
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover ações de recuperação ambiental de áreas verdes, rios, lagoas e praias e de 
monitoramento da qualidade do ar para as diversas regiões do estado é rotina da Secretaria de 
Estado do Ambiente (SEA) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).  Para isso, é fundamental 
a parceria com os demais órgãos  do Estado e com as prefeituras. 

  

O projeto Sena Limpa, que iniciou obras importantes em São Conrado, reúne nove órgãos 
estaduais e municipais. Com investimentos de R$150 milhões, do Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental (Fecam), estão em curso 16 obras de despoluição em seis praias – São Conrado, 
Leblon, Ipanema, Leme e Urca, na Zona Sul, e da Bica, na Ilha do Governador, dentro da Baía de 
Guanabara. Além da ação do famoso robô-espião, que durante teleinspeção tem flagrado despejo 
irregular de esgoto in natura em galerias de águas pluviais. 
  

São diversas ações, como a implantação de elevatórias, tubulões, galeria coletora e estrutura de 
coleta seletiva de lixo. Após as intervenções, a Praia Vermelha está 95% própria para banho e a 
de Ipanema melhorou em 60% sua balneabilidade. 

  

A rede de monitoramento da qualidade do ar no estado está sendo ampliada e modernizada – 
com a SEA/INEA cumprindo mais um compromisso olímpico. Com a instalação de 16 novas 
estações, o Rio de Janeiro terá, ao todo, 21 unidades na capital – Urca, Gamboa, Engenho de 
Dentro (Engenhão), Campos dos Afonsos, Deodoro, no entorno da Baía de Guanabara, Barra da 
Tijuca, Jacarepaguá e Lagoa Rodrigo de Freitas – e em outros quatro municípios da Baixada 
Fluminense – Belford Roxo, Nova Iguaçu, São Gonçalo e São João de Meriti. 

  

Com a criação de novas unidades de conservação, os corredores de biodiversidade, as UPAMs 
(UPPs Florestais) e o plantio de matas ciliares, que vem sendo contabilizados pelo Contador de 
Árvore – painel eletrônico ligado a um site interativo, no qual a população pode registrar suas 
contribuições e acompanhar dados detalhados dos plantios em todo estado – o Estado avança em 
direção a meta olímpica de plantar 24 milhões de mudas de Mata Atlântica. 
  

Já plantamos 5,5 milhões. Em dez anos, o Rio de Janeiro passou do maior desmatador da Mata 
Atlântica para o estado que menos desmata – apenas 40 hectares em 2012/13, praticamente zero – 
e com  plantio de mais de 1000 hectares. 

  

O percentual de esgoto tratado no estado foi ampliado de 15% para 38%, e cinco planos 
municipais de saneamento, elaborados em parceria com prefeituras de municípios do entorno da 
Baía de Guanabara, foram entregues neste mês de setembro, num total de 56 em elaboração final. 

  



 

 

Rio amplia rede de monitoramento da qualidade do ar até o fim de 2013 

Por exigência do Comitê Olímpico Internacional, cidade deve ter 21 estações. A ideia é 
medir índices de poluição atmosférica durante Jogos Olímpicos. 
TV Globo – RJTV 1ª Edição – 11/09/2013 

  

SEA inaugura monitoramento de plantio de Mata Atlântica 

 
Painel eletrônico instalado no Jardim Botânico vai registrar o avanço da meta olímpica 
de reflorestar o estado com 24 milhões de mudas de árvores. A iniciativa estimula a 
recuperação ambiental. 
Band – Jornal do Rio – 20/09/2013 

 

 

  

Programa Sena Limpa chega a São Conrado 

 
A ação da SEA em parceria com prefeitura visa a despoluir seis das principais praias do 
Rio até 2014. Serão investidos R$ 30 milhões de reais em obras para a melhoria de redes 
de esgoto. 
RedeTV – 17/09/2013 
 

  

 

SEA licita compra de dez barcos para coletar lixo flutuante na Baía de Guanabara 

As embarcações ficarão aportadas ao lado da estação da Praça XV. Em torno da baía, 
são 10 milhões de pessoas jogando detritos em rios e canais 

Extra – 23/09/2013 
  

Cidades no entorno da Baia de Guanabara ganham saneamento básico 

Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborados pela SEA em parceria com 
prefeituras, vão beneficiar cinco municípios com recursos para expandir redes de esgoto 
e abastecimento de água 

O São Gonçalo (RJ) – 21/09/2013 

  

Região dos Lagos ganha Parque Natural 
A região ainda vai receber um inventário florestal, no qual serão catalogados dados do 
ecossistema através da coleta de materiais botânicos de manguezais e restingas 
O Dia – 21/09/2013 

  

Voluntários participam do Dia Mundial de Limpeza 

Iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de não sujar 
o litoral. Anualmente, evento reúne milhões de voluntário em 130 países 

Agência Brasil – 21/09/13 

  
Multa para a empresa de navio ancorado  
Navio está ancorado desde o início do ano, e a empresa está sem dinheiro para 
manutenção. Para piorar, piratas roubaram válvulas do local. 
Globo – RJTV 2ª edição – 18/09/2013 
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Projeto da SEA prevê melhorias para a Barra da Tijuca 

A dragagem e revitalização do Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá, a criação de 
uma ilha-parque e o aumento do quebra-mar são algumas das obras que começaram em 
outubro 
O Globo – 18/09/2013 

  
Governo investe na despoluição da Lagoa de Araruama 

Ação da SEA atingirá percentual de 90% de esgoto coletado e tratado até 2015. Projeto 
prevê ainda a despoluição de praias de quatro localidades da Região dos Lagos 
G1 – 10/09/2013 

  

 

 

 

 

 

Críticas e sugestões são bem-vindas e ajudam no andamento da gestão!  
Participe! Manifeste-se! 

 
Cadastre o email de um amigo para que ele receba a Carta do Ambiente. 

Se você não quiser receber este informativo, envie mensagem de exclusão 

 

 
 

ambiente@ambiente.rj.gov.br  
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