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Inventário de Identificação dos Reservatórios da CEDAE

Denominação: .o Morro da Reunião ou do TanqueReservatório d

Localização: Rua Melquíades de Souza nº 370, Jacarepaguá

Época da construção / Inauguração:
1925.

Município: Rio de Janeiro

Estado de conservação:
ruim

Uso original:
reservatório

Uso atual:
reservatório

Componentes do Sítio:
reservatórios, residência e elevatória.

Proteção existente:
Tombamento Estadual provisório,
Proc. nº E18/001.542/98

Proteção proposta:
Tombamento Estadual definitivo. Situação
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Reservatório do Tanque, casa do encarregado. 08/2006.
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situação e ambiência:

Foto aérea.

O Reservatório está situado em um platô no alto do Morro da Reunião, na localidade denominada Tanque

(assim denominada por causa de uma antiga Caixa D’àgua) em Jacarepaguá. O lote de 14.506 m² tem

acesso livre pela Rua Almirante Melquíades de Souza e outro por onde passam as tubulaçãoes, pela rua

Cândido Benício.

Há uma casa próxima à entrada do lote, ocupada por uma família. O Reservatório fica no centro do

terreno, semi-enterrado e a casa do encarregado junto ao corpo deste. Existe ainda no terreno uma

elevatória construída posteriormente.

No entorno, as áreas de cotas mais altas apresentam baixa densidade de ocupação, predominando o uso

residencial com características de baixa renda (Favela Caxangá). A rua Cândido Benício é um eixo

importante com densidade mais alta e uso diversificado.
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características arquitetônicas:

O reservatório

A casa do encarregado

foi construído em alvenaria e concreto armado. Sua planta é retangular e está coberta

por laje e terra, a uma altura de aproximadamente 4m. Possuía janelas em todo seu perímetro e o acesso

ao seu interior era feito através da casa do encarregado, junto à qual está a escada que leva ao topo do

reservatório.

foi projetada para ser ampla e agradável. A varanda que ocupa toda a fachada

frontal é o ponto marcante do projeto, desenvolvido em um pavimento e seguindo um eixo de simetria,

tanto em planta quanto na fachada. O prédio é composto de vestíbulo central seguido de salão e corredor

transversal com acesso a 6 cômodos, além de cozinha e banheiro. Seu embasamento em concreto tem

cerca de 1m de altura e abriga no subsolo os registros e o túnel de ligação entre a elevatória e o

reservatório. É possível observar-se o esmero da obra pelo detalhe do desenho do revestimento de piso,

pela terminação graciosa das aberturas em arco abatido e pela forma em leque da escada de acesso à

varanda.

Há ainda no terreno uma elevatória, de construção mais recente, e uma casa mais simples junto ao

reservatório, construída e ocupada irregularmente.

O terreno tem acesso liberado e está bastante descuidado. O reservatório funciona normalmente e, para

evitar a entrada de estranhos (pessoas ou animais), foi totalmente vedado com alvenaria. Obras relativas

ao funcionamento do reservatório foram iniciadas recentemente, mas estão paralisadas.

A casa do encarregado está totalmente abandonada, o telhado desapareceu, as esquadrias foram

arrancadas, assim com o parquet que revestia os pisos.

estado geral de conservação:

Elevatória, com acesso para a rua Cândido Benício 15/2006. Residência construída no terreno. 15/2006.

dados históricos:

O Reservatório do Morro da Reunião foi construído em 1925 pela antiga Inspetoria de Águas, em terreno

de domínio da União Federal. Recebeu inicialmente as águas da represa dos Ciganos e Olho D'Água e

atendia aos bairros de Jacarepaguá, Cascadura, Quintino e Piedade.
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O terreno e suas benfeitorias foram transferidos para o domínio do Estado do Rio de Janeiro em

30/10/1980.

arquivo fotográfico

Casa do encarregado. 08/2006.

Casa do encarregado e reservatório. 08/2006.Casa do encarregado e reservatório. 08/2006.
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informações complementares:

Em 19 de maio de 1980, a CEDAE firmou contrato de Comodato com a Associação de Garantia ao Atleta

Profissional de uma área de 5452,52m², incluindo a casa do encarregado e a utilização do campo sobre o

Reservatório com uma quadra de esportes mas, ao que parece, esta ocupação não se efetivou.
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Croquis da Casa do Encarregado



Escada de acesso à varanda. 08/2006. Fachada lateral da casa. 08/2006. Casa do encarregado. 08/2006.

Reservatório. 08/2006. Reservatório. 08/2006. Guarda corpo da varanda. 08/2006.

Campo sobre o reservatório.

Reservatório e casa do encarregado. 08/2006.
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Porta e janela do quarto sem esquadrias. 08/2006.Porta de entrada e ao fundo antigo acesso ao
reservatório. 08/2006.

Detalhe do piso da sala dos fundos. 08/2006. Antigos registros. 08/2006.

casa do encarregado  08/2006.

Reservatório. 08/2006.

marcas do parquet  08/2006.

estrutura de cobertura sobre o corredor
transversal da casa do encarregado. 08/2006.
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INEPAC, , Levantamento: Maria das Graças Ferraz, Maria
das Graças Mendonça e Rui Velloso, 1998.

, RGI, cartório do 9º ofício, matrícula 51.836. 13/10/2000.
Silva, Rosauro Mariano da. . Rio de Janeiro. CEDAE. 1988. Apoio Xerox. 64 páginas.
500 exemplares.
CEDAE quadro sem data.

Inventário de Bens Imóveis - Ficha sumária

Certidão de propriedade
A Luta pela Água

Características dos Reservatórios,

fontes de pesquisa / bibliografia:

área sobre o reservatório. 08/2006.

espaço entre a casa do encarregado e o reservatório.
08/2006.
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