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LISTA DE SIGLAS 
AER – Avaliação Ecológica Rápida 

AGB Peixe Vivo – Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo 

APA – Área de Proteção Ambiental 

CBH Rio das Velhas – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

FOFA – Forças Oportunidades Fraquezas Ameaças 

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

IEF – Instituto Federal de Florestas 

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

PNMA – Parque Natural Municipal das Andorinhas 

PT – Plano de Trabalho 

RP – Relatório Parcial 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SNUC – Sistema Nacional de Unidade de Conservação 

SNUC – Sistema Nacional de Unidades Conservação 

SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats  

TR – Termo de Referência 

UC – Unidade de Conservação 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 

VANT – Veículo Aéreo Não Tripulado (Drone) 
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3 -  CONTEXTUALIZAÇÃO 

O presente documento corresponde ao Produto 2 – Relatório descritivo das oficinas de 

apresentação do plano de trabalho para a comunidade – referente ao Contrato de Prestação de 

Serviços n° 002/2016, Contrato de Gestão 002/IGAM/2012, celebrado entre a Associação 

Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB PEIXE VIVO e Myr Projetos 

Estratégicos e Consultoria LTDA.  

Segundo o ATO CONVOCATÓRIO Nº 003/2015 o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 

das Andorinhas deverá apontar mecanismos que visem à integração da unidade com o potencial 

mosaico de unidades de conservação (municipais, estaduais e uma federal), existentes na região, 

de modo a construir uma política de conservação comum, potencializando suas ações 

administrativas, fortalecendo o envolvimento da sociedade, com foco na preservação da 

biodiversidade e a sustentabilidade regional. 

Este estudo, assim como outros demandados pelo CBH Rio das Velhas (Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas), foi viabilizado graças aos recursos advindos da Cobrança pelo 

Uso de Recursos Hídricos. Esta cobrança, de acordo com Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

– IGAM, é um instrumento econômico de gestão das águas previsto na Política Nacional de 

Recursos Hídricos e seu objetivo é garantir os padrões de quantidade, qualidade e regime 

estabelecidos para as águas de cada Bacia. Não se trata de taxa ou imposto, mas uma 

compensação a ser paga pelos usuários que possuírem captações ou derivações de águas 

superficiais, extrações de águas subterrâneas e lançamentos de efluentes em corpos d’água, 

considerados significantes nas Bacias Hidrográficas de Rios de domínio do Estado de MG, além 

dos aproveitamentos de potenciais hidrelétricos. 

Para garantir o desenvolvimento dos trabalhos referentes ao plano de manejo a Prefeitura 

Municipal de Ouro Preto na figura do Decreto n° 4.462 instituiu o grupo de trabalho do Plano de 

Manejo. Nesta mesma perspectiva a prefeitura instituiu a Lei n° 957 de 08 de setembro de 2015 

onde fica autorizada a contratação da Fundação Gorceix para a gestão e execução do Projeto de 

Gerenciamento Compartilhado do Parque Natural Municipal das Andorinhas, envolvendo ações 

ligadas à Educação Ambiental e Patrimonial, à operacionalização administrativa, à proteção do 

ecossistema e a consultoria técnica. Entende-se que a contratação de uma empresa para gestão 

do parque, assim como a equipe de apoio, são de extrema importância não só para o 

desenvolvimento deste trabalho, mas também para a execução das ações que serão 

recomendadas. 
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Dessa maneira serão desenvolvidos 6 (seis) produtos sendo eles: 

1. PRODUTO 1 - Planejamento do trabalho (PT); 

2. PRODUTO 2 - Relatório descritivo das Oficinas de Apresentação do Plano de Trabalho para 

a comunidade; 

 Relatório parcial do diagnóstico (RP1); 

3. PRODUTO 3 - Diagnóstico do Plano de Manejo e Mapas; 

4. PRODUTO 4 - Relatório descritivo das Oficinas de Apresentação do Diagnóstico e Pré- 

zoneamento e da Oficina de Planejamento Estratégico para a comunidade; 

 Relatório parcial do planejamento estratégico (RP2); 

5. PRODUTO 5 – Planejamento Estratégico e da definição do zoneamento e zonas de 

amortecimento do Parque; 

6. PRODUTO 6 - Resumo Executivo do Plano de Manejo. 

O Produto 1, já entregue pela Myr Projetos aos técnicos da AGB Peixe Vivo, foi devidamente 

analisado e aprovado. Dando continuidade ao processo, o Produto 2, ora apresentado, possui a 

intenção de descrever detalhadamente como foram realizados os eventos de participação da 

comunidade para apresentação do plano de trabalho e os resultados obtidos.  

