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RESUMO 

 

 

Proposta de intervenção no Quilombo Dom João, a partir da implementação de uma Trilha 
de Educação Ambiental. No intuito de ser um instrumento que colabore para o resgate dos 
processos educativos de pesca e mariscagem locais, valorizando os conhecimentos e as 
práticas socioambientais no território, o projeto objetiva propor a Educação Ambiental como 
processo de fortalecimento da comunidade e o uso do território de forma sustentável, bem 
como despertar nos jovens e nas crianças da comunidade e do entorno o interesse e a res-
ponsabilidade em relação aos problemas ambientais. Uma vez implementada, a proposta da 
Trilha de Educação Ambiental visa manter e legitimar a identidade e os conhecimentos já 
existentes na comunidade, além de respeitar e valorizar as formas de convivência no lugar, 
disseminando informações sobre a problemática das alterações antrópicas em manguezais. 
A metodologia utilizada está pautada no conceito de desenvolvimento sustentável para o 
território, buscando soluções simples e econômicas, que não tornem a intervenção prejudi-
cial à cultura local. 

 

Palavras-chave: Trilha Ambiental. Educação Ambiental. Quilombo do João/São Francisco do 

Conde-BA. Mangue. Pesca e Mariscagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Intervention project in Quilombo Dom João, from the implementation of an Environmental 
Education Trail. In order to be a resource that collaborates to rescue the educational proces-
ses of local fishing and shellfish, valuing socio-environmental practices and knowledge in the 
territory, the project aims to propose Environmental Education as a process of strengthening 
the community and the use of the territory in a sustainable way, as well as awakening in the 
youth and children of the community and neighborhood the interest in and accountability for 
environmental problems. When implemented, the Environmental Education Trail proposal 
aims at maintaining and legitimizing the identity and knowledge already existing in the 
community, in addition to respecting and valuing the forms of coexistence in the place, dis-
seminating information about the problem of anthropic alterations in mangroves. The metho-
dology used is based on the concept of sustainable development for the territory, looking for 
simple and economic solutions that do not make the intervention prejudicial to the local cul-
ture. 
 

Keywords: Environmental Education Trail. Environmental Education. Quilombo do João/São 

Francisco do Conde-BA. Mangrove. Fishing and Shellfish.  
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5 PROJETO ESPECÍFICO – TRILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO QUILOMBO DOM JOÃO 

 

 

O Projeto Trilha de Educação Ambiental no Quilombo Dom João integra um trabalho 

maior, desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Residência Profissional em Arquite-

tura, Urbanismo e Engenharia (Especialização em Assistência Técnica para Habitação e 

Direito à Cidade do Programa Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo), 

razão pela qual não são apresentados aqui os itens 1 a 4. 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o in-
divíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilida-
des, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sus-
tentabilidade. Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999, s.p.) 

 

A definição dada pelo Art. 1º da Lei nº 9795/1999, em epígrafe a esta seção, indica alguns 

aspectos fundamentais para este Projeto. A associação de termos como “indivíduo” e “cole-

tividade”, assim como “valores sociais” e “sustentabilidade” é essencial para a implementa-

ção da Trilha de Educação Ambiental no Quilombo Dom João – proposta fundamentada 

na educação ambiental como forma de “imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 

social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambi-

ental” (BRASIL, 2012). 

De acordo com o Sistema Estadual de Informações Ambientais e Recursos Hídricos (SEIA), 

as bases para a consolidação de uma política pública de Educação Ambiental vêm sendo 

definidas a partir da criação de uma legislação específica, sendo fundamentais a Lei nº 

12.056/2011, que instituiu a Política de Educação Ambiental do Estado da Bahia (PEEA-BA) 

e o Programa de Educação Ambiental do Estado da Bahia (PEA-BA). Ainda conforme o 

SEIA, “a construção do PEA-BA foi baseada numa metodologia pioneira de construção par-

ticipativa e deu-se de modo articulado à consulta pública do projeto de lei da Política Estadual 

de Educação Ambiental realizada entre novembro de 2008 e maio de 2009 nos Territórios 
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de Identidade” (SEIA, s.d, s.p.) 

Entre as estratégias para o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental do Es-

tado da Bahia (PEA-BA) está Educação Ambiental na Gestão das Unidades de Conserva-

ção2. Este é o caso do Quilombo Dom João, situado em Área de Proteção Permanente 

(APP), objeto deste Projeto. 

Elaborados à luz da Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei nº 12.056/2011 e o PEA-

BA trazem diretrizes que contribuem como referência inicial para uma reflexão sobre Educa-

ção Ambiental, contribuindo inclusive para o desenvolvimento de projetos. Nesse sentido, o 

presente Projeto procura observar os princípios e objetivos da Educação Ambiental referidos 

por essa lei. 

