
PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINA  I – 10 a 14 de junho 

 

 

Etapa 1 - Apresentação da dinâmica de capacitação : 

Apresentação da estratégia metodológica adotada no Projeto Orla e definição de 

procedimentos de trabalhos, horários e acordos de convivência. 

 

Etapa 2 – Fundamentos do PO, da gestão costeira e patrimonial: 

 

Atividade 2.1 – Aula expositiva sobre os fundamentos para gestão da orla. 

Apresentação das bases conceituais do Projeto, destacando as peculiaridades dos 

espaços litorâneos, os critérios de definição e delimitação da zona costeira e da orla. 

 

Atividade 2.2 - Apresentação dos instrumentos do gerenciamento costeiro. 

  Apresentação, pela Coordenação Estadual de Gerenciamento Costeiro (GERCO), 

das questões relativas ao Gerenciamento Costeiro Estadual e os seus instrumentos 

disponíveis. 

 

Atividade 2.3 - Apresentação sobre gestão patrimonial. 

Apresentação, pela Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU), dos 

aspectos da política patrimonial, enfocando a importância do Plano de Gestão da orla na 

prática da Secretaria do Patrimônio da União e sua interface com o programa de 

regularização fundiária e demais programas e ações. 

 

 

 

 



Etapa 3 – Caracterização da área de interesse.  

 

Atividade 3.1 - Apresentação das informações sistematizadas no dossiê sobre o 

município. 

Nesta atividade, serão apresentadas, resumidamente, as informações de maior 

relevância reunidas no dossiê preparado pela Coordenação Estadual do Projeto. O dossiê 

tem como base o levantamento das principais leis e instrumentos que regulamentam o 

uso e a ocupação do litoral, e que se integrarão ao diagnóstico da orla do município. 

 

Atividade 3.2 - Apresentação dos projetos previstos para a orla do município 

Oportunidade para que representantes dos diversos setores com atuação na orla 

apresentem projetos e programas previstos para a área. Estes dados deverão ser 

incorporados à construção dos cenários atuais ou tendenciais e deverão ser resgatados no 

momento de definir as ações. 

 

Atividade 3.3 - Construção de Quadro Síntese 1 de problemas e potenciais da orla. 

Com base nas informações apresentadas (dossiê, projetos previstos, instrumentos 

do GERCO e da GRPU), será construído um quadro síntese com os principais problemas e 

potenciais existentes na orla como um todo. Trata-se de um apontamento dos problemas 

relacionados a fatos sociais e urbanísticos, onde a dinâmica ambiental pode estar 

associada a investimentos futuros, públicos e privados. 

 

Atividade 3.4 - Apresentação de critérios para avaliação da paisagem. 

Aula expositiva conduzida pelo(s) instrutor(es), com apresentação dos conceitos e 

fundamentos paisagísticos – adequados à realidade local – a serem utilizados nas 

próximas etapas da capacitação. 

 

 

 



Atividade 3.5 - Identificação de elementos da paisagem local. 

Orientados pelos instrutores, os participantes farão uma primeira aproximação 

gráfica dos conceitos para diagnóstico paisagístico, utilizando mapas ou outras bases 

cartográficas disponíveis com escala compatível (preferencialmente 1:25.000 ou 1:10.000 

e, excepcionalmente, 1:50.000). Deverá ser dado destaque para: Unidades de paisagem, 

Tipos de orla, Estruturas de cobertura. 

 

Atividade 3.6 - Demarcação de trechos com homogeneidade paisagística. 

Com base no produto da atividade anterior (mapa contendo as unidades de 

paisagem), a orla será subdividida em trechos, de modo a facilitar sua classificação e o 

delineamento das futuras ações de gestão. 

 

Etapa 4 – Classificação preliminar de trechos da orla: 

 

Atividade 4.1 - Classificação das unidades e dos trechos demarcados. 

Para realizar esta etapa, os participantes, divididos em grupos, deverão discutir e 

apontar no mapa produzido na atividade anterior em qual classe cada um dos trechos se 

enquadra. 

 

Atividade 4.2 - Construção do Quadro Síntese 2 das unidades e dos trechos demarcados. 

Tendo em mãos o mapa contendo os trechos da orla e as respectivas classes em 

que se enquadram, e considerando as demais informações levantadas e analisadas, será 

construído, com a mediação do(s) instrutor(es), um segundo quadro síntese com os 

principais problemas e potenciais de cada trecho da orla. 

 

 

 

 



Etapa 5 – Delimitação da orla municipal: 

 

Atividade 5.1 – Apresentação da situação patrimonial local. 

Apresentação simplificada e sistematizada da situação patrimonial dos terrenos de 

marinha e acrescidos, realizada pela GRPU, ilustrada por planta baixa, mapa ou foto aérea 

da faixa de orla (em escala adequada à visualização). 

 

Atividade 5.2 - Identificação dos conflitos fundiários e bens da União – preenchimento 

do Quadro 3. 

Deverão ser levantados os principais conflitos fundiários existentes, que serão 

esquematizados em um quadro que represente a estrutura fundiária e a categoria de uso 

dos bens da União. Também deverá ser delimitada a área de abrangência desses conflitos 

no mapa dos trechos da orla. 

 

Atividade 5.3 - Apresentação de critérios para delimitação da faixa de orla. 

Aula expositiva conduzida pelo(s) instrutor(es) com apresentação dos critérios para  

delimitação da orla. 

 

Atividade 5.4 - Delimitação da faixa de orla. 

Atividade desenvolvida sobre mapas, aerofotos, cartas náuticas e outros materiais 

cartográficos, com escala que permita a observação de arruamento, a configuração do 

casario, incluindo a leitura das diferentes formas de cobertura vegetal. A escala de 

trabalho mais indicada é de 1:2000 ou 1:1000. 

 


