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Olá, me chamo Baltazar, mas pode 

me chamar de Balti. Vivo aqui na sede da 

Equipe de Estudos e Educação Ambiental 

(EEA) que fica na Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS).



Apresentacao
O mundo atual exige que as pessoas estejam num processo 

continuo de construção e o ano de 2020 está nos mostrando isso, com a 

confirmação em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, da 

Pandemia do Covid-19. Estamos passando por um momento difícil devido 

a essa crise sanitária e a humanidade ficou refém do Coronavírus. Vivemos 

dia após o outro, na expectativa da produção de uma vacina para 

podermos voltar a estar junto um do outro. 

Foi imprescindível revermos nossos hábitos e atitudes com relação 

a higiene e ao convívio social, incorporamos abruptamente para que 

pudéssemos “sobreviver” a pandemia e ao aumento substancial das 

desigualdades sociais que ela potencializou, a “Injustiça Pandêmica” 

abordada por Sato, Moreira e Sánchez (2020): nossas desigualdades 



Apresentacao
sociais tornam ainda mais letal o vírus para àqueles que se encontram nas 

periferias das grandes cidades.

 Diante desse cenário, organizei um Guia de Visita Pedagógica 

como produto final do PROFCIAMB, na tentativa de compartilhar um 

pouco do trabalho da Equipe de Estudos e Educação Ambiental – EEA. Esse 

guia apresenta os locais que são visitados pelas crianças e suas 

especificidades.

 Vale salientar que a Sede da EEA não é uma escola ou museu, mas 

tem a Visita Pedagógica como estratégia de para desenvolver nos 

visitantes a sensibilidade sobre a Educação Ambiental. O momento da 

visita possibilita o diálogo e a troca de conhecimento entre nós e as 

instituições escolares que nos procuram.



 A sede da E.E.A localiza-se 

dentro da UEFS, na cidade de 

Feira de Santana. 

 Para fazer uma Visita Pedagógica na 

sede da EEA, a coordenação e/ou direção da sua escola precisa 

agendar e depois organizar um transporte para você e seus 

colegas chegarem aqui.

 Na manhã ou na tarde da visita compartilharemos um pouco dos 

conhecimentos sobre a Educação Ambiental e suas principais 

vertentes, além de verificarmos in loco como acontece a coleta 

seletiva e as etapas do processo de compostagem dos resíduos 

Você sabe 

onde fica a 

eea?



sólidos úmidos que são produzidos pelo no campus pelo restaurante 

universitário. 

 Nossa pretensão é ampliar a discussão sobre a  EA no concerne à 

coleta seletiva dentro da proposta  de extensão universitária  que  

compartilha saberes numa relação dialógica com os  nosso 

visitantes, possíveis sujeitos ecológicos.



Localizacao

(imagem aérea do Google, 2020)

(imagem aérea do Google, 2020)

Figuras 1 e 2 - Imagens aéreas da EEA 

Endereço: Avenida Universitária, S/N, Feira VI, Feira de Santana, Bahia – Brasil - CEP: 20.940-040 
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Partida

Fonte: acervo da autora, 2019

Essa sede da EEA foi inaugurada em outubro de 1998.

PRESTEM ATENÇÃO NO 

QUE ACONTECE EM CADA LOCAL E 

FIQUEM ATENTOS PARA NÃO SE PERDEREM. 

NO FINAL VAMOS  GANHAR O SELO DE 

“GUARDIÃO DA NATUREZA”?



Recepcao

Fotos: acervo da autora, 2019 Fotos: acervo da autora, 2019

Dica: Aqui ficam localizados os dois sanitários e um bebedouro.

ESTOU TÃO 

FELIZ COM A CHEGADA DE VOCÊS! ADORO 

VER CRIANÇAS ALEGRES E CURIOSAS.

NO ROL DE ENTRADA VOCÊ ENCONTRA O VIGILANTE QUE 

CUIDA DO PATRIMÔNIO DA SEDE DA EEA.



Secretaria

Fotos: acervo da autora, 2019

 A visita pedagógica é agendada 

aqui, por ligação telefônica, por e-mail, 

pelo site ou pessoalmente. 

 As pessoas que administram as 

atividades da Sede da EEA, também 

organizam e planejam as visitas.