Estes eventos foram realizados sobre a premissa de participação não só da equipe técnica como 

também da comunidade. Esse processo participativo é importante pela representatividade que 

tem a Unidade de Conservação em seu contexto regional e nacional. Logo, as sugestões, 

propostas e orientações de todos os envolvidos estão sendo muito bem-vindas e cruciais para o 

sucesso do plano de manejo.  
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4 -  INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Uma das principais formas para se alavancar a sustentabilidade de um projeto como este é fazer 

com que as ações nele propostas absorvam ao máximo a aceitação e a credibilidade da sociedade 

e agentes envolvidos. Para se alcançar este objetivo é preciso que durante o processo construtivo 

todas as vozes de interesse sejam ouvidas e absorvidas, fazendo com que a população se sinta 

como parte integrante da Unidade de Conservação, levando a otimização de sua conservação. 

A realização destas oficinas estava prevista no Termo de Referência (TR) e como resultado das 

ações ocorridas nestes eventos é apresentado este relatório que se configura como o Produto 2 

deste processo. 

Todos os métodos e técnicas utilizadas nestas oficinas foram pensados e aplicados de forma que 

a responsabilidade pelo sucesso das mesmas fosse compartilhada por todos, dando o caráter 

fundamental de construção conjunta e assistida. Todos os resultados obtidos serão utilizados nas 

próximas fases do plano de manejo com a já concedida autorização de todos os participantes. 

Primeiramente, apesar de já possuírem objetivos bem definidos, os condutores das oficinas 

aproveitaram a oportunidade para a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais e 

para a conscientização do seu papel na defesa da preservação, conservação e melhoria da 

qualidade do meio ambiente, constituindo novos objetivos, como os que seguem: 

 Difundir os conhecimentos adquiridos sobre a região como estratégia para estimular a 

formação de novos valores que contribuam na melhoria da relação entre o homem e o 

meio ambiente; 

 Sensibilizar profissionais da área educacional, ampliando seus conhecimentos sobre as 

características locais, para que possam difundir as interfaces e consequências das ações 

do homem sobre a natureza; 

 Estabelecer vínculos com os setores das administrações municipais envolvidos com o 

tema, visando o desenvolvimento e a produção de material didático sobre o projeto e 

seus benefícios para todos. 

No entanto, o objetivo principal da realização destas oficinas era a apresentação do plano de 

trabalho (Produto 1) para a comunidade e atores envolvidos, assim como a identificação de 

percepções da população sobre a Unidade de Conservação em estudo. 

Estas oficinas, então, marcaram o início da construção participativa do plano de manejo do 

Parque Natural Municipal das Andorinhas levando informações à comunidade, incentivando a 
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participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação ambiental, 

mobilizando comunidades do entorno e instituições interessadas de forma a contribuir para a 

mitigação de conflitos, além de extrair de quem mais conhece a região informações estratégicas 

para as próximas etapas do trabalho. 

Desse modo, como marco inicial da participação popular neste processo, as duas oficinas foram 

realizadas com focos diferenciados. Na 1ª o objetivo era convocar os atores envolvidos no 

processo e na 2ª a comunidade do entorno, no entanto não foram excludentes, sendo ambas 

abertas aos interessados. E como consequência as metodologias utilizadas foram distintas nas 

duas oficinas a fim de se obter melhores resultados. Assim, este relatório irá apresentar todos os 

materiais utilizados, assim como os resultados obtidos. 
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5 -  AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS 

Como já exposto anteriormente a atuação da comunidade e outros atores envolvidos é parte 

fundamental no processo de construção deste trabalho. Nesse sentido, para garantir uma maior 

participação foi realizada, para as duas oficinas, diferentes formas de divulgações, tendo em vista 

que o público-alvo era distinto para as duas. 

5.1 PRIMEIRA OFICINA 

Para a 1ª oficina o objetivo era convocar os atores envolvidos no processo. Desse modo a 

divulgação foi feita por telefone e e-mail sendo convidados membros da AGB Peixe Vivo, CBH Rio 

das Velhas, diferentes secretarias da prefeitura de Ouro Preto, Fundação Gorceix e 

representantes do IEF (Instituto Estadual de Florestas). O mapeamento dos convidados para este 

evento foi realizado nas reuniões de acompanhamento junto a equipe da prefeitura, do comitê 

e subcomitê Nascentes.  

