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1. ASPECTOS GERAIS DA  OFICINA  I 

 

A Oficina de Planejamento Participativo Etapa I do Projeto Orla de 

Salvador ocorreu entre os dias 11 a 16 de julho de 2022, sendo os quatro 

primeiros dias dedicados à parte continental do município, contemplando as 

Unidades de Paisagens (UPs) 1 e 2, e os últimos dois dias à área insular, na Ilha 

dos Frades, abrangendo a Unidade de Paisagem (UP) 3. 

O fluxo do processo teve como base todas as etapas delineadas na 

metodologia do Projeto Orla, sendo que o resultado das atividades pode ser 

considerado satisfatório pelos resultados que serão apresentados no presente 

produto (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma das Oficinas realizadas nas UP1, UP2 e UP3. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Cabe destacar que a Oficina das UPs 1 e 2 teve a presença de 

representantes das esferas institucionais: Federal, Estadual, Municipal e da 

Sociedade Civil (Quadro 1) sendo aferida a participação dos representantes em 

lista de presença (Anexo1). 

 

Quadro 1 - Representações participantes da Oficina Continental. 

ESFERA INSTITUCIONAL REPRESENTAÇÃO 

FEDERAL 

1. UFRN 

2. UFBA 

3. IFBAIANO 

ESTADUAL 

1. SETUR 

2. SEDUR 

3. SPU 

4. SEMA 

5. UNEB 

6. INEMA /GESTOR APA BAÍA DE TODOS OS 

SANTOS 

MUNICIPAL 

1. SECULT 

2. SEMDEC 

3. SECIS 

4. FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS 

5. FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA 

6. CONSELHO GESTOR PARQUE MARINHO 

DA BARRA 

SOCIEDADE 
CIVIL ORGANIZADA 

1. GAMBÁ 

2. TRILHA DAS FLORES 

3. AMABARRA 

4. FÓRUM PERMANENTE DE ITAPUÃ 

5. FUNDAÇÃO BAÍA VIVA 

6. UCSAL (Universidade Católica do Salvador) 
 

 A dinâmica da Oficina ocorreu já na manhã do primeiro dia (11 de julho) com 

a abertura da Oficina, momento institucional que contou com falas do MTUR, 

UFRN, SPU, SETUR/BA, SEMA/BA e SECULT/Salvador (Figura 2).  

Na sequência foram apresentadas as bases conceituais, o histórico e o 

arcabouço legal envolvendo o Projeto Orla. Logo após foi realizada a apresentação 

pessoal de todos os participantes presentes e suas expectativas em relação ao 

Projeto Or la (Figura 3). 
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Figura 2 - Abertura Oficial da Oficina I. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 

 

Figura 3 - Apresentação dos Participantes. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 

 

 Na tarde do primeiro dia, numa plenária geral, foram definidos os trechos 

homogêneos dentro de cada UP (Figura 4). Posteriormente foi conduzida a 

dinâmica para preenchimento do Quadro Síntese, buscando elencar as principais 

características da orla, assim como os problemas e potencialidades de cada 

Unidade de Paisagem (1 e 2) (Figura 5), e por fim a delimitação dos trechos e limites 

terrestre  e marinho de cada UP. 
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Figura 4 - Definição dos trechos. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 

 

Figura 5 - Construção do Quadro Síntese. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 

 

No segunda dia de oficina ocorreu a visita a campo para cada UP (Figura 6) 

e para cada trecho definido no dia anterior. A visita ocorreu de forma simultânea 

para a UP1 e UP2, com a divisão dos participantes. Em cada trecho foram 

diagnosticadas as características da orla em termos de aspectos naturais, 

saneamento básico, situação da orla/espaço marítimo, disponibilidade de 

informações, equipamentos públicos e usos e atividades por meio de checklist 

elaborado pelos Facilitadores (Anexo 2) e a caracterização do cenário atual de cada 

perfil.  
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Figura 6 - Saída a Campo. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 

 

No terceiro dia de oficina os participantes foram divididos em grupos e cada 

grupo ficou responsável pela elaboração de cenários: atual, tendência e desejado 

para os perfis estabelecidos, bem como para o preenchimento do Quadro 

Detalhado de cada trecho, apontando suas características, problemas e 

potencialidades (Figura 7). 

 

Figura 7 - Preenchimento do Quadro Detalhado de cada trecho. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 
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 No quarto e último dia de oficina ocorreu, em formato de plenária, a 

apresentação e discussão dos cenários, bem como das informações envolvidas no 

Quadro Detalhado, momento em que todos os presentes puderam interagir com os 

trechos e unidades que ainda não tinham trabalhado diretamente (Figura 8). 

 

Figura 8 - Apresentação e discussão dos Cenários e do Quadro Detalhado. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 

 

A oficina da UP3 seguiu o mesmo roteiro da oficina continental, 

contemplando todas as etapas descritas, porém por se tratar de uma Unidade de 

Paisagem de apenas 500 metros de extensão, a oficina pode ser concentrada em 

apenas 2 dias (Figura 9). 