Em seu Art. 8º. 12, a Lei Nº 12.780 estabelece princípios básicos e objetivos fundamentais 

para a educação ambiental. Quanto aos princípios, o artigo indica: 

 Concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interde-
pendência entre o meio natural, o socioeconômico, político e cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade;  

 Promoção da equidade social e econômica;  

 Estímulo ao debate sobre os sistemas de produção e consumo, enfati-
zando os sustentáveis;  

 Enfoque humanístico, sistêmico, democrático e participativo;  

 Vinculação entre a ética, a educação, a saúde pública, a comunicação, o 
trabalho e as práticas socioambientais;  

 Respeito e valorização da pluralidade, da diversidade cultural e do 
conhecimento e práticas tradicionais;  

 Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da multi-
disciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;  

 Permanente avaliação crítica do processo educativo; Promoção do exer-
cício permanente do diálogo, da alteridade, da solidariedade, da correspon-
sabilidade e da cooperação entre todos os setores sociais;  

 Abordagem articulada das questões socioambientais locais, regionais, na-
cionais e globais. (SEIA, s.d, s.p. Grifo nosso) 

 

 

No tocante aos objetivos fundamentais, a Lei prevê que a Educação Ambiental deve ter como 

metas: 

                                                 
2 As outras estratégias são: a Educação Ambiental no Ensino Formal; a Educação Ambiental Não-Formal; a 
Educação Ambiental na Gestão das Águas; a Educação Ambiental no Saneamento Ambiental; a Educação 
Ambiental na Gestão Municipal; a Educação Ambiental para o Licenciamento e a Educomunicação Socioam-
biental. (SEIA, s.d, s.p.) 
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 A construção de uma sociedade ecologicamente responsável, economica-
mente viável, culturalmente diversa, politicamente atuante e socialmente 
justa;  

 Incentivo à participação comunitária ativa, permanente e responsável 
na proteção, preservação e conservação do equilíbrio do meio ambi-
ente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor in-
separável do exercício da cidadania; 

 Fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e a solidarie-
dade como fundamentos para o futuro da humanidade. Desenvolvimento de 
uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e comple-
xas relações, envolvendo aspectos ecológicos, históricos, psicológicos, le-
gais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éti-
cos; 

 Desenvolvimento de programas, projetos e ações de Educação Ambiental 
integrados ao ecoturismo, às mudanças climáticas, ao zoneamento ambien-
tal, à gestão dos resíduos sólidos e do saneamento ambiental, ao gerencia-
mento costeiro, à gestão da qualidade dos recursos hídricos, e uso do solo, 
do ar, ao manejo dos recursos florestais, à administração das Unidades de 
Conservação e das áreas especialmente protegidas, ao uso e ocupação do 
solo, à preparação e mobilização de comunidades situadas em áreas de risco 
tecnológico, risco geológico e risco hidrológico, ao desenvolvimento urbano, 
ao planejamento dos transportes, ao desenvolvimento das atividades agríco-
las e das atividades industriais, ao desenvolvimento de tecnologias, ao con-
sumo e à defesa do patrimônio natural, histórico e cultural;  

 Garantia da democratização e a socialização das informações socioambi-
entais; 

 Participação da sociedade na discussão das questões socioambientais, 
fortalecendo o exercício da cidadania e o desenvolvimento de uma consciên-
cia crítica e ética;  

 Fortalecimento da integração entre ciência e tecnologia, em especial o es-
tímulo à adoção de práticas sustentáveis que minimizem os impactos negati-
vos sobre o ambiente;  

 Estímulo à cooperação entre as diversas regiões do Estado e do País, em 
níveis micro e macrorregionais;  

 Promoção da regionalização e descentralização de programas, projetos e 
ações de Educação Ambiental; Incentivo à formação de grupos voltados para 
as questões socioambientais nas instituições públicas, sociais e privadas;  

 Estímulo à criação, ao fortalecimento e à ampliação, promovendo a comu-
nicação e cooperação em nível local, regional, nacional e internacional das 
redes de Educação Ambiental, núcleos de Educação Ambiental, colegiados, 
câmaras técnicas, comissões e coletivos organizados. (SEIA, s.d, s.p. Grifo 
nosso) 

 

A observação dos princípios básicos e objetivos fundamentais determinados pela legislação 

não apenas insere o presente Projeto no corpo dos trabalhos que se adequam às propostas 

do poder público para a Educação Ambiental como garante que sua implementação trará 

impactos positivos para a comunidade do Quilombo Dom João.  
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5.2 INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação Ambiental no Quilombo Dom João tornou-se uma preocupação consequente ao 

Diagnóstico feito em equipe e transformou-se em um trabalho complementar aos diversos 

projetos identificados no processo participativo realizado junto à comunidade.  

Neste Projeto Específico, propõe-se uma Trilha de Educação Ambiental, como alternativa 

educacional para a conservação do mangue e da tradição de pesca e mariscagem no terri-

tório. Tais atividades se mostraram fundamentais para o desenvolvimento econômico e so-

cial dos moradores e para todos os pescadores das comunidades vizinhas. Não obstante, 

são pouco exploradas no contexto educa-

cional do município de São Francisco do 

Conde, de modo a dar maior visibilidade 

aos saberes e às tradições locais. 

A proposta de uma trilha educativa no con-

texto do Quilombo Dom João colabora para 

que o processo educativo de jovens e cri-

anças seja também estabelecido por meio 

do conhecimento da realidade onde se 

vive e da atuação sobre ela. Entende-se aqui que as trilhas podem ampliar os conteúdos 

trabalhados pela rede municipal de São Francisco do Conde, no tocante às questões ambi-

entais da comunidade – o que contribui para uma maior compreensão e apreensão da his-

tória do referido Quilombo, bem como para a manutenção da tradição pesqueira existente 

no município. 

Através de visitas guiadas nas trilhas propostas, o pú-

blico terá a oportunidade de conhecer melhor a tradi-

ção local e o papel dos manguezais na biodiversidade 

e na economia da região, despertando o entendimento 

dessa nova geração para a importância de proteger 

esse delicado e complexo ecossistema. 

