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Supervisão de Obras

Requalificação da Orla de Stella Maris, Praia do Flamengo e 
Ipitanga
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Principais atividades do Consórcio
Soteropolitano na Supervisão de
Obras

- Fiscalização e monitoramento ambiental e segurança do
trabalho;

- Fiscalização e monitoramento do controle de qualidade da
obra;

- Fiscalização e monitoramento para cumprimento de
normas, planos e legislação aplicável de todas as atividades
realizadas para o empreendimento;

- Garantir que a obra seja executada dentro das exigências
solicitadas pelos órgãos licenciadores e fiscalizadores,
conforme licenças e autorizações recebidas, considerando
todas as condicionantes e/ou recomendações;
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Principais medidas de 
Controle Ambiental :

-Atendimento a Licença Ambiental LP n°2019-
SEDUR/CLA/LP-01:
- Plano de afugentamento e resgate de fauna 
silvestre;
-PGRCC -Programa de gerenciamento de 
resíduos de construção civil;
- Plano de controle de processos erosivos e 
assoreamento;
- Plano de Comunicação Social;
- PEA – Plano de Educação Ambiental;
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Programa de Educação 
Ambiental - PEA

Requalificação da Orla de Stella Maris, Praia do Flamengo e 
Ipitanga
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Objetivo Geral
Deflagrar ações de educação ambiental não formal tanto
no núcleo de colaboradores da obra de Requalificação
Urbano Ambiental da Orla Marítima de Salvador, bem
como junto a comunidade da área diretamente afetada,
promovendo a sensibilização e educação/formação da
coletividade à luz da implementação da Política Nacional
de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99).

Objetivos Específicos

• Reunir informações disponíveis sobre a região para auxiliar no
desenvolvimento de atividades socioeducativas, através da
realização de Diagnóstico Socioambiental;

• Identificar as entidades, associações, projetos e grupos
diversos que desenvolvem ações voltadas para a Educação
Socioambiental e Sustentabilidade;

• Realizar articulação sistemática com o Escritório
Socioambiental do Prodetur Salvador, assim como com o
Consórcio Nemus e Temis para a realização de ações
conjuntas;

• Implementar ações de Educação Ambiental visando parceria
com a comunidade nas atividades;

• Divulgar de forma ampla toda a legislação ambiental aplicada
ao empreendimento;

• Apoiar ações que incentivem a manutenção da limpeza das
praias;

• Estimular a participação ativa da população através da
divulgação de atividades socioeducativas em sites
institucionais e redes sociais;

• Mediar diálogos semanais com os colaboradores do consórcio
construtor sob a temática ambiental de forma atender os Eixos
Temáticos do Termo de Referência do PEA;
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PÚBLICO ALVO

•Colaboradores do consórcio Construtor Stella
Maris (público interno);

•Comunidades localizadas nas áreas de influência
direta do empreendimento (público externo).

ATIVIDADES DO PEA

✓Elaboração de material de divulgação;

✓Diagnóstico Socioambiental;

✓Diálogo Semanal de Segurança e Meio Ambiente-
DSSMA;

✓Concurso de Fotografia;

✓Criação do viveiro de mudas de restinga;

✓Oficina de multiplicadores ambientais;

✓Curso de formação de multiplicadores ambientais;

✓ Parceria em Evento Esportivo;

✓Plantio de mudas da restinga;

✓Visita guiada ao Parque das Dunas;

✓Mutirão de limpeza de praias.
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Parceria com a Unidunas

AÇÃO ATIVIDADE

Educação 
Ambiental para a 

comunidade
Educação 

Ambiental nas 
Escolas

Diagnóstico 
Participativo

Mutirão de Limpeza 
nas Praias e Plantio 

de mudas

Capacitação de 
Professores

Formação de 
Agentes 
multiplicadores
ambientais

Educação 
Ambiental para os 

estudantes

Visita ao Parque das 
Dunas -Trilhas 
interpretativas
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Eixos Temáticos

8

Definição de Meio Ambiente; Ecologia Urbana; Unidades de Preservação e 
Conservação – UP / UC / APA; Poluição Ambiental; Degradação; Aspecto e 
Impacto Ambiental, contextualizando com a implementação do projeto; 

Redução dos Impactos Ambientais, contextualizando com a implementação 
do projeto; Mudanças Climáticas; Tecnologias Limpas; Metas do Milênio; 

Sustentabilidade; Recursos Naturais Renováveis e Não Renováveis; Perda da Biodiversidade e 
Consequências.

Distribuição da água no planeta; Ciclo da água; Consumo da água;
Abastecimento de água em Salvador; Recursos hídricos de Salvador;
Realidade dos recursos hídricos de Salvador;As principais formas de 

poluição das águas;Água e Saúde;Doenças adquiridas por água 
contaminada; Formas de reutilizar as águas;

Medidas sustentáveis no ambiente de trabalho.

Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Descarte de detritos no local de trabalho e no meio residencial;

Coleta Seletiva - destinação dos resíduos sólidos, líquidos impactantes ou não;
Resolução CONAMA (003, 006, 275, 357);

NBR 10.004/04 (Classificação de Resíduos);
Lei Municipal 8.512/13 (Lei do lixo de Salvador);

Política dos 4Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Repensar);
Conceito do PRGS e aplicação no ambiente de trabalho.
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Eixos Temáticos
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Conceito; As consequências da poluição atmosférica;
Principais fontes: estacionárias e móveis; Gases de Efeito Estufa;

Alterações Climáticas; CONAMA nº 382/2006; Padrões de Qualidade 
do Ar; Tecnologias limpas; Medidas para minimização da 

emissão de poluentes atmosféricos no ambiente de trabalho.