 

Figura 9 - Oficina da UP3. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 
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 Nessa etapa participaram representantes da esfera Federal, Estadual, 

Municipal e da Sociedade Civil (Quadro 2), sendo aferida a participação dos 

representantes em lista de presença (Anexo3). 

 

Quadro 2 ģ Representações que participaram da Oficina Insular. 

ESFERA INSTITUCIONAL REPRESENTAÇÃO 

FEDERAL 

1. UFRN 

2. UFBA 

3. IFBAIANO 

4. SPU 

ESTADUAL 

1. SETUR 

2. SEDUR 

3. SEMA 

4. INEMA /GESTOR APA BAÍA DE TODOS OS 

SANTOS 

MUNICIPAL 
1. SECULT 

2. FUNDAÇÃO MÁRIO LEAL FERREIRA 

SOCIEDADE 

CIVIL 

1. BF Serviços Ambientais 

2. Comunidade Local (Moradores) 

3. Recanto da Lú 

4. Pousada da Preta 

5. Pousada Recanto Ilha dos Frades 

6. Fundação Baía Viva 

7. Associação de Barraqueiros 

8. Trilha das Flores 

 

2. EXPECTATIVAS COM O PROJETO ORLA 

 

A primeira dinâmica realizada nas oficinas foi o levantamento quanto as 

expectativas dos participantes em relação ao Projeto Orla (Figura 10). Esta ocorreu 

por meio da presença das expectativas relacionadas a aspectos ambientais como: 

melhoria ambiental, educação ambiental, proteção da paisagem costeira, 

ecobarreiras na foz dos rios, preservação ambiental, limpeza dos rios, coleta de 

resíduos, saúde ambiental, melhoria das parias e manter 30% da área ambiental 

preservada; em relação ao ordenamento territorial , como ordenamento do uso do 

solo, ordenação e ocupação ordenada; de turismo, como turismo sustentável e 
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lazer; econômicos, sociais e culturais, como emprego, educação socioambiental, 

qualidade de vida, qualificação profissional, melhoria social, participação social, 

gestão sustentável, integração entre entes de planejamento e salubridade das 

comunidades. 

 

Figura 10 - Nuvem de palavras de expectativas com o Projeto Orla. 

 
Fonte: Facilitadores, 2022. 

 

 

3. QUADRO  SÍNTESE 

 

Seguindo a metodologia do Projeto Orla, a dinâmica seguiu com a 

construção do Quadro-Síntese pelos participantes, que elencaram as 

características da orla, os problemas e potencialidades para cada uma das 

Unidades de Paisagem (Quadro 3, Quadro 4 e Quadro 5). 
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Quadro 3 - Quadro Síntese UP1. 

UNIDADE DE PAISAGEM 1 

Características Locais 
Potencialidades Problemas 

Projetos Previstos ou 

em Implantação 
Físico Naturais Socioeconômicas 

V Dunas 

V Restingas 

V Contemplação 

V Meditação 

V Praias arenosas 

V Lagoas 

V Desembocaduras 

de rios 

V Mar aberto  

V Batimetria baixa 

V Afloramentos 

rochosos 

V Presença de 

recursos naturais 

preservados 

V Lazer 

V Recreação  

V Esportes 

V Pesca 

V Banhistas 

V Sufistas 

V Mergulho 

recreativo  

V Atividade de 

esportes 

náuticos 

V Turismo de sol e 

praia 

V Comércio e 

serviços 

V Turismo de sol e 

praia 

V Turismo 

ecológico 

V Contemplação da 

natureza 

V Preservação dos 

ecossistemas de 

restinga, dunas e 

lagoas 

V Belezas naturais 

V Integrar o projeto 

rio Camarajipe 

com o orla 

V Arborização 

(Mata Atlântica, 

V Iluminação 

deficiente 

V Poluição Sonora 

V Via de alta 

velocidade próxima 

à praia 

V Falta de projetos 

inclusivos (Cegos, 

cadeirantes, 

mobilidade 

reduzida...) 

V Falta de Sanitários 

V Fachadas das 

casas/construções 

malconservadas 

V Projeto 1ª 

etapa da 

requalificação 

da orla em 

Stella ( trecho 

entre a Rua 

Carlos Ott e o 

início do 

loteamento 

Praias do 

Flamengo) ģ 

FMLF/PMS 

V Requalificação 

urbano 

ambiental da 

orla do trecho 

Praia do 

Flamengo ģ 

SECULT/PMS 
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V Maior influência 

dos rios urbanos 

V Unidade de 

Conservação 

 

voltados para o 

lazer e turismo 

V Presença de 

bares e 

restaurantes 

em grande 

parte diurno ou 

até as 20 horas 

V Gastronomia 

V Manifestações 

culturais 

V Centro de 

convenções 

V Presença de 

parques 

urbanos 

V Parque do 

Pituaçu 

V Uso residencial 

V Avenidas e vias 

restingas, 

helicônias) 