QUANDO VIER 

AQUI ME VISITAR PODE 

TRAZER ÓLEO DE COZINHA USADO 

PARA NOS  DOAR E ASSIM EVITARÁ 

DE DESCARTA-LO EM LOCAL 

INADEQUADO.



Fotos: acervo da autora, 2019

Fotos: acervo da autora, 2019

  Dentro da secre-

taria existe um es-

paço para fazermos 

reuniões com todas 

as pessoas da Equipe 

e  t a m b é m  o u t r o 

e s pa ç o o n d e a rq u i -

vamos alguns materiais 

impressos (livros, monografias, dissertações, 

revistas, etc.) que servem para pesquisarmos e 

estudarmos sobre assuntos relacionados à 

E d u c a ç ã o a m b i e n t a l ,  q u e c h a m a m o s d e 

biblioteca setorial.

Secretaria



Sala de Aula

Fotos: acervo da autora, 2019

Fotos: acervo da autora, 2019

ADORO 

VIR AQUI PARA 

ASSISTIR AS AULAS, VER OS 

VÍDEOS E OS FILMES QUE SÃO 

SELECIONADOS PARA 

VOCÊS.

 Na sala de aula acontece uma boa 

parte da visita, aqui são utilizados os 

recursos audiovisuais. 

 Nesse espaço nos reunimos em 

pequenos grupos, fazemos a oficina de 

papel artesanal, trocamos informações 

e compartilhamos conhecimento.



Galpao de Compostagem - Prof. Luciano Vaz

Fotos: acervo da autora, 2019

 Os resíduos sólidos úmidos oriundos do 

restaurante universitário são trazidos para o 

galpão e organizados em leiras revolvidas¹  

p a r a  p a s s a r e m  p e l o  p r o c e s s o  d e 

compostagem. 

 O início do processo vai do primeiro até 

30 dias ocorre à decomposição da matéria 

orgânica (cascas de verduras e frutas, restos 

de folhas) antes da preparação das refeições 

por micro-organismos aeróbicos² e anaeró-

bicos³, período em que as temperaturas 

variam de 40 e 60 graus.

 Segundo processo acontece com a 
diminuição da temperatura dos materiais 
que estão sendo compos-tados e quando 
chegam entre  20 e 35 graus chegam na 
maturação.

Fotos: acervo da autora, 2019

¹ É um sistema de produção do composto que empilha a matéria orgânica ou restos biodegradáveis em pilhas alongadas conhecidas por leiras.

² Respiração celular obrigatória com presença de oxigênio.

³ Respiração celular sem a presença de oxigênio.



 A terceira fase chamada de estabilização, que também podemos chamar de 

bio estabilização pode variar de 60 e 90 dias ou até de 90 a 120 dias.  O impor-

tante é que ele esteja homogêneo e com cheiro agradável(acervo manual da 

caatinga)

 Há uma diminuição da temperatura É um processo simples que precisa ser 

observado e cuidado para ter um composto equilibrado através do controle da 

temperatura, pH, aeração, umidade e a relação Carbono/Nitrogênio.

 Etapas: o início do processo dura quase trinta dias. 

 A terceira fase chamada de estabilização, que também podemos chamar de 

bio estabilização pode variar de 60 e 90 dias ou até de 90 a 120 dias.  O impor-

tante é que ele esteja homogêneo e com cheiro agradável(acervo manual da 

caatinga)

 Há uma diminuição da temperatura É um processo simples que precisa ser 

observado e cuidado para ter um composto equilibrado através do controle da 

temperatura, pH, aeração, umidade e a relação Carbono/Nitrogênio.

 Etapas: o início do processo dura quase trinta dias. 

 A terceira fase chamada de estabilização, que também podemos chamar de bio 

estabilização pode variar de 60 e 90 dias ou até de 90 a 120 dias.  O importante é que ele 

esteja homogêneo e com cheiro agradável(acervo manual da caatinga).

 Há uma diminuição da temperatura É um processo simples que precisa ser observado 

e cuidado para ter um composto equilibrado através do controle da temperatura, pH, 

aeração, umidade e a relação Carbono/Nitrogênio.

 Etapas: o início do processo dura quase trinta dias. 

Fotos: acervo da autora, 2019

Galpao de Compostagem - Prof. Luciano Vaz

VOCÊ 

SABIA DISSO?

