
MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES - AMALGA 
 

 
As seguintes atividades foram desenvolvidas pela Associação de Moradores do Alto 
Gávea – AMALGA na área de recursos hídricos e de meio ambiente no período de 2000 
a 2018:  
 
1) AMALGA INTEGROU OS SEGUINTES COLEGIADOS :  
 

• CONSELHO GESTOR DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS: colaborou para a  
implantação e integrou o Conselho Gestor da Lagoa Rodrigo de Freitas  em 
2000; 

 
• SCSL LAGOA RODRIGO DE FREITAS: membro desde 2015 - atualmente;   

  
• CBH – Baia da Guanabara : membro desde 2015 – atualmente; 

 
• Conselho da Federação de Associações de Moradores do Rio de Janeiro – FAM 

RIO: 2004; 
 

• CÂMARA TÉCNICA DE DIREITO AMBIENTAL – CONSEMAC:  2015 –atualmente; 
 

• CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL PENHASCO 2IRMAOS: 
Em 2009 a AMALGA participou da instituição do referido Conselho, e foi 
nomeada como membro do colegiado cuja competência é de órgão consultivo 
para a gestão do parque; 

 
• CONSELHO GESTOR  PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA CIDADE:  desde 2016.  

 
 
3) APOIO A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE E MUSEU DA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO: realização de inventário de imóveis e bens que merecem proteção 
especial, requerendo o tombamento dos mesmo ao Conselho Municipal de Proteção 
ao Patrimônio Cultural, no bairro e das obras de arte dos jardins do Parque da Cidade. 
Acompanhamento do processo de recuperação do Museu da Histórico da Cidade do 
Rio de Janeiro junto à Secretaria Municipal de Cultura. 
 
 
 
2013 PAC 2 da Rocinha :Acompanhamento de Audiências Publicas e reunião com técnicos, 
associações de moradores e associados. http://www.youtube.com/watch?v=3R4MHO7g-d0 
 
2012 
LINHA 4 DO METRO - ESTAÇÃO GÁVEA  
A AMALGA, desde o segundo semestre de 2000, vem lutando pela implantação da Linha 4 
do Metro , conforme matéria publicada no jornal O Globo de dezembro de 2000. 

Com a perspectiva da Copa e das Olimpíadas, o Estado finalmente decidiu investir na Linha 
4 do Metrô que originalmente ligaria a Barra ao Centro, passando por São Conrado, Gávea, 
Jardim Botânico, Humaitá e Laranjeiras.   
Todavia, o projeto em curso prevê a ligação da Barra (estação já em construção) à  Linha 1  



através das estações Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea  Leblon e Ipanema. A AMALGA 
foi contra essa alteração do projeto original, tendo em vista que a Linha 1 do Metrô, sem o 
acréscimo dos usuários que embarcarão nas novas estações, encontra-se saturada.  
Por isso lutamos para a construção da Estação Gávea em 2 níveis, garantindo a 
possibilidade desse traçado ser complementado, no futuro, ligando a Gávea à Tijuca 
(Estação Uruguai) e/ou concluindo-se o traçado original da Linha 4 em direção ao Jardim 
Botânico, Humaitá, Laranjeiras e Carioca. 

 

 

 

 
 

 
 

2011 

CÂMARA COMUNITÁRIA DA ROCINHA, SÃO CONRADO E GÁVEAA AMALGA  participa 



da Câmara que se encontra no momento avaliando a segunda fase dos estudos do PAC2  
da Rocinha.  Clique aqui para matéria sobre a Câmara.  

 

INSTABILIDADE DAS ENCOSTAS NO ALTO GÁVEA  A AMALGA denunciou o 
deslizamento de  terra ocorrido no terreno ( próprio municipal)  localizado na esquina das 
Ruas Marquês de  São Vicente e Antenor Rangel, acompanhando  a atuação da (Geo-Rio), 
autora do  projeto  de contenção da encosta, já realizado. 

  

https://oglobo.globo.com/rio/deslizamento-de-terra-na-gavea-preocupa-moradores-desde-as-
chuvas-de-abril-2913134 

MANUTENÇÃO DO MURO DO PARQUE MUNICIPAL SÉRGIO BERNARDES :   

Coleta de contribuições para a manutenção do muro que protege os limites do Parque 
Municipal na vertente do Alto Gávea do morro Dois Irmãos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há mais de duas décadas, moradores do Alto Gávea juntam forças com os 
moradores do Alto Leblon e do Jardim Pernambuco para a construção e manutenção do 
muro do Parque Municipal Sergio Bernardes.  O muro, localizado nos limites desta unidade 
de conservação na sua vertente voltada para a Gávea, visa garantir a  demarcação física dos 
limites do Parque e sua integridade e segurança.  A estratégia funcionou e tem sido a única 
barreira à ocupação irregular em área de risco no morro Dois Irmãos.   Recentemente, 
no entanto, parte deste muro foi danificada, necessitando de reparos. 

