
APRESENTAÇÃO 

Como parte das ações do Projeto de Turismo de Base Comunitária do Cabula e Entorno, 
aprovado pelo Edital 021/2010 da FAPESB, o Eixo de Meio Ambiente tem como pressuposto 
ecológico, o empoderamento das comunidades sobre os lugares, entendidos como espaços 
de (con)vivência, nos quais se faz necessário o justo reconhecimento de que os mesmos 
dependem de ações responsáveis e efi cazes de preservação, conservação, respeito e 
solidariedade, incluindo-se a sustentabilidade deste ecossistema (Mata Atlântica) e das 
comunidades humanas que dele dependem. Espera-se que o meio ambiente, a ecologia 
social e o ecoturismo possam estar presentes na vida dessas comunidades que desejem 
fazer do seu lugar um lugar melhor de se viver. 

OJETIVOS
- reavivar o (re)encontro dos atores com o meio ambiente, este último presente, mas muitas vezes ausente, simbolicamente falando.
- identifi car e caracterizar as áreas verdes signifi cativas da região do Cabula e entorno (APAs, APPs, RPPNs, Parques e outros, como a Represa 
do Cascão, situada no 19º BC; Parque Teodoro Sampaio, na Mata Escura; Parque São Bartolomeu, em Pirajá; rios urbanos  como o Cachoeirinha, 
Camurujipe, Pituaçu, Ipitanga; Bacia das Pedras; dentre outros.
- fazer articulação entre os aspectos ambientais, sociais e culturais nas visitas de campo com estudantes de graduação e pós-graduação stricto e 
lato sensu, moradores de bairros populares e lideranças comunitárias
- identifi car o potencial dos parques, hortos e reservas para o turismo comunitário e ecoturismo.
- construir conhecimento sobre ecocidadania, por meio de intervenções em escolas, colégios e outras ações educacionais.
- identifi car projetos existentes na UNEB relacionados à sustentabilidade, Agenda 21 e outros temas correlatos

RESULTADOS OBTIDOS
- Visita ao Parque São Bartholomeu
- Visitas ao Horto Florestal do Cabula com discentes do DMMDC, por meio da  disciplina Epistemologia Ambiental 
- Visitas à Reserva do 19º Batalhão de Caçadores – 19ºBC
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