
 

IDÉIAS PARA ELABORÇÃO DE PROJETO DO PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE PARQUE 
ENCONTRO DAS ÁGUAS 

Olá Sr Luiz Machado Neto - Síndico do Condomínio Parque Encontro das Águas, 

Segue a titulo de sugestão, uma serie de atividades ambientais, Conforme conversamos 

que poderão ser realizadas no Condomínio Parque Encontro das Águas. Cada proposta 

atividade tem suas particularidades técnicas e práticas que serão pensadas para refletir 

à realidade do Condomínio. 

 

A ideia de desenvolvimento socioeconômico em harmonia com a preservação ambiental 

emergiu da Conferência de Estocolmo, em 1972, marco histórico na discussão dos 

problemas ambientais.  

Desenvolvimento sustentável segundo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento significa “um desenvolvimento que faz face às necessidades das 

gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação 

de suas próprias necessidades”.  

As gerações presentes devem buscar o seu bem-estar através do crescimento 

econômico e social, mas sem comprometer os recursos naturais fundamentais para a 

qualidade de vida das gerações subsequentes.  

A seguir foram enumerados estudos, programas e ações ambientais. A lista está aberta 

para ser organizada em conjunto com a equipe do Condomínio. 

1- Identificação das áreas verdes inseridas na poligonal do Condomínio, inclusive 
com imagem aérea; 

2- Identificação dos corpos hídricos, Lagos, Rios, Córregos e Nascentes; 
3- Levantamento completo da Flora; 
4- Levantamento de Fauna; 
5- Elaboração de Mapa Temático contemplando graficamente a realidade 

ambiental do Condomínio Parque Encontro das Águas; 
6- Diagnóstico Ambiental do Condomínio; 
7- Realizar os estudos necessários para construir, programar e implementar 

corredores ecológicos por todo Condomínio; 
8- Implantação de trilhas interpretativas; 
9- Elaboração e aplicação do sistema de compostagem; 



10- Elaboração, desenvolvimento e aplicação do Programa de Educação Ambiental 
– PEA Parque Encontro das Águas; 

11- Consultoria técnica para elaboração do regimento interno ambiental; 
12- Implantação de um horto de mudas de espécies nativas; 
13- Definição de atuação continua sobre o tema: Poço artesiano x lençol freático. 

Os dados colhidos nos levantamentos de campo serão tratados e enriquecidos com os 

dados já existentes no banco de dados do Condomínio (caso exista), teremos então 

informações suficientes para abordar o tema Meio Ambiente com base, de forma 

realista e didaticamente positiva visando o grande resultado a ser alcançado que é a 

sensibilização de todos os envolvidos no processo, sejam eles moradores ou 

colaboradores do “Encontro das Águas”, pois só assim garantiremos um Meio Ambiente 

Equilibrado pra as gerações presentes e futuras, para a atual gestão do Condomínio e 

também para as gestões futuras.  

Levando em consideração, que a Educação Ambiental consubstancia-se em relevante 

instrumento para esclarecer e envolver a comunidade no processo de pertencimento e 

responsabilidade com o meio ambiente, com a finalidade de desenvolver a percepção 

da necessidade de defender e proteger o meio ambiente; 

Sugiro, prezado Luiz, que tenhamos atividades educativas durante todo o ano com 

eventos pontuais em datas representativas, comemorativas, como, por exemplo, entre 

outras datas, o dia 05 de junho, onde se comemora o dia Mundial do Meio Ambiente, 

atividades estas que estarão inseridas no PEA – Programa de Educação Ambiental, que 

será elaborado de acordo com os aspectos ambientais encontrados no Condomínio, 

contudo, seguiremos a legislação pertinente e avançaremos além das barreiras da 

poligonal do mesmo e abordaremos continuamente os aspectos ambientais locais, 

regionais, nacionais e mundiais, biomas, eventos e acontecimentos de cunho ambiental 

que ocorram ou possam ocorrer em qualquer lugar do mundo, tornando a sensibilização 

atual e globalizada. 

Proponho iniciar as atividades pelos estudos descritos acima do item 1 ao 6, e 

posteriormente darmos continuidade montando e preparando todo tipo de material 

necessário para elaboração e aplicação dos programas e atividades seguintes. Vale 

ressaltar que o PEA é uma ferramenta continua e constante que valoriza os estudos 

realizados transformando os dados colhidos nos resultados em ricos e vastos 

conhecimentos ambientais e científicos, há inúmeros temas possíveis para um PEA. 

OBSERVAÇÃO: Material em aberto, em titulo de minuta, para juntos construirmos o produto 
final tecnicamente adequado para o Condomínio Parque Encontro das Águas. 

Salvador, 21 de julho de 2018. 

 
Vamos caminhando, 
À disposição, 
Marcelo Sarmento Soares - Biólogo 
 