A comunidade está localizada numa região de manguezal da zona rural do município, dis-

tante 4 km da sede, São Francisco do Conde (FIGURA 3), município localizado na Região 

Figura 1 – Deslocamento tradicional por canoa, no Rio D. João 
Fonte: autora 

Figura 2: Zé do Guaiamun (criador) 
Fonte: autora 
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Metropolitana de Salvador, Bahia. Com 90% da população autodeclarada negra, o Quilombo 

Dom João é composto por agricultores e pescadores que representam a segunda e terceira 

gerações dos antigos trabalhadores dos engenhos e fazendas da redondeza – Usina Dom 

João, Fazenda Engenho D'Água e Engenho de Cima. 

 

 
Figura 3 - Localização de São Francisco do Conde 
Fonte: GERMANI et. al., 2015, p.6

 

Dom João integra o rico sistema de manguezais e apicuns3 que margeia a Baía de Todos 

os Santos (FIGURA 4). Trata-se de ambientes ricos em alimento e proteção para espécies 

                                                 
3 Manguezal é uma zona úmida, definida como “ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre 
e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés” (SCHAEFFER-NO-
VELLI, 1995, p.7). De acordo com definição do Ministério do Meio Ambiente, os manguezais são formados por 
uma série de fisionomias vegetais, entre as quais estão os apicuns ou salgados: “Cientificamente são definidos 
como um ecótono, uma zona de transição, de solo geralmente arenoso, sem cobertura vegetal ou abrigando 
uma vegetação herbácea”. Cf. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, s.d., s.p. 
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como crustáceos, moluscos e peixes e, além disso, tem papel importante na manutenção de 

boa parte das atividades pesqueiras da região. Assim, a conservação desses ecossistemas 

é crucial para a economia local e para a sobrevivência de pescadores e marisqueiros. 

 
 

 
Figura 4 - Distribuição de apicuns e de manguezais na Baía de Todos os Santos, 
Bahia, Brasil, 2007 
Fonte: HADLICH, G. M.; UCHA, J. M, 2008

O território do Quilombo Dom João abrange toda a área de mangue (FIGURA 5) que 

fica no fundo de três fazendas que cercam a comunidade, a área de cultivo e a de 

coleta do guaiamun. Está situado depois do Monte Recôncavo, entre rios que desa-

guam na Baía de Todos os Santos, na área interna do Recôncavo baiano – Rio Dom 

João, Rio Cação, Rio da Ilhota, Rio Dois Irmãos, Rio Papagaio Grande e Pequeno, 

Rio Duas Bocas, Engenho D’água e Paizinho. Além de ser determinante para a tradi-

ção pesqueira que caracteriza o lugar (GERMANI, 2015), a conformação física faz 

desse território um ponto de apoio para pescadores de outras comunidades, os quais 
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utilizam as casas dos moradores de Dom João como dormitório, para armazenar ins-

trumentos de pesca ou como pontos de venda de pescados e mariscos. 

Vale ressaltar que a presença da Petrobras, desde os anos 1940, já provocou muitas 

alterações nas características físicas da região. Conforme se pode visualizar na Figura 

5, há a instalação de poços de petróleo ao longo de toda a área de mangue, além de 

duas (das três) grandes estruturas da Petrobrás. 

 

 
Figura 5 - Mapa das características físicas do território  
Fonte: Mapeamento feito pela equipe 

 

A exploração do petróleo em São Francisco do Conde ocupou parte desse território entre 

1949 e 2001, modificando o ecossistema do mangue, que teve sua forma original alterada 

por aterros, perfurações e depósitos de resíduos. Essa atividade extrativista do petróleo co-

existiu com a atividade das usinas locais de açúcar por mais de 20 anos. Com a falência da 

Usina Dom João, em 1969, os trabalhadores que ali moravam encontraram nas atividades 

pesqueiras uma nova forma de subsistência.

A partir dos anos 1990, acirraram-se os conflitos com os fazendeiros, na disputa pela terra 

da comunidade Porto Dom João – os antigos fazendeiros começaram a plantar capim nos 

espaços nas proximidades do mangue, mesmo sendo essa área propriedade da União, 

como afirmaram os moradores nos depoimentos coletados no trabalho de campo. 

A despeito dessas disputas, a população residente continuou a crescer, tanto por laços de 
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sangue quanto por alianças. Assim, as famílias se tornaram mais numerosas e fortalecidas, 

usando o espaço para morar e para sobreviver. 

A partir de 2009, acentuou-se a pressão feita por um dos fazendeiros, João Falcão, e pela 

própria prefeitura, para a retirada das 67 famílias de pescadores. Segundo denúncias feitas 

por lideranças locais, a administração municipal tem adotado estratégias de expulsão e de 

intimidação, inclusive com o uso da força policial, capangas e máquinas pesadas para a 

derrubada das casas (GERMANI, 2015). Conforme o Conselho Pastoral dos Pescadores 

(CPP), a comunidade tem relatado casos de violação aos direitos humanos, desde a crimi-

nalização de lideranças e a suspensão de serviços essenciais até tentativas de homicídio 

contra pescadores, dentro dos manguezais (MÉLE, 2015, s.p.). 

Em 2010, o fazendeiro João Falcão doou um terreno para que a prefeitura construísse 50 

unidades habitacionais, de modo a forçar a saída das famílias do local. Assim, parte da po-

pulação pescadores acabou sendo transferida para o conjunto Cascavel, projeto especifica-

mente criado dentro do programa Minha Casa Minha Vida para o relocamento dessas famí-

lias. Vale salientar que o conjunto habitacional fica longe de onde elas residiam, numa loca-

lização geograficamente descontextualizada, por se tratar de um espaço urbano. A proposta 

foi rejeitada pela maioria dos moradores, o que resultou na permanência de cerca 50 famílias 

no local. 

