
 
 
 AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 

AMIGOS DA GÁVEA 

PAMG 2021-013                         Em: 25/07/2021 

Á Prefeitura do RJ / GEL- Lagoa / Seconserma Chafariz 

Assunto: Chafariz da Praça Santos Dumont - Gávea 

 

Prezados  

A AMAGÁVEA – Associação dos Moradores e Amigos da Gávea, vem solicitar sua 
atenção e apoio para o assunto abaixo descrito. 

Os moradores da Gávea têm excelentes recordações do Chafariz da Praça Santos 
Dumont funcionando e embelezando o espaço. 
 
Abaixo informações do Catálogo de Inventário de Monumentos do RJ 
 

 
 

Entretanto, desde 2015 foi desativado, segundo informações, por solicitação da 
administração local.  
Os registros dos moradores indicam que a água estava em péssimas condições e o 
espaço sendo usado por moradores de rua para banho e lavanderia. 
 
Em 2018, quando a Amagavea desenvolveu um Projeto de Revitalização da Praça em 
parceria com Parques e Jardins, técnicos da Prefeitura vistoriaram as instalações do Chafariz 
e segundo informações, detectaram que as tubulações estavam muito danificadas como 
também a parte elétrica e motora.  
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Gostaríamos de ter a oportunidade de discutir as alternativas possíveis para tratar o 
Centro da Praça. 

Como ilustração listamos algumas dessas alternativas que surgem nas reuniões com 
moradores: 

1) Recuperação total do Chafariz:  
Alternativa de alto custo alto  
Para preservação, seria necessária uma vigilância constante ou cerceamento. 
Também levantado o problema (a checar) de, por ser um processo antiquado, sem 
processamento de reuso da água, teria como ponto negativo o custo da água. 
(CEDAE x Prefeitura)  
 

2) Instalação de um novo chafariz 
Alternativa também de alto custo onde eliminaria o antigo chafariz e instalaria um 
Chafariz mais moderno tipo Fonte Interativa ou similar 
 
 
 
 
 
 

3) Tapamento Provisório ou Definitivo 

Projetar e executar um fechamento provisório de madeira, tipo deck ou definitivo 
em concreto. 

 

 
 
 
Neste novo espaço, as crianças poderiam andar de patins e patinetes, a área 
poderá ser usada para pequenos eventos como teatro infantil ou 
apresentações de grupos de dança, yoga, tai chi chuan e atividades dos alunos 
das escolas públicas do entorno da praça etc..  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Ou ainda uma combinação das alternativas anteriores ou outra a surgir. 
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Portanto vimos solicitar uma reunião com os Departamentos da Prefeitura 
responsáveis pela questão acima e iniciar a busca de viabilizar a implantação. 
 
Desde já agradecemos a atenção, 

 
         
Equipe Amagavea 
Associação de Moradores da Gávea 

 
 