V Transformar a 

orla em um 

ambiente que 

desperte a 

sensação de 

pertencimento e 

bem-estar 

V Investimento em 

parques 

temáticos que 

foquem em 

educação 

ambiental e 

patrimonial  

V Equipamentos de 

esportes para 

população 

V Pontos de 

fiscalização na 

orla e nas praias 

V Semáforos de 

pedestres 

queimados 

V Rio Camaragipe 

poluído 

V Poluição de 

resíduos sólidos 

V Violência urbana 

V Abandono de gatos 

em Piatã 

V Destruição de 

infraestrutura pela 

erosão costeira 

V Falta de educação 

socioambiental 

V Pouca Arborização 

V Lançamento de 

efluentes 

V Ausência de 

serviços 

V Calçadão estreito 

V Aquisição de 

solução de 

monitoramento 

para melhoria 

da segurança 

turística  ģ 

SECULT/PMS 

V Confecção e 

Instalação de 

Sinalização 

Turística e 

Interpretativa 

do centro 

Antigo e Orla 

Norte (Stella 

Maris, Praia do 

Flamengo e 

Praia de 

Ipitanga), da 

cidade de 

Salvador/Bahia 

ģ SECULT/PMS 

V Registro no 

Livro Especial 
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V Presença de 

equipamentos 

históricos 

 

V Ati vidades de 

esportes 

marítimos 

(atração de 

campeonatos) 

V Ampliação de 

atividades 

esportivas e 

socioambientais  

V Mergulho 

recreativo  

V Já existem muitas 

áreas 

requalificadas 

V Complexo 

esportivo  

V Manutenção e 

preservação do 

ecossistema 

praial 

V Recomposição da 

restinga 

V Poucas quadras 

para prática de 

esportes 

V Intervenções 

desordenadas 

V Faltam pontos de 

atração turística 

V Trechos de vias de 

mão dupla estreitos, 

sem possibilidade 

de implantação de 

novos 

equipamentos 

V Pavimentação das 

calçadas precisa de 

melhorias 

V Falta de 

continuidade de 

usos (áreas ''sem 

vida'' intercaladas 

de áreas ''com 

vida'') 

V Praia poluída 

dos Saberes e 

Modos de 

Fazer do Ofício 

de Mestres 

Carpinteiros 

Navais ģ 

FGM/PMS 

V Plano de 

Manejo do 

Parque de 

Pituaçu - 

SEMA/BA 

V Plano Estadual 

de Recursos 

Hídricos - 

SEMA/BA 

V Plano das 

Bacias 

Hidrográficas 

do Recôncavo 

Norte e 

Inhambupe - 

INEMA/BA  
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V Recomposição do 

manguezal 

V Espaços públicos 

para observação 

de baleias 

V Espaços públicos 

para recuperação 

da saúde e 

descanso 

V Espaços públicos 

para outras 

atividades que 

não sejam apenas 

para atender ao 

turismo 

V Fomento para 

empreender 

V Cursos para 

jovens 

adolescentes 

V Feiras solidárias 

V Criação de centro 

de triagem, 

V Pontos turísticos 

sem cuidado 

V Falta de iluminação 

V Falta de rede de 

esgoto 

V Ausência de 

ecopontos 

V Uso de asfalto em 

ruas próximas à 

praia 

V Uso de utensílios 

plásticos em 

restaurantes 

V Falta de acesso as 

praias para as 

embarcações 

V Falta de espaços 

públicos à beira-mar 

V Depredação dos 

patrimônios 

públicos 
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microchipagem, 

monitoramento 

para os gatos 

V Feira de adoção 

de animais 

V Implantação de 

espaços culturais 

V Economia Azul ou 

do mar 

V Atividades 

artístico -culturais 

V Povo acolhedor 

V Falta de 

ordenamento do 

uso do solo e do mar 

V Ausência de 

saneamento 

V Balneabilidade da 

água das praias 

V Contaminação dos 

sedimentos nas 

praias 

V Muitas barracas nas 

praias 

V Ausência de vida 

noturna 

V Falta de 

ordenamento dos 

ambulantes para 

comércio e serviços  

V Segurança pública 
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Quadro 4 - Quadro Síntese UP2. 

UNIDADE DE PAISAGEM 2 

Características Locais 
Potencialidades Problemas 

Projetos Previstos ou 

em Implantação 
Físico Naturais Socioeconômicas 

V Costão 

rochoso 

V Poucas praias 

V Afloramentos 

rochosos 

V Unidade de 

Conservação 

 

