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Assunto: Rua das Acácias - Gávea 

 

Prezados  

A AMAGÁVEA – Associação dos Moradores e Amigos da Gávea, atendendo a 
reivindicação de moradores vem solicitar sua atenção e providências para o assunto 
abaixo descrito. 

Há anos a Rua das Acácias tornou-se um ponto de concentração de grande número de 
motos de delivery. A área tem permissão de estacionamento de 10 motos, entretanto 
verifica-se uma quantidade muito superior chegando a mais de 60 em momentos de 
pico de entregas. 

Entendemos a necessidade desses serviços e as oportunidades de emprego gerado, 
porém essa concentração vem gerado distúrbios, dificultando a utilização das calçadas 
pelos moradores. 

Outro fato que intensifica o problema é a utilização de espaço nesta rua para descarga 
de mercadorias (para bares, restaurantes e shopping) junto à esquina do lado direito 
das Acácias com a Marques, prejudicando a visão da rua, congestionamento e 
aumento de riscos nas travessias pelos transeuntes. 

Após várias reuniões em anos anteriores com a CET RIO e Superintendência foi 
proposto: 

 Criação de diversos outros pontos de estacionamento para motos, com limite 
de nº, de modo a diluir a concentração, como acontece atualmente na Rua das 
Acácias. 

 Fiscalização rigorosa na Rua das Acácias visando manter o limite permitido.  
 Relocar área de Carga e Descarga existente junto à esquina com a Marques 

mais distante da esquina e estabelecer limite de porte de caminhão.  
 Instalar um redutor de velocidade (speed table) no cruzamento da Rua das 

Acácias com a Marques. 
 

Entretanto, somente a primeira medida (criação de outros pontos de estacionamento de 
motos) foi implantada, mas como não houve Fiscalização suficiente, os novos pontos 
foram desprezados e a concentração na Acacias retornou. 
 
Solicitamos uma reavaliação desse problema e das alternativas propostas bem como 
criação de outras. Desde já nos colocamos a disposição para qualquer apoio que seja  
 
Atenciosamente, 
 
Atenciosamente, 
Equipe Amagavea (tel.: 95100-4509) 
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