Em 18 de abril de 2013, a Fundação Cultural Palmares certificou a comunidade como qui-

lombola4, instrumento que “reconhece os direitos das comunidades quilombolas e dá acesso 

aos programas sociais do Governo Federal” (FUNDAÇÃO PALMARES, s.d., s.p.). No 

mesmo ano, a Associação Quilombola de Dom João se constituiu oficialmente. Contudo, os 

moradores ainda aguardam a consolidação de tais direitos e reivindicam a demarcação do 

seu território pelas autoridades públicas responsáveis, para continuarem a viver e produzir 

em seus territórios pesqueiros, sem a ameaça da desapropriação (Diagnóstico Equipe, 

2016). 

Enquanto aguarda a garantia plena de seus direitos, já reconhecidos oficialmente – visto ser 

a Fundação Palmares uma entidade vinculada ao Ministério da Cultura (Minc) – a comuni-

dade do Quilombo Dom João tem enfrentado diversos obstáculos, muitos deles impostos 

                                                 
4 Cf. FUNDAÇÃO PALMARES. Certidões expedidas às Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs) 
atualizada até a portaria nº 104/2016, publicada no DOU de 20/05/2016. Disponível em: <http://www.palma-
res.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/COMUNIDADES-CERTIFICADAS.pdf>. Acesso em: out. 2016. 
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pelo próprio poder público local: em novembro de 2014, por exemplo, a prefeitura de São 

Francisco do Conde entrou com ação judicial para suspender a Certidão Quilombola emitida 

pela Fundação Palmares e paralisar o processo de reconhecimento e regularização fundiária 

do território quilombola, iniciado em junho de 2014 (CPP, s.d., s.p.). 

Além disso, em paralelo à ação judicial, a Prefeitura Municipal e a Secretaria Estadual de 

Trabalho Emprego, Renda e Esporte, começou a negociar, junto à Federação Automobilís-

tica da Bahia, a construção de equipamentos turísticos, como um cartódromo, dentro do 

território tradicional da comunidade. Conforme Méle (2015), esse fato explica algumas das 

ações violentas empregadas pela Prefeitura contra a comunidade. 

Nesse processo, a Associação Quilombola de Dom João se articulou com a Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU), entendendo que a área que ocupam corresponde à área de 

mangue, sendo, portanto, uma Área de Proteção Permanente (APP) de propriedade da 

União (Diagnóstico Equipe, 2016). 

Assim, em 4 de dezembro de 2015, foi assinado entre a comunidade e a SPU um Termo de 

Autorização de Uso Sustentável (TAUS), permitindo o uso sustentável do território pelos 

moradores. Todavia, o TAUS não representa a titulação definitiva do território, sendo um 

instrumento frágil para garantia da permanência da comunidade no local, ainda que seja um 

instrumento importante nesse processo (Diagnóstico Equipe, 2016). 

Em linhas gerais, essas são as condições em que se encontra atualmente o Quilombo Dom 

João e o contexto em que se insere este Projeto.  

 

 

5.3 PÚBLICO-ALVO 

 

 

O projeto de Trilha de Educação Ambiental no Quilombo Dom João se destina prioritari-

amente a jovens e crianças da comunidade, assim como aos filhos das famílias que foram 

relocadas para o Conjunto Habitacional Cascavel, bem como aos alunos da rede municipal 

de ensino de São Francisco do Conde. Em função de sua natureza educativa, o Projeto 

também pode alcançar outros grupos sociais do município, como os alunos da rede privada 

de ensino. 
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Os moradores do Quilombo Dom João atuarão como guardiões do território. Nas trilhas, 

além do papel de guias, caberá a eles ensinar e transmitir seus conhecimentos, técnicas e 

saberes ancestrais acerca de seu território para o público, permitindo a este apreender, de-

senvolver sentimento de pertença, reconhecendo-se também como parte do território e pos-

síveis reprodutores das atividades pesqueiras ali praticadas há muitos anos. 

Além disso, estarão diretamente envolvidos no projeto membros da Associação de Morado-

res, juntamente com seu assessor de Meio Ambiente, marisqueiras e pescadores locais. 

A comunidade atuará em conformidade aos fins do Estatuto da Associação referidos nos 

Capitulo I, artigo 2º e no Capítulo II, artigo 3º, inciso IV, como mostrado nos recortes abaixo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
5.4 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO DO PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO QUI-

LOMBO DOM JOÃO 

 

 

Através da Trilha de Educação Ambiental no Quilombo Dom João, o presente Projeto 

tem como principal objetivo manter e legitimar a identidade e os conhecimentos já existentes 

na comunidade, além de respeitar e valorizar os diferentes saberes e fazeres já construídos, 

a partir das histórias de vida e das formas de convivência no lugar, bem como disseminar 

informações sobre as consequências provocadas pela interferência humana na natureza – 

as chamadas alterações antrópicas. 
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Para assegurar a permanência da comunidade de Dom João no território, é necessário que 

ela participe ativamente da gestão ambiental do lugar. Da mesma forma, é imperativo que a 

preocupação com o meio ambiente se torne efetiva, a partir da inter-relação entre os conhe-

cimentos acerca da ecologia e os direitos dos moradores – sobretudo o de permanecerem 

no território em que constituíram enquanto comunidade. 

