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16 DE OUTUBRO DE 2020



O CONSÓRCIO

O Consócio Temis/Nemus possui uma

vasta experiência no setor sociambiental,

a qual é comprovada pela diversidade e

complexidade dos mais de 800 trabalhos

concluídos ao longo dos mais de 20 anos

de existência. Atualmente, está presente

em três continentes, com projetos em

curso na Europa, África e América do Sul.
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O que é a Certificação
Bandeira Azul
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❑ Foi criado em 1985, na França;

❑ Desenvolvido mundialmente pela

Foundation for Environmental

Education (FEE) e no Brasil pelo

Instituto Ambiente em Redes

(IER);

❑ Está presente em mais de 50

países;

❑ É um dos rótulos ecológicos

voluntários mais reconhecidos

do mundo;

❑ Busca altos padrões de

qualidade sociambiental, que

devem ser mantidos e

comprovados anualmente;

❑ A obtenção dessa bandeira é de

grande importância para o trade
turístico.

CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL
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CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL

Praias com a certificação Bandeira Azul

no Brasil e no Mundo. No Brasil,

apenas treze praias possuem a

certificação.

FONTE: BLUEFLAG.GLOBAL (2020)
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CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL

Praia de Guarajuba, 
Camaçari, Bahia. 

Ponta de Nossa Senhora do Guadalupe 
(Ilha dos Frades), Salvador, Bahia.

Ponta de Nossa Senhora do Guadalupe (Ilha dos Frades),
Salvador, Bahia.

Praia de Guarajuba, Camaçari, Bahia.

Na Bahia, somente duas praias

possuem a Certificação Bandeira Azul.

FONTE: BLUEFLAG.GLOBAL (2020)
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CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL

❑ No município de Salvador, a obtenção do selo

está diretamente vinculada às obras de

Requalif icação da Orla Marítima do Trecho

Stella Maris, Praia do Flamengo e Praia de

Ipitanga;

❑ Estas obras proporcionarão ao bairro

estrutura adequada para o recebimento da

Certif icação .
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O Bandeira Azul desafia a alcançar altos

padrões de qualidade, a partir de 34

critérios relacionados a quatro temas

básicos:

Educação
Ambiental

Qualidade
da Água

Gestão
Ambiental

Segurança

e Serviços

CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL
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CRITÉRIOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL

1. Informações sobre o Programa Bandeira Azul e sobre os outros programas da FEE 
devem ser disponibilizadas;

2. Atividades de educação ambiental devem ser oferecidas e divulgadas aos usuários da praia;

3. Informações sobre a qualidade da água devem ser apresentadas;

4.  Informações relativas a ecossistemas locais, fenômenos naturais, áreas naturais sensíveis e áreas
de importante valor cultural ser disponibilizadas;

5. Um mapa com limites da Praia Bandeira Azul e a localização dos serviços e equipamentos
existentes deverá ser disponibilizado;

6. Código de Conduta que reflita as leis e normas relativas ao uso da praia e arredores deve ser
apresentado.
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CRITÉRIOS QUALIDADE DA ÁGUA

7. A praia deve cumprir completamente os requisitos de amostragem e frequência da qualidade da 
água;

8. A praia deve cumprir integralmente os padrões e requisitos para a análise de água;

9. Descargas de águas residuais, industriais ou urbanas não devem afetar a praia;

10. A praia deve cumprir os requisitos Bandeira Azul para o parâmetro microbiológico Escherichia 
coli (bactéria das coli fecais) e enterococos intestinais (estreptococos);

11. A praia deve atender ao padrão de qualidade Bandeira Azul para os parâmetros físico-
químicos;
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12. Um comitê de gestão da praia deve ser estabelecido;

13. A praia deve estar de acordo com todas as regulamentações que influenciam a gestão da 
praia;

14. Áreas sensíveis devem ser gerenciadas;

15. A praia deve estar limpa;

16. Algas ou detritos naturais devem ser deixados na praia;

17. Existência de recipientes para lixo na praia, em bom estado de conservação, seguros e em
número adequado, regularmente esvaziados e limpos;

18. Estruturas para receber lixo reciclável devem estar disponíveis na praia;

19. Existência de instalações sanitárias em número suficiente;

CRITÉRIOS DE GESTÃO AMBIENTAL
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20. Os sanitários devem estar em boas condições de higiene;

21. Os sanitários devem ter destino final adequado dos dejetos e das suas águas residuais;

22. Não deverá haver camping, circulação de veículos ou depósito de entulhos não autorizados
na praia;

23. O acesso à praia por cães e outros animais domésticos deve ser rigorosamente controlado;

24. Todas as edificações e equipamentos na praia devem estar em boas condições de 
conservação; 

25. Habitats sensíveis, marinhos ou de água doce (como recifes de corais ou bancos de algas) 
localizados nas proximidades da praia devem ser monitorados;

26. Meios de transporte sustentáveis devem ser estimulados na área da praia; 

CRITÉRIOS DE GESTÃO AMBIENTAL
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27. Devem ser implementadas medidas apropriadas de segurança pública; 

28. Equipamentos de primeiros-socorros devem estar disponíveis na praia;

29. Existência de planos de emergência para combater riscos por acidentes de poluição;

30. Existência de um plano de gerenciamento para diferentes usuários e usos da praia para 
evitar conflitos e acidentes.

31. Existência de medidas de segurança para os usuários e acesso livre e seguro até a praia.

32. Existência uma fonte de água potável disponível na praia;

33. Pelo menos uma praia do município deve estar equipada para receber pessoas com 
necessidades especiais;

34.  Policiamento na área da praia

CRITÉRIOS DE SEGURANÇA
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BENEFÍCIOS DO BANDEIRA AZUL

O cumprimento dos critérios exigido para

a certificação do Bandeira Azul pode

trazer importantes benefícios sociais,

ambientais e econômicos para região.

Preservação do Meio
Ambiente

Aumento do Gasto
Médio dos Turistas e  

Benefícios para o 
Comércio Local

Maior Envolvimento

da Comunidade com 

as Questões Locais

Melhor

Infraestrutura e 

Acessibilidade a 

Todos os Públicos

Melhor Qualidade

nos Serviços
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FERRAMENTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

❑ Considera-se fundamental para o

desenvolvimento do projeto a

participação do público prioritário;

❑ Constituem atores-chave para o

projeto:

▪ moradores;

▪ comerciantes (formais e

informais);

▪ l ideranças comunitárias;

▪ associações locais;

▪ órgãos públicos;

▪ organizações da sociedade civil;

▪ grupos artísticos culturais;

▪ frequentados da praia.

❑ Principais ferramentas de

participação social:

HOTSITE DO 

PROJETO

REUNIÕES DE 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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OBRIGADO

Consórcio Temis / Nemus

Rua Rio Grande do Sul, n.º 332, salas 701 a 705, Edifício Torre Ilha da Madeira,

Pituba, Salvador – Bahia, CEP 41830-140
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