direita desta 

(excludente) até encontrar o eixo da Avenida Professor José dos Anjos(canal 

do arruda); deflete a direita deste eixo até encontrar a Rua Desembargador 
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Heráclito Cavalcanti; deflete à direita desta (excludente), seguindo pelo canal, 

até encontrar a 1ª Travessa do Rio; deflete à direita até encontrar a Rua Chã 

de Alegria; deflete a esquerda desta continuando pela Rua Arlindo Cisneiros, 

ambas includente, até encontrar a Rua São Domingos Sávio; segue por esta e 

pelas Ruas Córrego do Euclides e Córrego do Ouro, ambas excludentes, até 

encontrar a Rua da Mocidade; segue no sentido norte em direção a Rua Nossa 

Senhora de Fátima; segue por esta e pela extensão da Rua Ary Peter, ambas 

excludentes, até encontrar a Rua Uriel de Holanda; segue por esta e pela Rua 

Izaltino Lobo, ambas includente, até encontrar o eixo do córrego ali existente; 

deflete a esquerda deste por onde segue até encontrar o eixo da BR-101; 

deflete à direita deste eixo até o Km 56 desta mesma BR, ponto inicial. 

17ª circunscrição – Vasco da Gama 

Bairros: Alto José do Pinho, Mangabeira e Morro da Conceição e Vasco da 

Gama. 

Inicia no eixo da Avenida Professor José dos Anjos, canal do Arruda, por onde 

segue em direção ao eixo da Avenida Norte; deflete à direita por este eixo até 

encontrar a Rua Paraisópolis; segue por esta e posteriormente à direita na Rua 

Luiz Cesário de Melo, ambas includente, até encontrar a Rua Arapiraca; segue 

por esta e pela Rua Alto da Favela, ambas includente, seguindo pela Rua 

Santa Lagoa, includente, até encontrar a Rua Alto Treze de Maio; segue por 

esta (includente) até encontrar a Rua Chuí; segue por esta e posteriormente 

pela Rua Taquaral, ambas includente, até o encontro com a Rua Vasco da 

Gama; deflete à esquerda desta e posteriormente a direita da Rua Bemposta; 

por onde segue em direção a Rua Gal Costa, todas includente; segue por esta 

até encontrar a Rua Vereador Otacílio de Azevedo; deflete à direita 

(excludente) até encontrar a Rua Ary Peter; segue por esta (includente) e pela 

Rua Alto Nossa Senhora de Fátima, ambas includente, seguindo em direção do 

encontro entre a Rua da Mocidade e a Rua Córrego do Ouro; deflete à 

esquerda desta (includente) até encontrar a Rua Córrego do Euclides; deflete a 

direita desta seguindo pela Rua São Domingos Sávio, ambas includente, até 

encontrar a Rua Arlindo Cisneiros; segue por esta e pela Rua Chã de Alegria, 

ambas excludente, até encontrar a Primeira Travessa do Rio; deflete à direita 

desta e posteriormente à esquerda pelo canal até encontrar a Rua 

Desembargador Heráclito Cavalcanti; segue por esta (includente) até encontrar 

o cruzamento com a Rua Jacob, após esse ponto segue pelo eixo da mesma 

até encontrar o eixo da Avenida Professor José dos Anjos, ponto inicial. 

18ª Circunscrição – Macaxeira 
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Bairros: Macaxeira, Apipucos, Brejo de Beberibe, Brejo da Guabiraba, Córrego 

do Jenipapo, Dois Irmãos, Guabiraba, Monteiro, Alto do Mandu, Sítio dos 

Pintos, Nova Descoberta e Pau Ferro. 

Inicia no encontro da Avenida Norte com a Avenida Doutor Eurico Chaves; 

segue por esta avenida (excludente) até o encontro com a Estrada do Arraial; 

deflete à direita desta estrada (excludente) até o encontro com a Rua 

Dezessete de Agosto; deflete à esquerda desta rua (includente) até o encontro 

com a Rua Jorge Albuquerque; seguindo por esta (includente) até encontrar o 

eixo do Rio Capibaribe; deflete a direita deste eixo até encontrar a bifurcação 

do rio, seguindo pelo seu braço maior até encontrar o eixo da BR-101; deflete a 

direita desta excludente até encontrar a ponte sobre o Rio Camaragibe; deflete 

à esquerda deste rio, no sentido de sua nascente, até encontrar o limite 

municipal de Recife – Camaragibe, por onde segue até encontrar o limite 

municipal Recife – Paulista até o Km 56 da BR-101; segue pelo eixo daquela 

BR na direção sudoeste até encontrar o córrego (canal) próximo a Rua 

Jornalista Waldete Agra entre o limite dos bairros de Passarinho e Brejo da 

Guabiraba; deflete a esquerda deste córrego seguindo pelo eixo do mesmo até 

encontrar a Rua Izaltino Lobo; segue por esta e a direita pela Rua Uriel de 

Holanda, ambas excludentes, até encontrar a Rua Vereador Otacílio de 

Azevedo; segue por esta (includente) até encontrar a Rua Gal Costa; segue por 

esta e pela Rua Bemposta, ambas excludente, até encontrar a Rua Vasco da 

Gama; deflete à esquerda desta e posteriormente a direita da Rua Taquaral, 

prosseguindo pela Rua Chuí até alcançar a Rua Alto Treze de Maio, todas 

excludentes; deflete a esquerda desta excludente prosseguindo pela Rua 

Santa Lagoa; segue por esta e pelas Ruas: Alto da Favela e Arapiraca até 

encontrar a Rua Luiz Cesário de Melo, todas excludentes; deflete à direita 

desta e posteriormente à esquerda pela Rua Paraisópolis, ambas excludentes, 

até encontrar a Avenida Norte, ponto inicial. 