No tocante aos objetivos específicos, o Projeto pretende: 

 

 Propor a Educação Ambiental como processo de fortalecimento da comunidade e o 

uso do território de forma sustentável; 

 Implementar de uma Trilha de Educação Ambiental; 

 Elaborar projetos de requalificação dos pontos que funcionam como ancoradouros e 

de construção de uma plataforma de observação do mangue; 

 Despertar nos jovens e nas crianças da comunidade e do entorno o interesse e a 

responsabilidade em relação aos problemas ambientais, tornando-os conhecedores 

das causas e efeitos desses problemas; 

 Reforçar o plano de saneamento ambiental já proposto pela equipe; 

 Ampliar o potencial social e ambiental da Associação Quilombola de Dom João. 

 

 

5.5 JUSTIFICATIVA DO PROJETO  

 

 

Considerando que o Quilombo Dom João está lo-

calizado em uma Área de Proteção Permanente 

(APP) e que a comunidade deve permanecer no 

território de forma sustentável, como esta referido 

no TAUS, a proposta de um Projeto de Educação 

Ambiental se configura como uma estratégia para 

assegurar aos moradores o direito à terra. Da 

mesma forma, o Projeto é um instrumento que con-

corre para o resgate dos processos educativos de pesca e mariscagem locais, valorizando 

Figura 6 – Crianças da comunidade 
Fonte: autora 
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os conhecimentos e as práticas socioambientais no território e evidenciando como a quali-

dade ambiental influencia a vida dos que moram no local e dos que lá viverão nos próximos 

anos.  

A importância da implantação de um projeto de educação ambiental na vida dos marisquei-

ros e pescadores de Dom João – os quais, conforme já referido, têm o rio e o mangue como 

fontes de renda – extrapola a necessidade da utilização dos recursos naturais apenas para 

atividades de primeira necessidade. 

É necessário compreender quais as relações de poder existentes na gestão desse território, 

e de seus recursos naturais, bem como as políticas públicas que atingem a vida do Qui-

lombo, para que a comunidade se torne guardiã do território e reprodutora do conhecimento 

para jovens e crianças, que poderão se reconhecer a partir da realidade local. Nessa direção, 

é indiscutível a importância de um trabalho voltado para os jovens, calcado na abordagem 

participativa das relações socioambientais locais, visto que são eles os principais candidatos 

a se tornarem sujeitos ambientais na comunidade. 

 

 

5.6 METODOLOGIA DO PROJETO 

 

 

5.6.1 Introdução 

 

 

Nessa fase de desenvolvimento do projeto, foram cumpridas duas etapas. Na primeira delas, 

elaborou-se um diagnóstico coletivo, com a colaboração dos demais membros da equipe. 

Nessa etapa, foram realizadas oficinas, encontros, levantamentos e um mapeamento – 

ações que estão sistematizados no material coletivo. 

Isso permitiu a identificação da necessidade de um projeto específico em educação ambien-

tal com equipamentos de apoio, o que deu origem à segunda etapa, que consistiu na reali-

zação de uma assembleia, para apresentação da proposta específica individual da Trilha 

de Educação Ambiental e de oficinas. 

Na assembleia, discutiu-se a importância do projeto de educação ambiental na comunidade 

e em comum acordo foi pactuado a continuidade do projeto (FIGURA 7). 
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Figura 7 – Assembleia com a comunidade, para a apresentação da proposta específica individual 
Fotos: membros da comunidade 

      

Entre as demandas geradas pelas discussões desenvolvidas na assembleia, foi identificada 

a necessidade de realização de duas oficinas, com vistas a um maior detalhamento da pro-

posta, a saber:  

Oficina 1 - Mapear e definir pontos da tradição de pesca e mariscagem para a locação da 

trilha;  

 

Oficina 2 - Analisar a qualidade ambiental dos pontos definidos, uma vez que não se pode 

preconizar uma trilha de educação ambiental sem atentar para a devida qualidade ambien-

tal a ser apresentada aos jovens. 

 

Como resultado da Oficina 1, produziu-se um mapeamento coletivo e participativo dos pon-

tos de pesca e mariscagem local, bem como a locação de pontos favoráveis ao desenvolvi-

mento da trilha. 

A oficina teve como ponto de partida a visualização de imagens aéreas digitais (Google 

Maps) da área do quilombo e toda a poligonal (FIGURA 8). Assim, tomou-se a decisão de 

localizar os pontos da trilha dentro de um raio de 500m a partir da localização da Associação 

de Moradores. 
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Figura 8 – Imagens aéreas da área do Quilombo Dom João e entorno 
Fonte: Google Maps 

 

Usando papel vegetal sobre as imagens e lápis coloridos, o mapeamento foi conduzido pelas 

informações dos participantes, que indicaram os principais pontos de pescas e mariscagem.  

Foram demarcados coletivamente, os limites da coleta de guaiamuns, o cultivo de ostras e 

onde são feitas as pescas, além dos ancoradouros existentes e pontos favoráveis para o 

percurso da trilha dentro do raio de 500m.  A partir das informações obtidas foi feita a locação 

de uma trilha de Educação Ambiental em 5 pontos distintos do território, percurso aquático 

de 1km e distâncias máximas em terra a pé de 250m (FIGURA 9). 

 

  
Figura 9 – Mapeamento dos pontos de pesca e mariscagem local (croqui e foto) 
Foto: autora 
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Vale ressaltar que a oficina contou com a participação efetiva de membros da comunidade (FIGURA 

10), que foram receptivos à proposta e demonstraram ter propriedade acerca do território onde vivem.   

