
Decreto 5.280 de 23 de agosto de 1985 (Delimitação do bairro de Botafogo) 

  

          Da enseada de Botafogo, no fim da praia, nos limites do terreno do Iate Clube do Rio de 

Janeiro (excluído); seguindo pela Avenida Repórter Nestor Moreira (incluída); Praça Praia Nova 

(incluída); Avenida Pasteur (incluída, excluindo o Iate Clube) até a Avenida Venceslau Braz e, 

(excluída) da Avenida Venceslau Braz até a Rua Xavier Sigaud; por esta (excluída) até a Rua 

Lauro Müller; por esta (incluída) até o entroncamento com a Rua Marechal Ramon Castilla; daí, 

subindo a vertente em linha reta, até o ponto mais alto do Morro da Babilônia (cota 235m); 

deste ponto pela cumeada em direção sudoeste, ao final da Rua General Cardoso de Aguiar; 

por esta (excluída) até a Ladeira do Leme; por esta (excluída) até o seu ponto mais alto (cota 

67m); daí, subindo a vertente do Morro de São João, até seu ponto culminante (cota 241m); 

deste ponto, pela cumeada em direção oeste, passando pelos pontos de cota 182m e 189m; 

deste ponto, descendo o espigão, at é o ponto de cota 66m no entroncamento da Ladeira dos 

Tabajaras com a Rua Euclides da Rocha; daí, subindo o espigão do Morro da Saudade, até o seu 

ponto culminante (cota 246m); deste ponto, descendo em direção norte pela vertente, ao final 

da Rua Macedo Sobrinho; por esta (excluída) até a Rua Visconde de Silva; por esta (excluída) 

até a Rua Capitão Salomão; por esta (excluída) até a Rua Voluntários da Pátria; por esta 

(incluída) até a Rua Conde de Irajá; por esta (incluída), atravessando a Rua São Clemente 

(incluída) em direção à Rua Alfredo Chaves; por esta (excluída) até o seu final; daí, subindo o 

espigão em direção ao entroncamento da Estrada das Paineiras (excluída) com a Estrada 

Mirante Dona Marta (N.R.); por esta (excluída) até o ponto culminante do Morro Dona Marta 

(cota 362m); deste ponto, descendo o espigão em direção leste, passando pelos pontos de 

cota 173m e 188m, até o final da Rua F do PA 8.541; por esta (excluída); Rua Cardoso Júnior 

(excluída) até a Rua Projetada; por esta (incluída); Rua Juçanã (incluída) até o seu final; daí, 

descendo o espigão do Morro Mundo Novo, atravessando a Rua Pinheiro Machado e subindo 

o espigão em direção à cota 67m no Morro Azul; deste ponto, descendo o espigão em direção 

ao entroncamento das ruas Jornalista Orlando Dantas (incluída) e Clarisse Índio do Brasil; 

seguindo por esta (incluída) até a Rua Marquês de Abrantes; por esta (incluída) até a Praia de 

Botafogo; por esta (incluída); Praça Oswaldo Cruz (incluída); Travessa Icaraí (incluída); Praça 

Nicarágua (incluída), até a Enseada de Botafogo e, pela orla marítima ao ponto de partida. 
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