Conceitos relacionados a desastres ambientais locais (enchentes, inundações, 
deslizamentos de terra, entre outros); Percepção de Risco de desastre e sua 
importância na proteção/ defesa civil;Classificação dos desastres; Classificação dos 
danos e prejuízos; Prevenção de desastres; Mitigação de desastres; Preparação para 
emergências e desastres; Monitoramento, Alerta e Alarme; Áreas de risco em 
Salvador; Produtos Perigosos; Documentos Necessários para o Transporte; 
Classificação dos Produtos Perigosos; Rótulos de Risco e Painel de Segurança.

Cidadania/ Ética / Declaração Universal dos Direitos Humanos; A importância da 
Higiene em uma empresa mediante a um ambiente limpo e organizado; Vetores de 
doenças; Qualidade de Vida; EPC, EPI e Equipamentos para Situação de Emergência; 
Informar aos trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos 
ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios 
disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, 
conforme a NR-9.



Seu Logotipo ou Nome Aqui

Eixos Temáticos
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•Definição de gestão ambiental;
•Importância da gestão ambiental na empresa;
•Aplicação da educação ambiental como um valor cultural da 
empresa;
•A influência da gestão ambiental na competitividade e no sucesso 
empresarial.
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Cronograma do Programa de Educação Ambiental 
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Temas abordados nos DSSMA

•Degradação ambiental urbana;

•O que você precisa saber sobre a COVID-19;

•O Lixo- Texto de Luís Fernando Veríssimo;

•Plástico nos oceanos;

•Acidentes por animais peçonhentos;

•Acidentes domésticos;

•A água e seu ciclo hidrológico.
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Concurso de Fotografia “Olhares sobre a Restinga”
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Autores: Wedson Araújo & Adonis Carvalho Autores: Gildásio Pereira & Jamerssom Silva

Autores: Adilsom Santiago & Lucas Santos
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Concurso de Fotografia “Olhares sobre a Restinga”
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DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO
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Benefícios da participação

• Os conhecimentos dos diferentes atores são valorizados e

melhor aproveitados;

• as ações de conservação tornam-se mais eficientes e

sustentáveis em longo prazo;

• processos participativos propiciam maior respeito às regras

mutuamente estabelecidas e as ações propostas ganham suporte

para sua continuidade;

• todos os envolvidos aumentam seu conhecimento sobre os

problemas e as oportunidades;

• as habilidades e conhecimentos dos diferentes participantes

podem ser compartilhados e complementados;

• a iniciativa própria e autoconfiança são cultivadas e há

valorização dos processos democráticos.
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Registro Fotográfico da Reunião
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MÉTODO: ÁRVORE PROBLEMA DE CAUSA E 
EFEITO

PASSO A PASSO

• Chuva de ideias para identificação do problema;

•Transcrição do problema no tronco da árvore;

•Outra chuva de ideias para definir as caudas do

problema e trasncrição destes na raíz da árvore;

•Definição das consequências do problema e

transcrição destes na copa da árvore.
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Registro fotográfico da realização do
diagnostico participativo com a
construção de uma árvore problema
causa-efeito, em 25/09/2020. Fonte:
Consórcio Soteropolitano, 2020.
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Construção da Árvore problema causa-efeito



Seu Logotipo ou Nome Aqui

Registro fotográfico da realização do
diagnostico participativo com a
construção de uma árvore problema
causa-efeito, em 25/09/2020. Fonte:
Consórcio Soteropolitano, 2020.
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Construção da Árvore problema causa-efeito
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Construção da Árvore problema causa-efeito
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Quadro 1- Informações extraídas da árvore problema causa-efeito realizado junto à comunidade 
de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga.
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PROBLEMA:                             

Poluição do Solo

CAUSAS EFEITOS/CONSEQUÊNCIAS

Disponibilizar o lixo em locais inadequados Conflitos sociais locais

Poços artesianos clandestinos Doenças virais

Ausência de manejo sustentável do solo Alteração da paisagem local

Padrões de comportamento e cultura Perda da biodiversidade

Falta de informação sobre o descarte dos resíduos Obstrução das drenagens

Falta de consciência Empobrecimento do solo

Deficiência na cobertura de rede de esgoto Elevado custo para a saúde pública

Falta de campanha educacional integrada Degradação de zonas naturais

Lixo na frente das obras Assoreamento/erosão

Contaminação dos recursos hídricos

Animais e vetores que se alimentam do lixo 

mal descartado

Mortandade da fauna e flora

Alteração das características originais e no 

perfil do solo

Pontos de Alagamento

Perda do turismo

Transmissão de doenças
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SOLUÇÕES

Mapeamento local

Mutirões de limpeza de praias

Aplicação de políticas públicas

Eventos/ações de Educação ambiental

Oficinas teatrais, de dança;

Corrida de rua;

Realizar “O dia da ação” com a temática da sustentabilidade

Treinamentos

Cadastro de atores sociais locais

Implantação de coleta seletiva

Comunicação educativa e criativa

Projetos culturais de educação ambiental

Quadro 2- Soluções apontadas pela comunidade de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga 
para resolver o problema de poluição do solo. 
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Obrigada
Elen Costa e Tainah Sarti

+55 71 3797-5932

elencosta@ufcengenharia.com.br

tainah@consorciosoteropolitano.com.br