V Comércio 

V Docas 

V Iates 

V Veleiros 

V Ferry Boat 

V Pesca 

V Turismo 

V Mercado Modelo 

V Museu 

V Concentração de 

polos culturais 

V Área em sua 

maior parte 

planejada e com 

intervenções 

V Riqueza histórico-

cultural  

V Turismo histórico e 

cultural  

V Povo acolhedor 

V Investimentos que 

se comprometam 

com a preservação 

do patrimônio 

Histórico  

V Cuidar da 

população de rua 

V Economia do mar 

ou azul 

V Fortalecimento dos 

espaços culturais 

existentes 

V Pesca com uso de 

explosivos 

V Trechos sem praias 

V Tráfego náutico 

pouco controlado 

V Conflito de usos 

nas praias e no mar 

V Balneabilidade da 

água nas praias 

V Falta de 

ordenamento dos 

ambulantes para 

comércio e 

serviços  

V Falta de 

padronização dos 

prestadores de 

V Aquisição de 

solução de 

monitoramento 

para melhoria da 

segurança 

turística  ģ 

SECULT/PMS 

V Confecção e 

Instalação de 

Sinalização 

Turística e 

Interpretativa do 

centro Antigo e 

Orla Norte (Stella 

Maris, Praia do 

Flamengo e Praia 

de Ipitanga), da 

cidade de 
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V Cultura 

V Tombamento do 

conjunto urbano 

e arquitetônico 

da cidade baixa 

de Salvador 

V Navegação 

V Ocupação 

consolidada 

''centralidades 

antigas'' 

V Costume social 

para assistir ao 

pôr do sol 

V Mergulho 

V Gastronomia 

V Esportes 

terrestres e 

aquáticos 

V Turismo e base 

comunitária 

V Espaços públicos 

para outras 

atividades que não 

sejam apenas para 

atender ao turismo 

V Fomento para 

empreender 

V Cursos para jovens 

adolescentes 

V Feiras solidárias 

V Espaços públicos 

para observação de 

baleias 

V Espaços públicos 

para recuperação 

da saúde e 

descanso 

V Manutenção e 

preservação do 

ecossistema praial 

V Esportes aquáticos 

serviços na orla 

(ambulantes) 

V Segurança pública 

V Falta de trabalho 

social com os 

excluídos 

V Usuários de drogas 

V Mobilidade urbana 

V Degradação do 

patrimônio cultural 

emerso e 

subaquático 

V Falta de projetos 

inclusivos (Cegos, 

cadeirantes, 

mobilidade 

reduzida...) 

V Lançamento de 

esgoto sem 

tratamento em 

alguns pontos 

Salvador/Bahia ģ 

SECULT/PMS 

V Tombamento das 

balaustradas: 

Final da Rua 

Bráulio Xavier 

(Vitória), Ladeira 

da Barra, Praça 

da Igreja de 

Santo Antônio da 

Barra, Avenida 

Oceânica (Porto 

ao Morro do 

Cristo-Barra),  

Praça Castro 

Alves, Rua do 

Pilar e Escadarias 

do prédio do 

Ministério da 

Fazenda ģ 

FGM/PMS 

V Tombamento da 

Igreja de Bom 
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V Mergulho 

recreativo  

V Já existem muitas 

áreas 

requalificadas 

V Desenvolvimento 

de esportes 

marítimos e 

circuitos culturais 

V Ampliação do 

turismo náutico 

V Valorização de 

história e cultura 

V Transformar a orla 

em um ambiente 

que desperte a 

sensação de 

pertencimento e 

bem-estar 

V Belezas naturais 

V Praias pouco 

utilizadas 

V Abandono de 

equipamentos que 

poderiam ter usos 

culturais 

V Pouca Arborização 

V Falta de educação 

socioambiental 

V Pontos turísticos 

sem cuidado 

V Falta de iluminação 

V Ausência de 

ecopontos 

V Uso de asfalto em 

ruas próximas à 

praia 

V Uso de utensílios 

plásticos em 

restaurantes 

Jesus dos Aflitos 

ģ FGM/PMS 

V Registro no Livro 

Especial dos 

Saberes e Modos 

de Fazer do 

Ofício de 

Mestres 

Carpinteiros 

Navais ģ 

FGM/PMS 

V Programa de 

Desenvolvimento 

do Turismo no 

Estado da Bahia 

(Prodetur Bahia) 

- SETUR/BA 

V Elaboração e 

Implantação do 

Projeto de 

Qualificação para 

a Náutica ģ 

SETUR/BA 
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V Arborização (Mata 

Atlântica, restingas, 

helicônias) 

V Setor de 

preservação para 

os pontos turísticos 

V Falta de acesso as 

praias para as 

embarcações 

V Falta de espaços 

públicos à beira-

mar 

V Falta de 

ordenamento do 

uso do solo e do 

mar 

V Contaminação dos 

sedimentos nas 

praias 

V Muitas barracas 

nas praias 

V Elaboração e 

Implantação do 

Projeto de 

Sinalização 

Turística e 

Interpretativa  -

SETUR/BA 

V Plano Estadual 

de Recursos 

Hídricos - 

SEMA/BA 

V Plano das Bacias 

Hidrográficas do 

Recôncavo Norte 

e Inhambupe - 

INEMA/BA  
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Quadro 5 - Quadro Síntese UP3. 