 

 

PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO BAIRRO:  

Relacionamos todos os imóveis e bens que merecem proteção especial, requerendo o 
tombamento dos mesmo ao Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural. 
Acompanhamos o processo junto à Secretaria Municipal de Cultura. 



 

 

PLANO DIRETOR DO RIO  

Sugestões apresentadas pela AMALGA à comissão do Novo Projeto de Lei para o Plano 
Diretor, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro em 2010  

Sobre o  ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA:  

1) a necessidade da inclusão, no Art. 12 do Projeto de Lei do Plano Diretor, da ressalva da 
necessidade de Estudo de Impacto de Vizinhança para a autorização de atividades não 
residenciais em área residenciais. 

2) a necessidade da inclusão,  de prazo de um ano para o encaminhamento de Projeto de 
Lei que regulamente o Estudo de Impacto de Vizinhança, determinado na legislação vigente 
(especificamente no Estatuto da Cidade) adequado às disposições contidas neste Plano 
Diretor. 

3) seja previsto no artigo 42 do Projeto de Lei do Plano Diretor, a inclusão da exigência 
condicionada à  Licença de Obras, do  EIV (vide legislação já implementada em São Paulo). 

4) a inclusão no parágrafo único do artigo 152 do Projeto de Lei do Plano Diretor, a exigência 
da execução de Estudo de Impacto de Vizinhança para implantação de lotes 
urbanizados e de moradias populares fora das  áreas previstas no artigo 151. 

“ Parágrafo único. Em casos especiais, especificados e detalhados em lei e ouvido o 
Conselho Municipal de Política Urbana (acrescentar: “e realizado EIV”) , o programa 
poderá ser executado fora dessas macro zonas.”  

PROJETOS 2000 – 2009 

2009 -  Conselho do Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos - Arquiteto Sérgio 
Bernardes:  a AMALGA participou da instituição do referido Conselho, e foi nomeada 
como membro do colegiado cuja competência  é de órgão consultivo para a gestão do 
parque, conforme disposto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza, que prevê como uma de suas diretrizes a participação efetiva das 
populações na gestão das Unidades de Conservação. Veja PARQUE DOIS 
IRMAOS.doc 

2007  - Melhorias no Trânsito na Gávea : mobilização em prol da Linha 4 do Metro, da 
sinalização e recapeamento das vias, instalação de abrigos nos pontos de ônibus,  , 
eliminação de pontos finais  de ônibus, retirada da operação de Pick up da Escola 
Americana na rua Mary Pessoa, retirada de ponto de Taxi da rua Cedro e Mary 
Pessoa  e fechamento do Elevado Graça Couto. 

2007 - Mobilização contra o projeto de duplicação da Lagoa-Barra - Audiência Pública no 
Planetário da Gávea 



Desde 2004 -Participação no Conselho da Federação de Associações de Moradores do Rio 
de Janeiro FAM - RIO. 

Dezembro de 2005 - Apoio a Recuperação do Museu da Cidade e do Parque da Cidade.  

Fevereiro de 2003- Participação no Conselho de Saúde da Federação de Associações de 
Moradores para o Hospital Miguel Couto. Março de 2002  - Força tarefa para combater 
os focos de cupins em toda Gávea, em conjunto com a  aplicação de  técnica de 
recuperação dos troncos de árvores consumidas internamente pela praga. 

Abril de 2001  Monitoramento dos despejos no rio Rainha,  visando a limpeza, e a 
revitalização. 

Maio de 2000 - Inquérito Civil do Ministério Publico número 1675, contra irregularidades em 
obra rua  Marquês de São Vicente causando impacto no sistema viário,  já saturado, sem 
estrutura de estacionamento,  descaracterização de área residencial unifamiliar (ZR1) , além 
do corte de árvores, da poluição sonora, da carência da estrutura de esgotamento sanitário 
adequada e da ocupação de faixa marginal de proteção do rio Rainha. Primeira etapa da 
obra concluída sem licença de obra  e em desrespeito ao embargo da demolição do imóvel. 


