
BANDEIRA AZUL
Prêmio internacional para praias, marinas

e embarcações de turismo

A MAIOR PREMIAÇÃO GLOBAL DEDICADA A GESTÃO DE
PRAIAS, MARINAS E EMBARCAÇÕES DE TURISMO!

Bandeira Azul é um prêmio ecológico, voluntário, concedido a praias,
marinas e embarcações de turismo.

Para se qualificar para a Bandeira Azul, uma série de critérios com foco
em gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança
e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser
atendidos, mantidos e comprovados anualmente.

O QUE É?
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Receber a Bandeira Azul é conquistar a
maior premiação global dedicada a gestão
de praias, marinas e embarcações de
turismo! Uma praia pode ser eleita para ter
a Bandeira Azul se for oficialmente uma
área de banho com pelo menos um ponto
de coleta para análise de qualidade de
água.

O Programa Bandeira Azul tem como objetivo promover o
desenvolvimento sustentável desafiando as autoridades locais e os
gestores de praia a alcançar altos padrões de qualidade em quatro temas:
qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e
segurança.

Qualidade da água, segurança e serviços, infraestrutura, educação
ambiental e responsabilidade social são alguns dos requisitos.

OBJETIVOS
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CRITÉRIOS34
BANDEIRA AZUL - PRAIAS

A Prefeitura de Balneário Camboriú, através da sua Secretaria do Meio
Ambiente realiza a gestão de praias, atendendo 34 critérios que
qualificam para a temporada de 2022/2023 às praias de Taquaras,
Estaleiro e Estaleirinho para o Bandeira Azul.

A certificação Bandeira Azul ocorre após a verificação destes 34 critérios,
e ao longo da temporada realiza-se diferentes intervenções do município
para garantir o hasteamento da bandeira.

Alguns dos serviços que você pode encontrar nas praias com certificação
Bandeira Azul são:

CERTIFICAÇÕES
TAQUARAS - ESTALEIRO - ESTALEIRINHO

Em Balneário Camboriú as Praias do
Estaleiro e Estaleirinho receberam o
prêmio Bandeira Azul pela primeira vez
na temporada 2018/2019 e desde então,
vem mantendo consecutivamente a
premiação até a atual temporada. Na
temporada 2022/2023 a Praia de
Taquaras também foi premiada e teve a
bandeira hasteada.

Placas informativas quanto ao código de conduta na praia;
Banheiros públicos disponíveis entre 10h e 18h, com limpeza periódica;
Monitores de praia, com identificação Bandeira Azul fazendo
informações sobre o uso da praia;
5 atividades de educação ambiental ao longo da temporada (verifique
o cronograma);
Verificações de balneabilidade, qualidade de água.
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bandeiraazul.org.br/
SAIBA MAIS

COMO FUNCIONA?
BANDEIRA AZUL - PRAIAS

A Bandeira Azul é concedida por temporada e a premiação é válida enquanto os
34 critérios estiverem sendo cumpridos;
A bandeira fica hasteada no período de 15 de dezembro até 15 de março,
identificando que os serviços estão em funcionamento;
Em qualquer sinal de problema a bandeira será baixada, comunicando os
usuários da praia;
As praias certificadas estão sendo monitoradas pela Secretaria do Meio
Ambiente de Balneário Camboriú, Instituto Ambiental em Rede e pelo Comitê
Gestor representando a sociedade civil;
Para orientação dos usuários das praias, uma placa concentra todas as
informações sobre o programa, inclusive os resultados dos testes de análise da
água e a programação de atividades de educação ambiental que acontecerão
nas praias; e
Diariamente serão montadas uma tenda em cada praia, onde monitores estarão
à disposição para prestar informações e orientações a todos.

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?
Respeite os pontos de acesso à praia e não
pise na restiga;

Descarte corretamente o seu lixo, procure
uma lixeira e não deixe resíduos na praia;

Deixe seu animal doméstico em casa;

Divulgue o Programa Bandeira Azul e
informe qualquer mau uso da praia para
nossos monitores;SIGA O CÓDIGO DE

CONDUTA DA PRAIA:
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SAIBA MAIS

COMO VOCÊ PODE AJUDAR?
NORMATIVAS

Caixa de som e equipamentos sonoros são proibidos na
praia (Decreto 10605/2021);
 PENALIDADES: Multa e apreensão;
Ligar para a Guarda Municipal - Telefone: 153.

Churrasqueira e fogueira são proibidas na praia (Lei
4258/2019);
Ligar para a Guarda Municipal - Telefone: 153.

É proibido animais na praia (Lei 2445/2005);
Ligar para a Guarda Municipal - Telefone: 153

Proibido a prática de esportes na praia entre as 7:00 e às
18:00 (Lei 3755/2015);
Ligar para a Guarda Municipal - Telefone: 153.

TELEFONES ÚTEIS

PROJETO DE MONITORAMENTO
DE PRAIA
Animais marinhos debilitados ou
mortos, ligue 0800 642 3341

CENTRAL AMBIENTAL
Problemas relacionados a limpeza
urbana e resíduos sólidos, ligue :
(47) 3169-2900; WhatsApp: (47)
99963-5900.

GUARDA MUNICIPAL

153