 

  

  
Figura 10 – Registro da Oficina 1 
Fotos: membros da comunidade 

  

Como resultado da Oficina 2, produziu-se uma avaliação da qualidade ambiental da trilha 

educacional. Para tanto, montou-se um grupo de 5 membros da comunidade e 2 técnicos da 

Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (FAUFBA). 

A metodologia utilizada nesse processo – uma adaptação do Protocolo de Avaliação Rápida 

de Rios (PAR)5 para o contexto de mangues – teve como objetivo referenciar os pontos 

escolhidos para a implantação da proposta e analisar a qualidade ambiental desses pontos. 

Como critério básico, definiu-se que uma trilha de educação ambiental deve apresentar aos 

educandos um valor ambiental positivo. A matriz do PAR aplicado nessa oficina se encontra 

nos Apêndices. 

Nessa direção, procedeu-se a um levantamento referente a 4 aspectos ambientais básicos: 

 
1 Alterações antrópicas; 
2 Ambiente aquático (afluente, meio de rio, efluente); 
3 Tipo de vegetação; 
4 Densidade da cobertura vegetal (mata ciliar e entornos). 

                                                 
5 “O Protocolo de Avaliação Rápida de Rios (PAR) é uma ferramenta desenvolvida com o objetivo de avaliar 
qualitativamente os sistemas hídricos encontrados no mundo, de modo que sejam levantadas informações 
qualitativas e a partir daí seja realizado um diagnóstico ambiental do meio em que se encontra o rio” (BIZZO, 
MENEZES, ANDRADE, 2014-2015 p.2). 
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Esses aspectos ambientais funcionaram como critérios para um sistema de pontuação (de 

1 a 5), na análise dos 5 pontos que irão compor a trilha (FIGURAS 11 a 15). 

 

     
Figura 11 - Ponto 1 - Ancoradouro do Porto – Início da trilha 

 

    
Figura 12 - Ponto 2 - Ancoradouro da Ilhota 

 

      
Figura 13 - Ponto 3 - Trilha dentro do mangue e parte da Mata Atlântica 

 

        
Figura 14 - Ponto 4 -  Ancoradouro Casa dos Pescadores 
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Figura 15 - Ponto 5 - Prainha (apicum) 

 

A sistematização dos dados permitiu gerar um gráfico (FIGURA 16), no qual se expõem os 

percentuais da qualidade ambiental alcançados na avaliação de cada ponto. 

 

Figura 16 – Gráfico com percentuais da qualidade ambiental dos pontos da trilha 

  

De acordo com o gráfico, todos os pontos analisados estão em condições ambientais acima 

de 50%, o que demonstra que estão qualificados para visitação. Entretanto, vale salientar a 

necessidade de melhorias em alguns pontos, a exemplo da coleta de lixo e de uma maior 

facilidade de acesso aos locais de embarcações. 

 

 

5.7 PROPOSTA FINAL – TRILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

5.7.1 Conceito 
 

 

A trilha proposta terá um formato misto, integrando 2 trechos de caminhada a pé e 2 deslo-

camentos náutico pelo rio Dom João (FIGURA 17). 
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Figura 17 - Mapa da Trilha Educativa 
Fonte: autora 

 

A atividade será iniciada por uma palestra introdutória educativa na Associação de Morado-

res, na qual se apresentará o ecossistema aos alunos (grupo de 10 alunos), bem como serão 

explicados os cuidados necessários ao se deslocarem na área. Em seguida, a pé, os alunos 

se encaminharão ao ancoradouro 1, de onde seguirão em um barco da comunidade, adap-

tado para essa finalidade. O barco levará os alunos por um percurso náutico, no qual serão 

apresentados os locais de pesca e os locais de cultivo de ostras até o ancoradouro 2. Nesse 

ponto, os alunos podem fazer uma primeira observação do mangue, contando com a plata-

forma elevada, que estará situada num antigo aterro da Petrobras. A seguir, adentrarão por 

um caminho já existente, utilizado pelos pescadores para a coleta do guaiamum. Prosse-

guindo nessa trilha por mais 200m alcançarão um remanescente de Mata Atlântica, ponto 

final da trilha a pé, retornando, então, ao ancoradouro 2. Após o retorno à embarcação, 

seguirão para o ancoradouro 3, de onde observarão um dos afluentes do Rio Dom João, que 

nos momentos de maré cheia alimentam a Prainha. A trilha prossegue do ancoradouro 3 em 

caminhada de 150m até o apicum da Prainha, do qual poderão observar o solo e os buracos 

onde os guaiamuns se escondem. Após esse ponto, os alunos retornarão à Associação de 

Moradores e farão uma breve discussão sobre o que viram, o que aprenderam, podendo 

tirar dúvidas com os membros da comunidade. 
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5.7.2 Equipamentos de apoio às trilhas educativas: ancoradouros e plataforma elevada para 

observação do ecossistema 

 

 

Concebido como um modelo de desenvolvimento sustentável para o território, com soluções 

simples e econômicas e respeito à comunidade, aos recursos naturais e às estruturas soci-

ais, este Projeto parte da premissa da sustentabilidade nas técnicas, tecnologias utilizadas 

e na escolha dos materiais. Para tanto, procurou agregar os conhecimentos tradicionais já 

consolidados na comunidade e as novas tecnologias propostas, a fim de não tornar a inter-

venção prejudicial à cultura local.  

Nesse contexto, a preocupação na escolha correta dos materiais construtivos balizou a con-

cepção dos equipamentos de apoio à trilha, como forma de evitar impactos ambientais, bem 

como promover uma viabilidade econômica compatível com o ambiente. 