UNIDADE DE PAISAGEM 3 

Características Locais 
Potencialidades Problemas 

Projetos Previstos ou 

em Implantação Físico Naturais Socioeconômicas 

V Praia arenosa 

V Corais 

V Águas 

cristalinas 

V Topografia 

variada 

V Piscinas 

Naturais 

V Afloramentos 

rochosos 

V Praia 

abrigada 

V Vegetação no 

entorno  

V Ecossistema 

preservado 

V Peixes 

V Comunidade 

Unida 

V Baixo 

adensamento 

populacional 

V Mergulho 

V Esporte e Lazer 

V Equipamentos 

de atracação 

V Aparelhos 

históricos 

V Comércio 

V Pesca 

V Salva-Vidas 

V Aferição de 

balneabilidade 

V Trilhas ecológicas 

V Turismo educativo 

V Potencial histórico 

V Programas de 

educação 

socioambiental 

V Cuidados para os 

animais (vacinas, uso 

de guias, castração) 

V Organizar e 

delimitar o uso dos 

sombreiros 

V Organizar o aluguel 

de cadeiras para 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

V Falta de 

fiscalização todos 

os dias 

V Quantidade 

excessiva de 

sombreiros 

V Falta de espaço 

para banhistas 

V Excesso de barcos 

na área de carga e 

descarga 

V Guias não deixam 

os turistas 

circularem 

livremente  

V Poluição sonora 

V Aquisição de 

solução de 

monitoramento 

para melhoria da 

segurança 

turística  ģ 

SECULT/PMS 

V Confecção e 

Instalação de 

Sinalização 

Turística e 

Interpretativa do 

centro Antigo e 

Orla Norte (Stella 

Maris, Praia do 

Flamengo e Praia 

de Ipitanga), da 

cidade de 
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V Montanhas V Turismo 

sustentável 

V Ordenamento 

dos 

permissionários 

V Práticas 

esportivas 

(Futvolei, 

pedalinho, 

stand-up 

paddle) 

V Melhorar os 

banheiros que hoje 

são de chapa de 

ferro para fibra 

V Qualificar a 

comunidade 

pesqueira 

V Incremento do 

empreendedorismo 

V Promover uma 

maior fiscalização 

para área de carga e 

descarga 

V Trocar o uso de 

isopor para cooler na 

praia 

V Ciência 

V Cultura 

V Esporte 

V Criação de um 

parque marinho para 

V Falta de comércio 

de 

apoio/suprimentos 

V Falta de banco 

24horas 

V Falta de posto de 

saúde 

V Falta de 

escola/creche 

V Falta de 

acessibilidade para 

cadeirantes 

V Falta de extensão 

de acesso para 

outras áreas da 

ilha 

V Conflito de uso do 

espaço do mar 

V Falta de áreas de 

lazer para 

comunidade 

V Falta de internet 

Salvador/Bahia ģ 

SECULT/PMS 

V Registro no Livro 

Especial dos 

Saberes e Modos 

de Fazer do 

Ofício de 

Mestres 

Carpinteiros 

Navais ģ 

FGM/PMS 

V Programa de 

Desenvolvimento 

do Turismo no 

Estado da Bahia 

(Prodetur Bahia) 

-SETUR/BA 

V Elaboração e 

Implantação do 

Projeto de 

Qualificação para 

a Náutica ģ 

SETUR/BA 
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mergulho 

contemplativo  

V Organizar o aluguel 

de cadeiras para 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

V Escolas de mergulho 

V Escolas ecológicas 

V Esporte Náutico 

V Local adequado para 

carga e descarga 

V Rede hoteleira  

V turismo sustentável 

V Diversificar os usos 

de apoio ao turismo 

e de consumo aos 

moradores 

V ecoponto para coleta 

seletiva 

V Falta de acesso à 

informação sobre 

produtos e 

serviços turísticos 

V Conflito barcos x 

banhistas 

V Elaboração e 

Implantação do 

Projeto de 

Sinalização 

Turística e 

Interpretativa  -

SETUR/BA 

V Plano Estadual 

de Recursos 

Hídricos - 

SEMA/BA 

V Plano das Bacias 

Hidrográficas do 

Recôncavo Norte 

e Inhambupe - 

INEMA/BA  
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V Turismo de 

preservação 

V Manter a natureza 

intocável 
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4. DEFINIÇÃO DOS TRECHOS HOMOGÊNEOS  

 

Seguindo a metodologia do Projeto Orla cada Unidade de Paisagem - UP foi 

dividida em trechos delineados segundo critérios de homogeneidade paisagística. 

Tal caracterização foi realizada por meio de um processo de natureza participativa 

envolvendo todos os atores da Oficina. Inicialmente foi demonstrado as Unidades 

de Paisagem, e a partir da caracterização do método do Projeto Orla foram 

avaliados os trechos segundo os critérios estabelecidos pelo Grupo. Para todas as 

unidades foram definidos tanto trechos terrestres, como também na área marinha. 

 

4.1. TRECHOS UP1 

 

A Unidade de Paisagem 1 foi dividida em seis trechos e houve a divisão de 

quatro  trechos marinhos (Figura 11) (ANEXO 4).  