 
Tabela 1 – Lista de convidados para 1ª oficina de apresentação do Plano de Trabalho. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

LISTA DE CONVIDADOS PARA 1º OFICINA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO 

NOME  INSTITUIÇÃO 

Alberto Simon Schvartzman AGB Peixe Vivo 

Célia Maria Brandão Fróes AGB Peixe Vivo 

Jacqueline Fonseca AGB Peixe Vivo 

Patrícia Sena AGB Peixe Vivo 

Marcus Vinícius Polignano CBH Rio das Velhas 

Diego de Mello Elias Fundação Gorceix 

Marco Antônio Ferreira Pedrosa Fundação Gorceix 

Wilson José Guerra Fundação Gorceix 

Alberto Vieira de Melo Matos  IEF / APA 

Nadja Murta Apolinario  Prefeitura 

Alzineth Adriana Silva Lopes Prefeitura 

Frederico Carneiro de Oliveira Prefeitura 

Penha Aparecida Vicente Prefeitura 
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LISTA DE CONVIDADOS PARA 1º OFICINA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO 

NOME  INSTITUIÇÃO 

Antônio Carlos Oliveira Prefeitura 

Soraia Casazza dos Reis Prefeitura 

Francisco Prefeitura 

Gilson Fernandes Antunes Martins Prefeitura 

Nizia Prefeitura 

Ludimila Prefeitura 

José Leandro Filho Prefeitura 

Francisco Rocha Gonçalves Prefeitura 

Bruno Gaddini Amaral SEMMA - Prefeitura 

Ronald Guerra Subcomitê Nascentes 

Jeam Alcântara Mobilização CBH Rio das Velhas 

Marcone Jamilson Freitas Souza UFOP 

José Armando Ansaloni UFOP 

Simone Machado Prefeitura 

Carminha Prefeitura 

Secretaria municipal de meio ambiente - Geral Prefeitura 

Edione TV UFOP 

André IPHAN 

 

Além disso, foi elaborado um flyer convidando os interessados a participarem do evento, 

conforme apresentado na Figura 1. Este material estava disponível na sede do parque, na 

prefeitura, na Fundação Gorceix e na AGB Peixe Vivo.  
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Figura 1 - Flyer de divulgação da 1ª oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

O convite também foi divulgado no site do CBH Rio das Velhas e no site da Myr Projetos, como 

mostrado nas Figura 2 e Figura 3.
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Figura 2 - Convite para participação da 1ª oficina divulgado no site do CBH Rio das Velhas. Fonte: CBH Rio das Velhas, 2016.
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Figura 3 - Convite para participação da 1ª oficina divulgado no site da Myr Projetos. Fonte: Myr Projetos, 2016.
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5.2 SEGUNDA OFICINA 

Na 2ª oficina o objetivo era convocar a comunidade. Assim, além dos convites realizados por 

telefone e e-mail da mesma forma como na 1ª, a informação esteve no site do CBH Rio das Velhas 

(Figura 4), no site da Myr Projetos (Figura 5), no site da prefeitura (Figura 6) e foi reproduzida na 

programação da TV UFOP (Figura 7).
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Figura 4 - Convite para participação da 2ª oficina divulgado no site do CBH Rio das Velhas. Fonte: CBH Rio das Velhas, 
2016.
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Figura 5 - Convite para participação da 2ª oficina divulgado no site da Myr Projetos. Fonte: Myr Projetos, 2016.
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Figura 6 - Convite para participação da 2ª oficina divulgado no site da Prefeitura de Ouro Preto. Fonte: Prefeitura de Ouro Preto, 2016.
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Figura 7 – Divulgação e convocação para participação da 2ª oficina divulgado no canal da TV UFOP. Fonte: TV UFOP, 2016.
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Para ampliar o alcance das divulgações foram confeccionados flyer informativos sobre o evento 

(Figura 8). Estes foram distribuídos nas comunidades mais próximas ao parque como: 

Condomínio Campo Grande, Morro São Sebastião, Morro Santana e São João. No mapa da Figura 

9 são mostrados os locais percorridos para divulgação. 

Além disso, foram fixados cartazes em estabelecimentos comerciais da região, com a devida 

autorização do responsável, como mostrado no exemplo da Figura 11. Na Tabela 2 são 

apresentados todos os estabelecimentos que receberam o material de divulgação.  
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Figura 8 - Flyer de divulgação da 2° oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Figura 9 - Mapa da rota de divulgação da realização da 2ª oficina do plano de trabalho. Fonte: Myr Projetos, 2016.
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Figura 10 – Panfletagem e cartazes fixados nos estabelecimentos das comunidades próximas ao Parque das 
Andorinhas. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Figura 11 - Exemplo de autorização para fixação em locais particulares 
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Tabela 2 - Estabelecimentos que receberam material de divulgação. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

ESTABELECIENTOS 

Salão de beleza Renovada Bar do Baú 

Bar Santana Bar Fim de Tarde 

Bar do Barrigão Mercearia Ribeiro Gomes 

Mercearia Jequeri Sacolão e Mercearia do Chiquim 

Bar e Mercearia Santana Padaria Borges Sabores 

Mercearia Santana Bar da Cleuza 

Escola Municipal São Sebastião Salão da Sueli 

Bar do Geraldinho Mercearia São Sebastião 

Mercearia Andorinhas Bar do Carioca 

Creche Municipal São Sebastião Tiradentes Material de Construção 

 

