
PROGRAMAS E SERVIÇOS

Olho no Verde - O objetivo do projeto 
é veri� car e fornecer informações estraté-
gicas para subsidiar e orientar o combate 
ao desmatamento ilegal em todo o territó-
rio � uminense, a partir do monitoramento 
via satélite das áreas remanescentes de 

Mata Atlântica. 

Limpa Rio - Programa de limpeza e desas-
soreamento de rios, córregos e canais 
para melhoria do escoamento da água. 
É um programa que atua de forma pre-
ventiva para evitar o transbordamento de 
corpos hídricos que ocasionam enchentes 

em períodos de chuvas fortes.

De Olho no Lixo - O objetivo do proje-
to é diminuir a quantidade e minimizar 
o impacto dos resíduos nas comunida-
des da Rocinha, do Vidigal e em bairros 
adjacentes. Além de transformar aspectos 
negativos em oportunidades e melhorias 
para estas localidades, gerando trabalho 
e renda, o De Olho no Lixo promove a ci-
dadania ecológica a partir de tecnologias 
sociais, de projetos sustentáveis e do de-
senvolvimento de ações de cunho psicos-
social e que integram economia circular, 
mobilização, comunicação, educação, arte 

e cultura socioambientais

A Seas e o Inea desenvolvem programas e colocam à disposição da sociedade 
serviços alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Alertas de Cheias -   Informa autoridades 
e popula ção sobre a possibilidade de 
chuvas intensas e inundações graduais 
capazes de causar perdas humanas e ma-
teriais. As informações atualizadas podem 
ser recebidas como alerta, via SMS, ou 
ser consultadas nas redes sociais (Face-

book, Twitter e Instagram).

Conexão Mata Atlântica - O projeto atua 
em áreas prioritárias no Estado do Rio. Por 
meio dessa iniciativa, é possível destinar 
recursos a produtores rurais prestadores 
de serviços ambientais, reconhecidos por 
desenvolverem ações de conservação de 
� orestas nativas, restauração e conversão 
produtiva de áreas com baixa produtividade. 

BALNEABILIDADE 
DAS PRAIAS

Balneabilidade das Praias - Saiba quais 
praias estão liberadas para banho. Os 
resultados do monitoramento das praias 
de 22 municípios fluminenses são divul-
gados regularmente pelos Boletins de 

Balneabilidade das Praias.

Acesse: 

Programa Estadual de Segurança 
Hídrica (Prosegh) - É um instrume-
to de orga nização de ações, projetos 
e programas cujo desenvolvimento 
promove o aumento da Segurança Hídrica 
no Estado do Rio de Janeiro. O Prosegh 
estabelece estratégias e ações públicas 
integradas que visam diminuir a vulnerabi-
lidade hídrica e assegurar a disponibilidade 
de água, em quantidade e qualidade, para 
as necessidades humanas, ambientais 

e econômicas.

Espaço Convivência Sustentável - 
Busca  conscientizar e engajar a so-
ciedade em temas relevantes para 
uma trajetória de desenvolvimento 
sustentável. Alinhado com a Agenda 
2030 estabelecida em 2015 pela ONU, 
também promove o rela  cionamento da 
população com a Secretaria de Estado 
do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), 
o Instituto Esta dual do Ambiente (Inea), 
demais autarquias e o Governo do Estado 

do Rio de Janeiro.

App Inea Licenciamento - O aplicativo faz 
todo o enquadramento dos empreendimen-
tos ou atividades sujeitas ao licenciamento 
ambiental e permite a entrada do pedido 
de licenciamento através de smartphones. 

Menos burocracia. Mais e� ciência. 

Baixe o app na Google Play Store e na 
App Store.

CirculAção - Projeto de Economia Circular 
da Seas para fomentar e impulsionar ações 
que promovam o equilíbrio ambiental a par-
tir do uso sustentável dos recursos naturais 
e dos materiais. O CirculAção tem como base 
quatro pilares: Conhecimento, Construção, 

Cooperação e Comunicação.

Ambiente Jovem - O Projeto visa ofertar 
um conjunto de ações de capacitação 
e educação ambiental para a Sustentabi-
lidade e Conservação da Biodiversidade 
em 120 comunidades de baixa renda da 
região metropolitana do Rio de Janeiro, 
envolvendo até 6000 jovens no desenvol-
vimento de planos ambientais e iniciativas 
de sustentabilidade para a comunidade em 

que estão inseridos.

Remedia RJ - Programa estadual que visa 
minimizar os impactos de lixões encerra-
dos em todo o território � uminense, uma 
das maiores ameaças ao meio ambiente e à 
saúde da população. A partir da iniciativa, 
a Seas e o Inea irão oferecer apoio técnico 
aos municípios e consórcios públicos de 
gestão de resíduos sólidos na viabilização 
dos projetos executivos de remediação 

e suas respectivas obras.

Recicla RJ - O objetivo do programa é criar 
estratégias de apoio à cadeia produtiva da 
reciclagem. A iniciativa visa promover a in-
clusão socioeconômica dos catadores de 
materiais recicláveis em todo o território 
� uminense por meio de ações estruturais 
e estruturantes de fomento à categoria. 
Entre as principais metas está a promoção 
de assessoria técnica gerencial e opera-
cional para 100 organizações de catadores 
de materiais recicláveis em todo estado, 
além de capacitar gestores e técnicos de 
todos os 92 municípios em implantação 
de sistemas públicos de coleta seletiva.

Saiba mais:
www.inea.rj.gov.br

Florestas do Amanhã - Tem como objetivo 
a recom posição da cobertura � orestal do 
bioma Mata Atlântica no Estado do Rio de 
Janeiro. O programa vai re� orestar 1,1 mil 
hectares de área de Mata Atlântica com 
o plantio de 2,5 milhões de mudas de es-
pécies endêmicas do bioma, em unidades 
de conservação e em outras áreas prioritá-
rias espalhadas pelo território � uminense.