 

Figura 11 - Trechos definidos para a Unidade de Paisagem 1. 
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TRECHOS TERRESTRES 

 

Trecho 1:  

Inicia na margem esquerda da foz do Rio Camarajipe com ponto de 

coordenada aproximada -12.9984, -38.4458, segue até a pista mais a montante da 

Avenida Otávio Mangabeira com ponto de coordenada aproximada -12.9981, -

38.4459, seguindo em direção ao norte pela pista mais a montante da Avenida 

Otávio Mangabeira até cruzar a margem esquerda do Rio das Pedras com ponto de 

coordenada aproximada -12.9768, -38.4229, seguindo pela mesma margem em 

direção a foz do Rio das Pedras. com ponto de coordenada aproximada -12.9780, -

38.4219. 

 

Trecho 2:  

Inicia na margem esquerda da foz do Rio das Pedras com ponto de 

coordenada aproximada -12.9768, -38.4229, segue até a pista da Avenida Otávio 

Mangabeira com ponto de coordenada aproximada -12.9981, -38.4459, seguindo 

em direção ao norte pela pista mais a montante da Avenida Otávio Mangabeira até 

o cruzamento com a Avenida Jorge Amado com ponto de coordenada aproximada 

-12.9749, -38.4187, seguindo em direção ao norte pela Rua Carimbamba até o 

ponto de coordenada aproximada -12.9698, -38.4111 onde segue em direção ao 

Parque Metropolitano de Pituaçu com ponto de coordenada aproximada -12.9691, 

-38.4113 e segue contornando perímetro do Parque Metropolitano de Pituaçu até 

retornar a Rua Manoel Antônio Galvão com ponto de coordenada aproximada -

12.9688, -38.4098, seguindo em direção ao norte pela Rua Manoel Antônio Galvão 

até o cruzamento com a Rua José Augusto de Freitas com ponto de coordenada 

aproximada -12.9659, -38.4061, seguindo em direção à Rua Carimbamba com 

ponto de coordenada aproximada -12.966, -38.4056, seguindo em direção ao 

norte até o cruzamento das Avenidas Prof. Pinto de Aguiar e Otávio Mangabeira 

com ponto de coordenada aproximada -12.9637, -38.4026. 
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Trecho 3: 

Inicia no cruzamento das Avenidas Prof. Pinto de Aguiar e Otávio 

Mangabeira com ponto de coordenada aproximada -12.9637, -38.4026, seguindo 

em direção ao norte pela pista mais a montante da Avenida Otávio Mangabeira até 

o cruzamento com a Avenida Orlando Gomes com ponto de coordenada 

aproximada -12.9545, -38.3849. 

 

Trecho 4:   

Inicia no cruzamento da Avenida Otávio Mangabeira com a Avenida 

Orlando Gomes com ponto de coordenada aproximada -12.9545, -38.3849, 

seguindo pela pista mais a montante da Avenida Otávio Mangabeira até o 

cruzamento com a Avenida Dorival Caymmi com ponto de coordenada aproximada 

-12.9504, -38.3677,seguindo para o norte pela Rua Aristídes Milton  até a Rua Prof. 

Souza Brito com ponto de coordenada aproximada -12.9505, -38.3629, seguindo 

ao norte pela Rua Prof. Souza Brito até confluência com a Rua Farol de Itapuã com 

ponto de coordenada aproximada -12.9546, -38.3565, seguindo ao norte pela Rua 

Farol de Itapuã até o Farol de Itapuã com ponto de coordenada aproximada -

12.9570, -38.3536. 

 

Trecho 5:   

Inicia no Farol de Itapuã com ponto de coordenada aproximada -12.9570, -

38.3536, seguindo para o norte em direção à Rua da Curva do Vinícius até o 

cruzamento com a Avenida Gen. Severino Filho com ponto de coordenada 

aproximada -12.9534, -38.3521, e então contornando perímetro do Parque 

metropolitano  no Abaeté até retornar ao cruzamento da Avenida Stella de Oxóssi 

com a Alameda Praia de Tramandaí com ponto de coordenada aproximada -

12.9454, -38.3413, seguindo pela Alameda Praia de Tramandaí até o encontro com 

a Alameda Praia de Guaratuba com ponto de coordenada aproximada -12.9438, -

38.3377, seguindo a leste pela Alameda Praia de Guaratuba até o encontro com a 

Rua Capitão Melo com ponto de coordenada aproximada -12.9427, -38.3377 até o 

encontro com a Rua Professor Carlos Ott, seguindo a oeste até a Avenida Beira 
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Mar, seguindo ao norte pela Avenida Beira mar até o ponto de coordenada 

aproximada -12.9355, -38.3267. 

 

Trecho 6:  

Inicia a na Avenida Beira Mar com ponto de coordenada aproximada -

12.9355, -38.3267, seguindo a oeste pela Rua Poé Bráulio de Abreu até o encontro 

com a Rua Prof. Romano Galeff com ponto de coordenada aproximada -12.9344, -

38.3280, seguindo para o norte até o Parque das Dunas de Salvador e contornando 

seu perímetro até retornar a Rua Ibitiara com ponto de coordenada aproximada -

12.9158, -38.3103 seguindo a norte até o limite com Lauro de Freitas. 