Também foi produzida uma faixa convocando a comunidade a participar da oficina. O local 

escolhido para sua fixação foi a praça Nossa Senhora da Saúde, no Morro São João devido ao 

número significativo de pessoas que circulam na região todos os dias. (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Faixa de convocação fixada no Morro São Sebastião. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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6 -  AÇÕES DE EXECUÇÃO  

Na reunião de partida realizada no dia 20 de abril de 2016 na sede do parque, em que estiveram 

presentes representantes da AGB Peixe Vivo, do Comitê Rio das Velhas, do Subcomitê Nascentes, 

da Fundação Gorceix, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do IEF e da Myr Projetos, foi 

aplicado um breve questionário em que os presentes contribuíram para uma análise inicial sobre 

a representatividade do Parque e das características de seu entorno (Figura 13).  

A metodologia aplicada nesta ocasião foi a análise SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities 

Threats), conhecida no Brasil como análise FOFA (Forças Oportunidades Fraquezas Ameaças). 

Esta ferramenta tem o objetivo de efetuar uma síntese das análises externas e internas, 

identificando itens chaves para o sucesso do projeto e preparando opções estratégicas de riscos 

e problemas a resolver. De forma geral esta análise se baseia nos seguintes conceitos: 

 Strengths = Pontos Fortes – são características positivas de destaque, que 

favorecem no cumprimento do propósito; 

 Weaknesses = Pontos Fracos – são características negativas, que prejudicam no 

cumprimento do propósito; 

 Opportunities = Oportunidades – são características que podem potencializar o 

cumprimento do propósito; 

 Threats = Ameaças - são características negativas que podem comprometer o 

cumprimento do propósito. 

A aplicação desta metodologia (Figura 14) tinha o objetivo de levantar as forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças que envolvem o projeto e a área em estudo sob o olhar dos presentes. 

Também foi possível analisar as expectativas geradas em torno do plano de manejo. O resultado 

desta dinâmica gerou o material que seria a base a ser utilizada no evento com os atores 

envolvidos.   
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Figura 13 - Reunião de partida com participação dos presentes. Fonte: Myr Projetos, 2016.



 
    Produto 2 – Relatório descritivo das oficinas de apresentação do plano de trabalho para a comunidade 

 

Página: 32/77  
Arquivo: 145-OFICINAS-PT-PLANO-MANEJO-R03-160714 

 
 

 

FATORES: BIÓTICOS, ABIÓTICOS, TURÍSTICO, USO PÚBLICO, SOCIOECONÔMICO, INSTITUCIONAL E GERENCIAL 

   

  PARQUE ENTORNO 

PONTOS 

FORTES 

Associação de escaladores Associação de bairros 

Beleza cênica e natural Beleza cênica 

Conectividade com outras unidades de conservação Brigadistas voluntários 

Diversidade de fauna e flora Conectividade com outras unidades de conservação 

Importância histórica e arqueológica Eco museu da Serra de Ouro Preto 

Inserção na APA Cachoeira das Andorinhas Envolvimento na questão de conservação 

Parceria com a Fundação Gorceix Mosaico de Unidades de Conservação 

Potencial de ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas Orgulho das comunidades do entorno com o parque 

Prática esportiva Parcerias UFOP / IEF 

Presença de recursos hídricos Potencial de ocorrência de espécies endêmicas e ameaçadas 

Riquezas históricas e naturais Presença de recursos hídricos 

Visitação Valorização por alguns moradores 

PONTOS 

FRACOS 

Animais de criação Baixo desenvolvimento econômico 

Atividade de pesca Falta de conhecimento 

Baixa visitação Falta de conscientização 

Contaminação da nascente São Sebastião Funcionamento precário da estação elevatória de esgoto do bairro São Sebastião 

Dificuldade de captação de recursos Marginalidade 

Escassez de sinalização Motocross 

Extração de recursos naturais Ocupação urbana próxima ao parque 

Falta de manutenção na sede do parque Possível quebra de conectividade devido atividades econômicas 

Incêndios florestais Presença de espécies invasoras 

Infraestrutura deteriorada Presença de minerações próximas ao parque 

Invasão Pressão imobiliária 

Invasão de áreas para uso pastoril  Pressão urbana 

Lançamento de esgoto Proximidade com núcleos urbanos 

Obras inacabadas   

Presença de espécies invasoras   

Pressão urbana   

Processo fundiário não concluído   

Questões fundiárias   

 
Figura 14 - Material extraído da dinâmica aplicada na reunião. Fonte: Myr Projetos, 2016.
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Foi elaborado pela equipe da Myr, a partir de imagem de drone (VANT – Veículo Aéreo Não 

Tripulado), um vídeo de divulgação e promoção do parque. O objetivo era mostrar as belezas 

naturais do parque, chamando a atenção para sua importância no contexto regional. A intenção 

é que o vídeo seja reproduzido em todos os encontros como forma de divulgação do parque. 