TUDO É FEITO COMO 

CAUTELA E TÉCNICA. HORA 

DA TRANSFORMAÇÃO!



Laboratorio

Fotos: acervo da autora, 2019

VOCÊ JÁ ENTROU NUM LABORATÓRIO? NA SUA ESCOLA TEM UM?

 Aqui na sede da EEA tem um, ele é utilizado pelos professores e estudantes que fazem 

pesquisas nos cursos de graduação e pós-graduação relacionado a temas sobre Educação 

Ambiental.

 No processo de compostagem ele nos ajuda a percebermos como está a qualidade do 

composto antes, durante e depois de pronto.



Estacao Experimental

Fotos: acervo da autora, 2019 Fotos: acervo da autora, 2019

 Aqui os estudantes da Graduação e Pós-graduação podem junto com os professores 

da EEA fazerem suas pesquisas acadêmicas.



Fotos: acervo da autora, 2019

 Nesse espaço são separados e armazenados os resíduos sólidos oriundos dos setores

administrativos da UEFS (papéis, papelões, plásticos, isopor, latinhas, vidro,etc). 

Coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos 

que foram previamente separados segundo a sua 

constituição ou composição (BRASIL,2010).

 A coleta seletiva é um grande passo para diminuir a quantidade de resíduos sólidos 

que são enviados ao aterro sanitário das cidades.

 A EEA junto com algumas parcerias promovem o descarte correto dos resíduos que são 

encontrados no campus.

VOCÊ 

CONHECE NOSSOS 

PARCEIROS?



PARCERIAS:

1 .  C o o p e r a t i v a  d e  B a n d a m e i r o s  d e  F e i r a  d e  S a n t a n a  – C O O B A F S  -  

(https://www.facebook.com/coobafsreci/);

2.   Recicla Feira de Santana - instagran(@reciclafsa) 

Materiais que recebem para reciclar: plásticos, metais, papeis, embalagens longa vida.

2.   Movimento Água é Vida- MAV (http://www.mavba.org.br/2019/conteudo.asp?id=1)

Materiais que recebem para reciclar: óleo e azeite de dendê usado metais e papéis.

 Quando separamos esses materiais e doamos para um de nossos parceiros, fazemos 

um bem enorme, a todos moradores do planeta, porque diminuímos a quantidade de 

extração da matéria- prima da natureza.
VOCÊ SABIA QUE O ÓLEO USADO PODE SE TRANSFORMAR EM SABÃO, TINTAS A ÓLEO, PARAFINAS E BIODIESEL?

http://www.mavba.org.br/2019/conteudo.asp?id=1


Horta Experimental

Fotos: acervo da autora, 2019 Fotos: acervo da autora, 2019

ADORO PROCURAR 

COMIDA POR AQUI.

 Nesta área os estudantes de graduação da UEFS, assistem suas aulas práticas 

referentes à disciplina HORTICULTURA.



Chegada  

PARABÉNS VOCÊ RECEBERÁ DA 

EEA POR E-MAIL O SELO DE “GUARDIÃO 

DA NATUREZA”. PARA ISSO PREENCHA O 

FORMULÁRIO ABAIXO: 

https://docs.google.com/forms/d/1WmfdXv
X4aO3MKw9H0r2lIt-

3vXWb6FZt_RKDweClBS4/edit



Consideracoes
 A produção do Guia Virtual de Visita Pedagógico segue um roteiro, denominado de 

espaços de interação, ele tenta ser didático para facilitar a comunicação entre a 

personagem e o visitante virtual. A narração apresenta algumas ações que acontecem na 

sede da EEA e tenta despertar no visitante o interesse sobre temas relacionados à 

Educação Ambiental.

 No início da pesquisa pensei em elaborar um roteiro de visita que pudesse acontecer 

virtualmente porque algumas instituições escolares não conseguiam por diferentes 

motivos realizar uma visita presencial na sede da EEA. Com a pandemia, ratificamos essa 

necessidade e iniciei a sistematização do Guia Virtual de Visita Pedagógico.

 Nosso guia segue a dinamicidade de algumas ações ambientais que acontecem na 

EEA mas apesar disso, pode ser adaptado para outros locais que tem como objeto a visita 

pedagógica. 
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