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Túnel de Icaraí, melhoria na saída 

Lâmpada de LED no Largo da Batalha 

Niterói vai ganhar mais uma praça 

Ciclovia no Horto de Itaipu 

Espaços Públicos ganham paisagismo 

Praça no Cafubá ganha brinquedos e mobiliários 



A Seconser iniciou em outubro a primeira etapa 

da modernização da iluminação das praias de 

Icaraí e Flechas com a substituição das 

lâmpadas atuais por LED. 

No trecho entre as ruas Pereira Nunes e 

Joaquim Távora foram substituídas 102 

luminárias com lâmpadas de vapor de sódio 

de 400W para luminárias de LED de 280 W 

somente nos postes altos de 22 metros. A 

economia será de mais de 30% ou 4.300 kWh/mês. 

A iniciativa foi determinada pelo prefeito Axel Grael. 

Segundo a secretária Dayse Monassa, o próximo passo  

será a colocação de LED nos refletores.  

A Seconser começou a implantar  

iluminação LED nas ruas principais do  

Largo da Batalha. Além de parte das estradas 

Caetano Monteiro e Washington Luís,  

vão ganhar lâmpadas LED as ruas  

João Batista da Costa, Engenheiro Cattete da 

Silva, Amadeu Gomes, Leopoldo Muilaert, Leonor 

da Glória, Nilo de Freitas e a Estrada do Monan 

Pequeno. Foram colocadas luminárias com as 

potências de 120, 180 e 280W. Elas variam de 

acordo com a largura da rua: vias mais largas, 

potência maior e vice-versa. A implantação de LED 

no bairro é uma demanda antiga já que a região 

possui grande fluxo de veículos e transeuntes. As 

lâmpadas LED têm maior eficiência e menor custo: 

há redução do consumo, a durabilidade é maior e 

apresentam menos necessidade de manutenção. 

A Seconser iniciou a obra para criar 

uma nova saída da Rua General 

Silvestre Rocha para reduzir o tempo 

do semáforo do túnel Raul Veiga com 

Avenida Almirante Ari Parreiras, em 

Icaraí. Para isso, foi derrubada parte 

do canteiro existente na Silvestre  

para a implantação da faixa de 

aceleração, além do alargamento da 

calçada. 

https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/noticias/orla-de-icarai-e-flechas-e-largo-da-batalha-ganham-iluminacao-led


Vem aí mais uma praça na cidade. Ela está 

sendo construída na Rua Mem de Sá, em Icaraí. 

O espaço será nomeado Praça Ambientalista 

Dora Hees de Negreiros, em homenagem a uma 

grande personalidade do meio ambiente de 

Niterói. 

A praça terá jardins e contará com equipamentos 

de lazer e contemplação, como bancos, 

brinquedos, iluminação etc. Todo o seu entorno terá 

melhorias urbanas, com enterramento da fiação, 

arborização e novas calçadas.  

A Alameda São Boaventura, no Fonseca, recebeu um 

toque especial em outubro. 

Na baia dos ônibus ao longo de toda a extensão da via,  

foram plantadas em outubro seis mil mudas das espécies 

azaleias e pleomete variegata, além de 70 metros 

quadrados de grama esmeralda, 50 caixas de setecreasea 

e 50 caixas de mini lantana. Um dos objetivos dos plantios 

é revitalizar os canteiros da região,  que sofreram com 

vandalismo nos últimos tempos. 

O Horto de Itaipu vai ganhar uma ciclovia 

interna beirando o gradil.  As obras já 

começaram. 

O piso será de concreto pigmentado na 

cor vermelha com sinalização horizontal. 

Será uma ciclovia compartilhada também 

para a prática da caminhada. Terá 360 metros 

de comprimento. A pista terá largura de 1,50m. 

O tempo estimado de obra: 5 a 6 meses.  

http://axelgrael.blogspot.com/2022/10/nova-praca-na-rua-mem-de-sa.html?m=1


Este é um Boletim interno, produzido pela Secretaria 
Municipal de Conservação, e sua circulação é restrita aos 

órgãos que compõem a estrutura organizacional da 

Novos projetos paisagísticos vêm aí na cidade. 

Um deles será no Parque da Cidade onde serão plantadas mais de 

3.000 mudas de arbustos e forrageiras das espécies moreia, falso 

íris e lambari roxo. Na calçada que fica ao lado do Palácio 

Araribóia, na Rua da Conceição, no Centro, serão 1.950 mudas, 

das espécies periquito e dioneia. A Praça Getúlio Vargas, em 

Icaraí, recebeu recentemente um projeto paisagístico.   

Foram 14 caixas de mudas de periquito e 540 

mudas de clusia. A praça do Toboágua, em 

Piratininga, também vai ganhar em breve 

novas mudas de plantas. 

Por intermédio de uma contrapartida da empresa que realizou 

as obras da TransOceânica, a rotatória do Cafubá acaba de 

receber mobiliários e diversos brinquedos. Ao todo, o espaço 

ganhou um bicicletário (com espaço para 12), duas lixeiras, 

dois jogos de mesa, dois cavalinhos, duas motos, duas 

zebras, duas girafas, um minion e uma amarelinha.  

Os brinquedos sustentáveis 

foram feitos com pneus e foi 

tomado todo o cuidado para  

que não acumulem água e  

sejam vetores para doenças. 

https://instagram.com/seconser_niteroi?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/search/top?q=seconser
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/
http://www.niteroi.rj.gov.br/2022/10/24/prefeitura-esta-plantando-milhares-de-mudas-de-plantas-em-niteroi/