Assim, as decisões iniciais do Projeto, particularmente a concepção dos equipamentos, pro-

curou seguir alguns princípios, tais como: 

 

 Ocupar o menor espaço possível na construção dos equipamentos; 

 Optar pelo uso mais eficiente e racional dos materiais e processos construtivos, redu-

zindo o desperdício e a necessidade de manutenção; 

 Priorizar a utilização de materiais de produção regional; 

 Manter e/ou resgatar tecnologias construtivas tradicionais; 

 Reutilizar produtos de rejeitos das construções e indústrias locais. 

 

Outro aspecto de fundamental importância é a conscientização da comunidade quanto ao 

valor da utilização das técnicas construtivas alternativas, as quais se baseiam na valorização 

da natureza e no respeito aos saberes tradicionais. As vantagens desse tipo de intervenção 

devem, portanto, ficar claras para serem aceitas pela comunidade. 

Além disso, a opção pela construção com materiais alternativos deve partir de uma recon-

ceituação da noção de “mão-de-obra qualificada” comumente aceita, uma vez que os mora-

dores da comunidade são os sujeitos mais capacitados, pois conhecem o ambiente, os sa-

beres e as técnicas de construção tradicionais vernaculares. 

Conforme já mencionado ao longo deste texto, os equipamentos de apoio à Trilha de Edu-
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cação Ambiental são três ancoradouros e uma plataforma elevada de observação do man-

gue. 

 

 
Figura 18 – Mapa dos equipamentos 
Fonte: autora 

 

 

 ANCORADOUROS 
 

 

Durante o percurso feito para locação da trilha, verificou-se a situação física dos pontos que 

funcionam como ancoradouros (FIGURA 19). Diante da situação observada – pontos impro-

visados, sem qualquer infraestrutura –, propõe-se a requalificação física desses locais, ade-

quando-os às atividades propostas pela trilha. Nos ancoradouros serão construídos decks 

de madeira, com parte dos materiais retirados do local (estroncas de aroeira como pilar), 

outros doados por empreiteiras (tábuas) e/ou financiados coletivamente, respeitando a pai-

sagem e as técnicas tradicionais locais. A construção está prevista em forma de mutirão 

autogerido pelos moradores locais, acompanhado pela a equipe de assistência técnica. 
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Figura 19 – Visita de observação do estado atual dos ancoradouros 
Fonte: membros da comunidade 

 

Como forma de permitir a visualização da construção dos decks, procedeu-se a uma simu-

lação, expondo a situação atual e a situação prevista (FIGURAS 20 a 22). 

    

  

Figura 20 - Ancoradouro 1 – Porto (situação atual e simulação) 
Fonte: autora 

 
      

  

Figura 21 - Ancoradouro 2 – Ilhota (situação atual e simulação) 
Fonte: autora 
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Figura 22 - Ancoradouro 3 – Casa dos Pescadores (situação atual e simulação) 
Fonte: autora 

 

Quanto aos materiais, a construção dos decks está prevista para utilizar estroncas de ma-

deira, tábuas e cordas. 

 

 PLATAFORMA ELEVADA PARA OBSERVAÇÃO DO MANGUE 

 

Um dos pontos escolhidos da trilha é a Ilhota, local indicado pelos moradores, onde é feita 

a coleta de guaiamum. Esse local, onde existe um aterro feito pela Petrobras na época da 

exploração do petróleo, foi escolhido para locação de uma plataforma elevada de observa-

ção do mangue (FIGURA 23), como atividade exploratória complementar à visitação dos 

estudantes durante a trilha educativa. 

 

 
Figura 23 – Simulação da plataforma elevada 
Fonte: autora 

 

Esse observatório será instalado em um local estratégico, plano, amplo, numa altura mínima 

de 3,5m, não ultrapassando a altura das copas das árvores nativas do local e não compro-
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metendo a paisagem. Sua finalidade será permitir ao observador visualizar, do alto, o ecos-

sistema estudado. 

Assim como os ancoradouros, a plataforma de observação será construída em madeira, que 

poderá ser adquirida no local, doada e/ou financiada coletivamente pela comunidade e par-

ceiros envolvidos. A construção está prevista em forma de mutirão autogerido pelos mora-

dores locais, acompanhado pela a equipe de assistência técnica. 

Entre os materiais básicos previstos para a execução desse equipamento estão as estroncas 

de madeira, tábuas e telhas ecológicas. 

 

 

5.7.3 Definição dos principais meios necessários para o desenvolvimento ou implan-

tação do projeto/anteprojeto, como subsídio para efetivação de um termo de referên-

cia 

 

 

A implantação da presente proposta depende de um conjunto de ações técnicas (FIGURA 

24) que viabilizarão as atividades da Trilha de Educação Ambiental no Quilombo Dom 

João. Tais atividades serão desenvolvidas coletivamente entre a Associação de Moradores 

do Quilombo e a Assessoria Técnica proposta por este projeto. 

As atividades atribuídas apenas à Assessoria Técnica serão desenvolvidas em Salvador, em 

espaço a ser solicitado junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(PPGAU-UFBA). As atividades que demandam a participação da comunidade serão desen-

volvidas no Quilombo Dom João. 

 

AÇÕES TÉCNICAS DESCRIÇÃO/OBJETIVO 

1 Formação da equipe técnica multidisciplinar Contato com profissionais engajados no traba-
lho em comunidades tradicionais. 
 

