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               Objetivos Gerais 
 
• Saneamento. 
 
• Monitoramento da qualidade e quantidade de água.  
 
• Criação de plataforma digital. 
 
• Revitalização da mata ciliar das nascentes. 
 
• Capacitação de agentes ambientais nas comunidades da    
      Bacia Hidrográfica do rio Rainha (Rocinha , Parque da   
      Cidade e outras) e na Rede Escolar. 
 
• Sustentabilidade (redes sociais e agentes ambientais).  
      Fase Pós-projeto. 

Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas 
 Atualização do Projeto de Revitalização da  

Vertente Sul da Serra da Carioca 



Projeto Adote uma Nascente 

 

Área de atuação do SCSL LRF 



Comporta aberta 

Comporta fechada 



Rio dos Macacos - Levantamento Inicial 2003/2004 

Mapeamento dos pontos de inconformidades 
(44). 



Rio Cabeça - Levantamento Inicial 2003/2004 



RIO RAINHA 



Rio Rainha - Levantamento Inicial 2005/2007 



Trecho do Rio Rainha logo 
após a confluência com o 
Rainha 2 (junho 2007). 

Rio Rainha na altura da Travessa Madre 
Jacinta – aspecto de lançamento 

irregular; apesar das notificações o 
proprietário ainda não atendeu às 

solicitações (área em litígio)/fevereiro 
2007. 



Trecho de passagem do rio sob área edificada 
(quadra de esporte) de prédio situado na rua Vice 
Governador Rubens Berardo.  

Trecho da passagem subterrânea do rio em 
área não edificada, entre os prédios de 
números 88 e 112 da rua Manoel Ferreira – 
trecho passível para re-inserção paisagística 
do rio.  

Idem para o trecho do lado ímpar da rua 
Manoel Ferreira – um dos lados ocupado por 
estacionamento. 



O Rio Rainha 3 também 
percorre seu trecho final 
encoberto, sob as pistas da Av. 
Rodrigo Otávio até desembocar 
no Canal Visconde de 
Albuquerque, no detalhe.  

Rio Rainha 



Rio Rainha (calha principal) - Levantamento Mais Recente -  2011 

Levantamento das fontes de contaminação e outras interferências remanescentes na bacia do rio 
Rainha 1. 



Levantamento das fontes de contaminação e outras interferências remanescentes na bacia do rio 
Rainha 2. 

Rio Rainha 2 - Levantamento Mais Recente -  2011 



Levantamento das fontes de contaminação e outras interferências remanescentes na calha do canal 

Visconde de Albuquerque. 

Canal Visconde de Albuquerque 

Canal Visconde de Albuquerque - Levantamento Mais Recente -  2011 



 Promover a reforma e melhoria nas elevatórias de esgoto Saturnino de Brito. 

 Sistematizar procedimentos de manutenção preventiva na rede e nas tomadas de tempo seco do 
sistema de esgotamento sanitário. 

 Dispor de equipe de apoio para os serviços de rotina de manutenção e conservação do sistema 
de esgotamento e voltado exclusivamente para as ações na bacia da Lagoa (rios dos Macacos, 
Cabeça e Rainha).  

 Rever o plano de monitoramento de qualidade de água para o rio Rainha, incorporando outros 
pontos de controle,  disponibilizados em plataforma digital. 

 Reinstalar a estação fluviométrica no rio Rainha, anteriormente posicionada na área da PUC, 
atualmente desativada, que fornecerá dados relativos à vazão e a velocidade do fluxo. 

 Desenvolver programa de educação ambiental, promovendo a conscientização das comunidades 
do entorno (Rocinha, Parque da Cidade e outras) para os aspectos de valorização e conservação 
desse patrimônio ambiental;No que diz respeito aos resíduos sólidos, pode-se destacar como 
exemplo a infraestrutura municipal anteriormente existente no rio dos Macacos (guardiões do 
rio), podendo essa idéia ser aproveitada na bacia do rio Rainha. Outros aspectos inerentes à 
conservação ambiental também poderão ser incorporados, como: colaborar com o monitoramento 
da poluição hídrica, observar a ocorrência de desmatamento, invasão de áreas de proteção 
ambiental e de áreas públicas em geral, etc. 

 Desenvolver estudos específicos para recomposição da mata ciliar nas nascentes  do rio Rainha , 
situadas na comunidade da Rocinha , e os tributários principais 

Principais ações propostas : 



• Monitoramento de Qualidade da Água 



 
Grupo de Trabalho – SCSL LRF 

Atualização – Projeto de Revitalização da Vertente Sul da 
Serra da Carioca - Bacia Hidrográfica do rio Rainha 

 
  Plenário do SCSL LRF 
•    CEDAE 
•    Clube Naval - Piraquê 
•    Instituto Mar Adentro 
•    Instituto Resgatando Verde 
•    PUC Rio 
•    AMALGA 
•    ONG “Rocinha”*  e “Parque”** 
•    Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro-SECONSERMA 
 
 
• Parceiros : 
 
• INEA 
• UFRJ-Departamento de Geografia 
• Fundação Rio-Águas 
• Instituto Lagoa Rodrigo de Freitas-ILRF 
 

  Obrigado! 