Nesse sentido o mesmo foi divulgado no site e Facebook da Myr Projetos e foi reproduzido as 

duas oficinas realizadas. 

Na sequência, afim de cumprir um dos objetivos comum das oficinas, que se consistia na 

exposição dos resultados dos Produto 1 – Plano de Trabalho, foi exibida uma apresentação pelos 

técnicos da Myr Projetos.  Nesta, todos os tópicos explanados no produto foram mencionados e 

explicados de maneira clara para que os participantes pudessem entender o processo de todo o 

projeto, sendo a mesma apresentação para as duas oficinas realizadas (Figura 15). 

De forma geral, esta apresentação passou pelos seguintes tópicos: 

 Foi realizada uma apresentação rápida de todos os presentes para que todos pudessem 

se conhecer; 

 Foram apresentados os atores envolvidos no processo e o papel de cada um no 

andamento do projeto e a contextualização do problema que levou a necessidade de 

realização do plano de manejo; 

 Foi explicado o conceito de unidade de conservação (UC), de plano de manejo e a 

importância do Parque das Andorinhas nesse contexto; 

 Foi explicada qual será a área de estudo e um breve histórico sobre o parque; 

 Foram explicados os 6 produtos que serão produzidos ao longo do projeto, seus objetivos 

e metodologias a serem aplicadas; 

 Foi falado também sobre a importância do processo participativo e apresentados todos 

os momentos em que haverá oficinas e seminários de participação popular; 

 E por último foi apresentado um cronograma previsto para a realização do projeto. 
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Figura 15 - Apresentação exibida nas oficinas. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

As demais ações e metodologias aplicadas foram diferenciadas nas duas oficinas, já que o foco e 

objetivo eram distintos. Assim, os eventos serão descritos separadamente nos tópicos que 

seguem. 

6.1 PRIMEIRA OFICINA 

A primeira oficina foi realizada no dia 10/06/2016 na sede do parque e teve duração de 

aproximadamente 04 horas, seguindo cronograma apresentado na Figura 16 abaixo. 

DINÂMICA DAS OFICINAS 

DURAÇÃO ETAPA 

15 min Cadastramento 

15 min Abertura 

01h15 min Apresentação do Produto 

30 min Coffee Break 

01h15min Construção do mapa falado 

15min Encerramento 

 
Figura 16 - Roteiro da 1ª oficina realizadas. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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6.1.1 Objetivo da oficina 

O objetivo desta oficina, além de apresentar o Produto 1, era coletar informações estratégicas 

para subsidiar a construção do plano de manejo dos atores envolvidos no processo. A expectativa 

era que os presentes pudessem nortear as discussões no sentido de expor os problemas e 

potencialidades locais para efetiva análise da situação. 

Dessa forma, os objetivos principais para a 1ª oficina eram: 

 Extrair o máximo de informações que os presentes pudessem fornecer sobre o parque; 

 Analisar a situação atual da UC a partir da visão dos representantes na oficina; 

 Promover a troca de conhecimentos e vivências; 

 Sensibilizar e mobilizar os principais grupos e instituições para a gestão participativa da 

UC. 

6.1.2 Público participante 

Estiveram presentes nesta oficina 32 pessoas, conforme mostrado na Figura 17, divididos em 

diferentes stakeholders envolvidos no processo como: comitê da bacia do Rio das Velhas, 

subcomitê Nascentes, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto (com diferentes secretarias e o grupo 

de trabalho), a fundação Gorceix (responsável pela administração do parque), técnicos do IEF, 

além de alunos da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), pessoas envolvidas na criação do 

parque, membros da comunidade e pessoas envolvidas com o ecoturismo.   
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Figura 17 - Lista de presença da 1° oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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6.1.3 Metodologia aplicada e resultados obtidos 

Como já citado, primeiramente a equipe da Myr Projetos reproduziu o vídeo e realizou a 

apresentação do Produto 1, (Figura 18 e Figura 19). 

 

Figura 18 - Apresentação realizada pela Myr Projetos. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

 

Figura 19 -  Apresentação realizada pela Myr Projetos. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Após a apresentação foi realizada uma dinâmica para construção do mapa falado, uma 

abordagem colaborativa envolvendo todos os participantes das oficinas. Através desta dinâmica 

foi possível conhecer os usos já existentes no parque. Esta metodologia buscou a mobilização e 

o debate, a integração dos questionamentos, observações, discussões e sugestões.   