 

TRECHOS MARINHOS 

 

Trecho 7 (correspondente ao trecho1):  

Inicia na margem esquerda da foz do Rio Camarajipe com ponto de 

coordenada aproximada -12.9984, -38.4458 e segue em direção ao oceano até a 

isóbata de dez metros, seguindo paralelo a linha de costa em direção ao norte até o 

ponto de coordenada aproximada -13.0072, -38.4427 seguindo em direção a foz 

do Rio das Pedras. com ponto de coordenada aproximada -12.9780, -38.4219. 

 

Trecho 8 (correspondente aos trechos 2, 3 e 4):  

Inicia na margem esquerda da foz do Rio das Pedras com ponto de 

coordenada aproximada -12.9768, -38.4229 e segue em direção ao oceano até a 

isóbata de dez metros, seguindo paralelo a linha de costa em direção ao norte até o 

ponto de coordenada aproximada -12.9852, -38.4158 seguindo em direção Farol 

de Itapuã com ponto de coordenada aproximada -12.9570, -38.3536. 

 

Trecho 9 (correspondente ao trecho 5):  

Inicia no Farol de Itapuã com ponto de coordenada aproximada -12.9570, -

38.3536, e segue em direção ao oceano até a isóbata de dez metros, seguindo 

paralelo a linha de costa em direção ao norte até o ponto de coordenada 
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aproximada -12.9599, -38.3524, seguindo em direção da Avenida Beira mar até o 

ponto de coordenada aproximada -12.9355, -38.3267. 

 

Trecho 10 (correspondente ao trecho 6): 

Inicia próximo à Avenida Beira Mar com ponto de coordenada aproximada -

12.9355, -38.3267, e segue em direção ao oceano até a isóbata de dez metros, 

seguindo paralelo a linha de costa em direção ao norte até o ponto de coordenada 

aproximada -12.9173, -38.2994 voltando em direção a costa até o limite com Lauro 

de Freitas. 

 

4.2. TRECHOS UP2 

 

A Unidade de Paisagem 2 foi dividida em cinco trechos e houve a divisão de 

cinco trechos marinhos (Figura 12) (ANEXO 4).  

 

Figura 12 - Trechos definidos para a Unidade de Paisagem 2. 
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TRECHOS TERRESTRE 

 

Trecho 1:   

Inicia no Farol da Barra com ponto de coordenada aproximada -13.010, -

38.5332, seguindo até o Lardo do Farol da Barra em direção à Avenida Sete de 

Setembro em direção ao norte até a Ponta de Santa Maria com ponto de 

coordenada aproximada -13.0046, -38.5337. 

 

Trecho 2:  

Inicia na Ponta de Santa Maria com ponto de coordenada aproximada -

13.0046, -38.5337, segue direção à Avenida Sete de Setembro e continua sentido 

ao norte até a Praça Santo Antônio com ponto de coordenada aproximada -

13.0009, -38.5314, segue em direção à Rua do Forte São Diogo com ponto de 

coordenada aproximada -13.0007, -38.5317, continua em direção ao sul até com 

ponto de coordenada aproximada -13.000, -38.5323 ao final do promontório 

rochoso. 

 

Trecho 3:  

Inicia no final do promontório rochoso  com ponto de coordenada 

aproximada -13.000, -38.5323, segue em direção à Rua do Forte São Diogo com 

ponto de coordenada aproximada -13.0007, -38.5317, até a Praça Santo Antônio 

com ponto de coordenada aproximada -13.0009, -38.5314, segue direção à 

Avenida Sete de Setembro, e continua pela Avenida Sete de Setembro em direção 

ao norte até o cruzamento com a Avenida Lafayete Coutinho com ponto de 

coordenada aproximada -12.9885, -38.5228 e segue direção a Baía de Todos os 

Santos até o ponto de coordenada aproximada -12.9877, -38.5240. 

 

Trecho 4:   

Inicia no ponto de coordenada aproximada -12.9877, -38.5240, e segue em 

direção Avenida Lafayete Coutinho, seguindo ao norte pela Avenida Lafayete 

Coutinho até o ponto de coordenada aproximada -12.9813, -38.5193 e segue até 

o final da praia do Mam com ponto de coordenada aproximada -12.9811, -38.5199. 
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Trecho 5:  

Inicia no final da praia do Mam  com ponto de coordenada aproximada -

12.9811, -38.5199 , segue até a Avenida Lafayete Coutinho até o ponto de 

coordenada aproximada -12.9813, -38.5193, segue para a Rua Visconde de Mauá 

até o ponto de coordenada aproximada -12.9813, -38.5188, seguindo em direção 

ao norte pela Rua Visconde de Mauá, até o cruzamento com a Ladeira da Preguiça 

com ponto de coordenada aproximada -12.9777, -38.5159, seguindo em direção 

ao norte na Ladeira da Preguiça até o cruzamento com a Rua da Conceição da Praia 

com ponto de coordenada aproximada -12.9751, -38.5146, seguindo em direção 

ao norte pela Rua da Conceição da Praia até o cruzamento com a Rua da Bélgica 

com ponto de coordenada aproximada -12.9733, -38.5131, seguindo até o 

Terminal Náutico Turístico com ponto de coordenada aproximada -12.9715, -

38.5151. 