2 Diagnóstico Ambiental detalhado, a ser elaborado 
por um técnico especializado. 

Reconhecimento dos principais elementos do 
meio físico, biótico e socioeconômico passí-
veis de modificações com a implantação do 
projeto, para o entendimento da situação real 
do ambiente, a fim de adotar medidas de pre-
venção e controle de impactos negativos. 
 

3 Levantamento técnico detalhado da área dos an-
coradouros  
  

Estudo do regime das marés, profundidade do 
rio e distância das margens para implantação 
dos ancoradouros. 
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4 Detalhamento técnico dos equipamentos de 
apoio 

Elaboração de anteprojeto para os equipa-
mentos (ancoradouros e plataforma), com di-
mensionamento, desenho técnico e definição 
de materiais construtivos. 
 
 

5 Elaboração de orçamento Estabelecimento de uma previsão de custos, 
a partir do retorno obtido junto aos prováveis 
parceiros e financiadores. 
 
 
 

6 Estabelecimento de parcerias Contato com a rede municipal de ensino, a fim 
de divulgar a proposta, firmar parcerias e con-
vocar o público-alvo.  
 
Contato com órgãos do poder público (federal, 
estadual e municipal), a fim de garantir a via-
bilidade institucional do Projeto. 
 
Contato com o setor privado, a fim de garantir 
a viabilidade econômica do Projeto. 
 
Contato com organizações do terceiro setor, a 
fim de garantir a viabilidade sociocultural do 
Projeto 
 
 

6 Licenciamentos ambientais Obtenção de documentos legais necessários 
que viabilizem a implantação do projeto. 
 
 

7 Obtenção de licenças ambientais aplicáveis a 
portos e terminais aquaviários  
 

Licença Prévia 
 
Licença de Instalação 
 
Licença de Operação 
 
 

Figura 24 – Quadro das ações técnicas 
Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 
 

6 VIABILIDADE INSTITUCIONAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 

 

6.1 POSSIBILIDADES DE PARCERIAS GOVERNAMENTAIS, INSTITUCIONAIS E PRIVA-

DAS 

 



34 
 

 

Para a execução da proposta de Trilha de Educação Ambiental no Quilombo Dom João, 

será de fundamental importância a conformação de parcerias, seja no âmbito do poder pú-

blico, nas esferas federal, estadual e municipal, seja com o setor privado, levando-se em 

consideração sobretudo o comércio local. Além disso, a feição deste Projeto dá margens a 

uma parceria solidária com instituições do terceiro setor (OSCIPs), cujos interesses costu-

mam ser comuns aos aqui mobilizados. 

 

 

6.2 REQUISITOS COMPLEMENTARES PARA IMPLEMENTAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

PARA O TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Para a plena implementação do presente Projeto, será necessária ainda a observação de 

uma série de requisitos exigidos para a intervenção em Áreas de Preservação Permanente 

(APP). Nesse sentido, a Assistência Técnica prevê, em cronograma, o correto licenciamento 

da proposta, a partir da obtenção dos documentos previstos na legislação aplicáveis a an-

coradouros e terminais aquaviários, a saber: licença prévia, licença de instalação e licença 

de operação. 

Além disso, será necessário o estabelecimento de convênios ou parcerias com as escolas 

da rede municipal de ensino de São Francisco do Conde, a fim de divulgar a proposta junto 

à comunidade escolar, bem como chancelar, junto às famílias, o deslocamento de jovens e 

crianças. 

Outro ponto crucial no contexto desse Projeto é a atenção constante quanto à mobilização 

social dos moradores, uma vez que ela constitui o principal sujeito desse processo. A Assis-

tência Técnica aqui proposta visa assumir o papel de mediador, numa relação de troca de 

saberes e experiências que parte da comunidade para a própria comunidade. Nesse sentido, 

é fundamental observar as potencialidades individuais desses sujeitos, os quais podem as-

sumir diferentes atribuições ao longo do desenvolvimento da proposta. 
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7 CRONOGRAMA PREVISTO (PRAZOS PREVISTOS PARA PRÓXIMA ETAPA DE EXECUÇÃO) 

 

 

7.1 PREVISÃO DE PRAZOS POR ATIVIDADES, PRODUTOS OU ETAPAS SUBSEQUENTES 

PARA DESENVOLVIMENTO OU IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESPECÍFICO 

 

 

 

PRODUTOS/ 

ETAPA 

MESES 

1 2 3 4 5 6 

ETAPA 1        

1 Formação da equipe 
técnica multidisciplinar 

30 
 

0        
30 
 

     

2 Diagnóstico Ambiental 
detalhado, a ser elabo-
rado por um técnico espe-
cializado. 

30 0        
30 
 

     

3 Levantamento técnico 
detalhado da área dos an-
coradouros  
  

30 0        
30 
 

     

ETAPA 2        

4 Detalhamento técnico 
dos equipamentos de 
apoio 

60 
 

0        
30 
 
 

60                       
 
 
 

 
 

   

5 Elaboração de orça-
mento 

60 0        
30 
 
 

60                       
 
 
 

    

6 Estabelecimento de par-
cerias 

60 0        
30 
 
 

60                       
 
 
 

    

ETAPA 3        

7 - Licenciamentos ambi-
entais 

120 
 

  60 120   

8 - Obtenção de licenças 
ambientais aplicáveis a 
portos e terminais aquavi-
ários  
 

150 
 

 
 

60         150  

9 - Elaboração de projeto 
executivo 
 

180 
 

  60   180 
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