Desse modo, para a construção do mapa falado foi criada uma legenda colaborativa, como 

mostrado na Figura 20. Os tópicos apresentados nesta legenda foram extraídos através da 

compilação do resultado obtido na dinâmica aplicada na reunião de partida. O objetivo desta 

legenda era fomentar o assunto aos participantes. 

 

 

 
Figura 20 - Legenda colaborativa usada para construção do mapa falado. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

Assim, dois mapas com a imagem de satélite, não só da área do Parque das Andorinhas, como 

também de todo a área em estudo, foram fixados nas paredes. Com canetas coloridas as pessoas 

interessadas foram até os mapas indicando os usos da região (Figura 21). 

O resultado da dinâmica é apresentado nas Figura 22 e Figura 23. É possível analisar que os 

presentes tinham diversas informações sobre o parque passando por conflitos fundiários 

extrações irregulares, locais utilizados para práticas de esportes, pontos turísticos, entre outros. 
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Foi possível perceber também que existem grupos de diversos seguimentos que fazem uso do 

parque como meio de trabalho relacionado ao turismo. Além disso a UC é foco de pesquisadores 

de diferentes áreas de estudo como espeleologia, fauna, flora, entre outros. Desse ponto então 

é que se fundamenta a efetiva vontade de participação dos grupos no desenvolvimento do plano 

de manejo e o desejo de contribuição para que o zoneamento e as diretrizes de uso possam vir 

no sentido de agregar e desenvolver os potenciais do parque. 

Houveram discursos inflamados sobre a gestão do parque e a falta de investimentos para 

desenvolvimento do potencial do parque. E assim, pensando em ouvir todas as vozes e seus 

interesses, todas as informações levantadas serão trabalhadas para se averiguar o contexto e a 

veracidade dos fatos, sendo subsídio para o desenvolvimento dos diagnósticos de todos os meios 

que serão estudos. 
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Figura 21 - Participação dos presentes para construção do mapa falado. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Figura 22 - Mapa falado construído pelos participantes da oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Figura 23 - Mapa falado construído pelos participantes da oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016.
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Figura 24 - Legenda colaborativa construída pelos participantes da oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Ao final desta dinâmica foi aberta uma discussão para que os participantes apontassem todas as 

pressões existentes no Parque das Andorinhas. O objetivo era levantar outros pontos que ainda 

não tinham sido mapeados até o momento. 

A questão fundiária foi apontada como a pressão de maior relevância que o parque sofre 

atualmente, em seguida foi levantado o uso indevido das estradas e trilhas pelos motociclistas e 

em terceiro lugar foi levantado a questão do lançamento irregular de esgoto no sistema hídrico 

da região. Diversos outros pontos foram apresentados, como é mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25 - Pressões sofridas pelo Parque das Andorinhas identificadas pelos presentes. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Ao final da oficina os participantes fizeram uma avaliação do encontro. Foi colocado que para 

eles a oficina atingiu os objetivos propostos, promovendo o intercâmbio de informações e 

conhecimentos entre pessoas que se relacionam ou que pretendem se relacionar com a UC. Os 

mesmos deixaram claro suas participações e interesses para os próximos eventos, demostrando 

o comprometimento de todos os participantes e o empenho em todas as atividades propostas, 

garantindo a qualidade da oficina. 

Contudo, o mapa colaborativo foi uma ferramenta eficaz para a identificação de outros pontos 

fracos que não haviam sido apontados anteriormente, espacializou às informações relevantes da 

UC, enriquecendo o diagnóstico e sugerindo ações de melhorias e capacitação. 

6.2 SEGUNDA OFICINA 

A segunda oficina foi realizada no dia 29/06/2016 no Clube Social Morro São Sebastião. A escolha 

de um local fora das dependências do parque e mais próxima à comunidade surgiu de debates 

realizados na 1ª oficina, justamente para se ter uma participação efetivas dos interessados. Como 

na oficina anterior, esta teve duração de aproximadamente 04 horas, seguindo cronograma 

apresentado na Figura 26. 

 

DINÂMICA DAS OFICINAS 

DURAÇÃO ETAPA 

15 min Cadastramento 

15 min Abertura 

01h15 min Apresentação do Produto 

30 min Coffee Break 

01h15min Discussão dos grupos de trabalho 

15min Encerramento 

 
Figura 26 - Dinâmica da 2ª oficina realizada. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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6.2.1 Objetivo da oficina 

Nesta oficina o objetivo era, além de apresentar os resultados do Produto 1, extrair as impressões 

e opiniões, desta vez da comunidade diretamente afetada e interessada no Parque das 

Andorinhas, discutindo as relações das pessoas com a UC e o que elas esperam do plano de 

manejo. Assim, como premissa estimava-se levantar possíveis respostas aos problemas para a 

UC referente à gestão, infraestrutura, uso público e impacto. 