 

TRECHOS MARINHOS 

 

Trecho 6 (correspondente ao trecho 1):  

Inicia no Farol da Barra com ponto de coordenada aproximada -13.010, -

38.5332, e segue em direção ao oceano até a isóbata de dez metros, seguindo 

paralelo a linha de costa em direção ao norte até o ponto de coordenada 

aproximada -13.0046, -38.5365 voltando em direção a costa até Ponta de Santa 

Maria com ponto de coordenada aproximada -13.0046, -38.5337. 

 

Trecho 7 (correspondente ao trecho 2):  

Inicia na Ponta de Santa Maria com ponto de coordenada aproximada -

13.0046, -38.5337 e segue em direção ao oceano até a isóbata de dez metros, 

seguindo paralelo a linha de costa em direção ao norte até o ponto de coordenada 

aproximada -12.9990, -38.5340 voltando em direção a costa até o ponto de 

coordenada aproximada -13.000, -38.5323 ao final do promontório rochoso . 
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Trecho 8 (correspondente ao trecho 3):  

Inicia no final do promontório rochoso  com ponto de coordenada 

aproximada -13.000, -38.5323 e segue em direção ao oceano até a isóbata de dez 

metros, seguindo paralelo a linha de costa em direção ao norte até o ponto de 

coordenada aproximada -12.9877, -38.5279 -38.5279966,-12.9867307 voltando 

em direção a costa até o ponto de coordenada aproximada. 

 

Trecho 9 (correspondente ao trecho 4): 

Inicia no ponto de coordenada aproximada -12.9877, -38.5240 e segue em 

direção ao oceano até a isóbata de dez metros, seguindo paralelo a linha de costa 

em direção ao norte até o ponto de coordenada aproximada -12.9793, -38.5290 

voltando em direção a costa até o final da praia do Mam com ponto de coordenada 

aproximada -12.9811, -38.5199. 

 

Trecho 10 (correspondente ao trecho 5):   

Inicia no final da praia do Mam com ponto de coordenada aproximada -

12.9811, -38.5199 e segue em direção ao oceano até a isóbata de dez metros, 

seguindo paralelo a linha de costa em direção ao norte até o ponto de coordenada 

aproximada -12.9615, -38.5249 voltando em direção a costa até o Terminal 

Náutico Turístico com ponto de coordenada aproximada -12.9715, -38.5151. 

 

4.3. TRECHOS UP3 

 

A Unidade de Paisagem 3 foi dividida em dois trechos, sendo um terrestre e 

outro marinho  (Figura 13) (ANEXO 4).  
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Figura 13 - Trechos definidos para a Unidade de Paisagem 3. 

 

 

TRECHO TERRESTRE 

 

Trecho 1:  

Inicia no -12.8147, -38.6416 e segue contornando o morro em direção ao 

norte até o ponto de coordenada aproximada -12.8139, -38.6417, seguindo em 

direção ao leste, passando ao redor da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, 

seguindo ao norte até a Rua dos Canudos até o ponto de coordenada aproximada -

12.8132, -38.6408 e segue em direção ao oeste até a Rua Magueira de Guadalupe 

até o ponto de coordenada aproximada -12.8130, -38.6393, seguindo a oeste até o 

ponto de coordenada aproximada -12.8129, -38.6377 e depois em direção ao sul 

até o ponto de coordenada aproximada -12.8143 -38.6373. 

 

TRECHO MARINHO 

 

Trecho 2: 

 Contempla a parte marinha da UP3, inicia no ponto de coordenada aproximada -

12.8147, -38.6416 indo em direção ao oceano até a isóbata de 10 metros até o 
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ponto de coordenada aproximada -12.8344 -38.6395, seguindo perpendicular a 

linha da praia até o ponto de coordenada aproximada -12.8349 -38.6347, e 

retornando em direção à praia até o ponto de coordenada aproximada,-12.8142 -

38.6377. 

 

5. VISITA  A  CAMPO 

 

A saída de campo ocorreu no segundo dia da Oficina I. Por conta da logística 

e dimensão das UPs a visita a campo continental foi realizada simultaneamente por 

dois grupos, sendo que dois Facilitadores guiaram o Grupo na UP1 e outro 

Facilitador na UP2. A UP3 teve a visita de campo realizada num único período do 

dia na própria Ilha do Frades, sendo orientada pelos Facilitadores e com presença 

de atores locais.  

Podem assim ser apresentadas as atividades da visita de campo:  

 

5.1. UNIDADE  DE PAISAGEM 1 

 

TRECHO 1 
 

ESTACIONAMENTO JARDIM DE ALAH  
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PRAIA DA ARMAÇÃO  

 
 

PARQUE DOS VENTOS 

 
  

TRECHO 2 
 

RIO DA PEDRA 

 








































































































