6.2.2 Público participante 

Estiveram presentes nesta oficina 50 pessoas, conforme mostrado na Figura 27, de diferentes 

bairros do entorno como: Morro São Sebastião, Morro de Santana e Lagoa do Gambá. Além disso 

houve participação novamente de diferentes stakeholders envolvidos no processo como: comitê 

e subcomitê da bacia do Rio das Velhas, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto (com diferentes 

secretarias e o grupo de trabalho), a fundação Gorceix (responsável pela administração do 

parque), técnicos do IEF, alunos da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), pessoas 

envolvidas na criação do parque e pessoas envolvidas com o ecoturismo.   
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Figura 27 - Lista de presença da 2ª oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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6.2.3 Metodologia aplicada e resultados obtidos 

A primeira fase desta oficina foi a apresentação do Produto 1 pela equipe da Myr Projetos, 

conforme apresentado na Figura 28 e Figura 29. 

 

Figura 28 - Apresentação realizada pela Myr Projetos. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

 

Figura 29 - Apresentação realizada pela Myr Projetos. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Em seguida os participantes responderam a uma enquete (Figura 30) que tinha como objetivo 

conhecer as expectativas dos participantes quanto ao futuro do Parque das Andorinhas e sobre 

o uso que os mesmos fazem do parque, além de levantar os olhares sobre o Plano de Manejo. 

 

Figura 30 - Enquete aplicada na 2° oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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O resultado obtido com a aplicação da enquete é apresentado abaixo (Figura 31). É possível 

perceber que a maioria dos participantes da oficina costuma frequentar o parque e para prática 

de esportes. Além disso, fica claro que os participantes tem interesses nos assuntos relacionados 

ao parque e querem continuar participando e contribuindo para que o parque matenha seu valor 

principalmente social para a região. 

 

Figura 31 - Resultados da enquete aplicada nos participantes da 2ª oficina. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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A minoria dos participantes tem envolvimento com algum programa de educação ambiental, dos 

citados temos: 

 Caminhada ecológica do morro da queimada; 

 Escolas sustentáveis; 

 Conselheiro consultivo do Parque Itacolomi; 

 Semana de meio ambiente da SEMMA e UFOP; 

 Palestras em escola municipal; 

 Coleta Seletiva / conservação ambiental; 

 Na comunidade do entorno do Itacolomi; 

 Projeto SEE solidaria; 

 Programas de educação ambiental da SEE. 
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As respostam para a pergunta n° 10 mostram que a maioria tem algum tipo de ligação com o 

parque, entre elas: 

 Luta pela Cachoeira das andorinhas; 

 Utilização como espaço de lazer; 

 Ligação de vizinhança; 

 Ligação desde a infância; 

 Utilização para prática de esportes; 

 Afetiva; 

 Execução de projeto de pesquisa científica; 

 Retiro espiritual; 

 Local de trabalho como promoção do ecoturismo; 

 Gestão; 

 Voluntariado plantação de árvores para reflorestamento do parque. 
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Como resposta da pergunta n° 11 percebe-se que a maioria tem interesse de participar ou já 

participam de projetos no parque. Desse modo as respostas variaram entre: 

 Projetos voltados ao cultivo e preservação do meio ambiente; 

 Projetos relacionados a escalada, espeleologia, arte, teatro, dança; 

 Projetos Socioambientais; 

 Projetos voltados para o ecoturismo e meditação; 

 Projetos relacionados ao estudo da flora e botânica; 

 Projetos científicos e acadêmicos. 
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A maioria das respostas da pergunta n° 12 mostram que o parque interfere na qualidade de vida 

da polução de diferentes formas como: 

 Através do turismo, seja pelas cachoeiras, cavernas e o esporte aventura; 

 Um ambiente puro que modifica a qualidade de vida de forma positiva; 

 Oferecendo oportunidade para a população ter contato com a natureza. 

Na pergunta n° 13, como mostrado na Figura 30, foi perguntado sobre a importância do parque. 

Entre as respostas tivemos: 

 Social e econômica, como espaço de lazer e encontros; 

 Ambiental por suas nascentes, vegetação e animais; 

 Para a preservação ao meio ambiente e da nascente do rio das velhas e geração de 

emprego e renda; 

 Na qualidade de vida do cidadão; 

 Para o abastecimento de água para a população a jusante; 

 Cultural, científica, recreativa; 

E na pergunta n° 14 em que foi perguntado o motivo da participação na oficina as respostas foram 

variadas como por exemplo: 

 Para contribuir de alguma forma com a preservação da natureza; 

 Para poder ajudar na melhoria do parque; 

 Para estar por dentro do que irá acontecer no parque; 

 Para participar nas atividades que poderão vir a ser realizadas; 

 Papel de cidadão; 

 Por interesse com assuntos relacionados a escalada; 

 Para conhecer mais sobre o projeto e contribuir com a efetivação do plano de manejo; 

 Para apoiar o trabalho do plano de manejo; 

 Interesse pessoais, sociais e educacionais; 

 Para opinar no Plano e dar voz ao ecoturismo. 

Posteriormente foram formados três grupos de trabalho construídos de acordo com a ordem de 

inscrição na lista de presença. Para garantir que a metodologia utilizada para este momento 

resgatasse as percepções e opiniões de todos, ela deveria ser fácil e acessível aos mais diferentes 

nichos socioculturais. Esta metodologia foi escolhida para mobilizar o debate e a integração dos 

questionamentos, observações, discussões, sugestões e dos objetivos de participação de cada 

um.  
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Os grupos de trabalho tiveram seus temas extraídos dos resultados obtidos na dinâmica, do mapa 

falado aplicada na 1ª oficina com os atores envolvidos no processo. Foram eles: 

 Grupo Azul: Neste grupo, foram apresentados os bairros e localidades da região e foi 

pedido que os integrantes do grupo discutissem sobre as relações do entorno com o 

parque (Figura 32). 

 

Figura 32 - Material apresentado para discussão do grupo azul. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

 Grupo Rosa: Neste grupo foram apresentados os conflitos e impactos levantados 

anteriormente e as discussões foram em relação as ações prioritárias para tais (Figura 

33). 

 

Figura 33 - Material apresentado para discussão do grupo rosa. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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 Grupo Amarelo: Já neste grupo foram apresentados os ativos e recursos do parque e os 

participantes tiveram que discutir sobre os pontos fracos e fortes dos mesmos (Figura 

34). Neste grupo, além dos aspectos de ativos e recursos apresentados, os participantes 

fizeram levantamentos de outros pontos não mapeados, como mostrado na Figura 35. 

 

 

Figura 34 - Material apresentado para discussão do grupo amarelo. Fonte: Myr Projetos, 2016. 

 

 

Figura 35 - Demais pontos levantados sobre ativos e recursos. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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Com os grupos separados por temas, os participantes receberam post-it coloridos para irem 

construindo suas opiniões (Figura 36). Após as discussões cada grupo elegeu um representante 

que expos para todos os participantes os resultados obtidos. No geral, foi possível perceber que 

de fato existe participação da comunidade com os assuntos sobre o parque, diversos pontos de 

vista foram levantados e discutidos. Na Figura 38 são apresentados alguns resultados obtidos. 

  

  

  

. 
Figura 36 - Atividade de desenvolvimentos dos temas dos grupos de trabalho. Fonte: Myr Projetos e CBH Rio das 

Velhas, 2016. 
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Figura 37 - Alguns resultados obtidos nas discussões dos grupos de trabalho. Fonte: Myr Projetos, 2016. 
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7 -  CONCLUSÃO 

Como já citado, a participação popular e dos atores envolvidos para o processo de construção do 

plano de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas se dá para reunir interpretações, 

métodos, pontos de vista, objetivos, vivências, expectativas, histórias, entre outros, sendo 

fundamental para o sucesso do trabalho. 

Desse modo, os métodos utilizados para o desenvolvimento das atividades com este público 

foram empregados a fim de estimular a participação efetiva de todos os presentes aflorando 

todos os sentimentos e percepções sobre a unidade de conservação. 

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos nas oficinas foi levantado um significativo material 

composto por olhares e opiniões diversificados e com diferentes objetivos, sendo possível 

levantar os problemas e oportunidades que envolvem a gestão e uso do parque.  

Este material será de grande valia e subsidiará as próximas etapas do trabalho. Por meio deste 

serão feitos cruzamentos, complementando com novas informações originárias de diferentes 

fontes, favorecendo a precisão das análises. A Figura 38 mostra em síntese como se deu o 

desenvolvimento das oficinas e os resultados obtidos. 

Para a realização desta etapa do trabalho a dificuldade encontrada foi em relação ao local onde 

seria realizada a 2ª oficina.  

Na 1ª oficina foi levantado que a sede do parque não seria a melhor opção para a realização do 

2° evento, foram então indicados alguns locais. Posteriormente foi feito o contato com a 

prefeitura para efetivar a possibilidade de disponibilização de um espaço. A liberação de um local 

ideal foi morosa, com isso, a data inicial prevista para a realização da oficina precisou ser 

modificada para que a divulgação do evento ocorresse de forma satisfatória. No entanto, já está 

acordado com os responsáveis pelo Clube Social Morro São Sebastião, local onde ocorreu a 2ª 

oficina, a disponibilidade para realização dos próximos eventos com a participação da 

comunidade. 
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Figura 38 - Fluxograma de realização e resultados das oficinas. Fonte: Myr Projetos, 2016.
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