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3 -  CONTEXTUALIZAÇÃO 

O presente documento corresponde ao Produto 4 – Relatório descritivo das oficinas de 

apresentação do diagnóstico e pré-zoneamento e da oficina de planejamento estratégico para a 

comunidade – referente ao contrato de prestação de serviços n° 002/2016, contrato de gestão 

002/IGAM/2012, celebrado entre a AGB Peixe Vivo (Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo) e a Myr Projetos Estratégicos e Consultoria LTDA.  

Segundo o ATO CONVOCATÓRIO Nº 003/2015 o plano de manejo do Parque Natural Municipal 

das Andorinhas (PNMA) 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 e 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. Essa 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 hidrográfica. 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 Minas 

Gerais (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. O capítulo 8.1 - Anexo I – Decreto de nomeação do grupo de trabalho apresentado 

neste relatório na página 62 traz a nomeação da prefeitura para este grupo. 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, é de extrema importância não só para o 
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desenvolvimento deste trabalho, mas também para a execução das ações que serão 

recomendadas. 

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

1. PRODUTO 1 - Plano de 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. 

Os produtos 1, 2 e 3, já foram entregues pela Myr Projetos Sustentáveis aos técnicos da AGB 

Peixe Vivo, esses foram devidamente analisados e aprovados. Dando continuidade ao processo, 

o produto 4, ora apresentado tem como objetivo principal apresentar como foram realizados 

os eventos de participação da comunidade, técnicos e grupo de acompanhamento para 

apresentação do diagnóstico e construção do pré-zoneamento e planejamento estratégico. 

3.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

OURO PRETO. Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Decreto n° 4.462. Nomeia os membros para 

a composição de um Grupo de Trabalho que ficará responsável pelo acompanhamento de todas 

as etapas de elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas e dá 

outras providências. Ouro Preto, 2016. 

OURO PRETO. Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Lei nº 957.  Autoriza o Poder Executivo a 

conceder contribuição à Fundação Gorceix. Ouro Preto, 2015.  
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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 preservação. Assim, este relatório irá apresentar todos os materiais utilizados, assim 

como os resultados obtidos. 

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 4 

deste processo. 

Todos os métodos utilizados nessas oficinas foram pensados e aplicados de forma que a 

responsabilidade pelo sucesso das mesmas fosse compartilhado 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 dessas oficinas era apresentar aos interessados o 

diagnóstico realizado (produto 3) e construir o pré-zoneamento e o planejamento estratégico. 
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As oficinas, então, marcaram a continuidade do processo de construção participativa do plano 

de manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas levando informações à comunidade, 

incentivando a 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 serem utilizadas no trabalho. 

Desse modo, foram realizadas quatro oficinas com os seguintes focos: 

� 1ª oficina – Realizada com a equipe de acompanhamento para construção dos princípios 

essenciais para o parque: missão, visão de futuro e valores.  Nessa oficina também 

foram discutidos os programas a serem desenvolvidos no planejamento estratégico; 

� 2ª oficina – Realizada com os técnicos responsáveis pelo desenvolvimento do 

diagnóstico para construção dos princípios essenciais para o parque: missão, visão de 

futuro e valores. Nessa oficina também foram discutidos os programas a serem 

desenvolvidos no planejamento estratégico e deu início ao processo de construção do 

pré-zoneamento e zona de amortecimento; 

� 3ª e 4ª oficinas – Aberta para a comunidade, essas oficinas foram realizadas para 

apresentação dos resultados do diagnóstico e para continuar o processo de construção 

do pré-zoneamento e planejamento estratégico. 
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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, visto que o público alvo 

era diferenciado de uma oficina para a outra, as ações de divulgação ocorreram no sentido de 

garantir uma maior participação para que os objetivos fossem plenamente atendidos. 

5.1 PRIMEIRA OFICINA 

Para a 1ª oficina o objetivo era convocar a equipe de acompanhamento estabelecida pelo TR, a 

saber: 

� Grupo de trabalho (gestores da unidade de conservação - Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SEMMA/ Prefeitura Municipal de Ouro Preto – PMOP), representantes do 

conselho consultivo da unidade (CODEMA Ouro Preto - Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Ambiental); 

� Equipe de gestão e execução do Projeto de Gerenciamento Compartilhado do parque;  

� Representante do IEF através da Gerência da APA Estadual Cachoeira das Andorinhas; 

� Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) e Subcomitê 

Nascentes. 

Desse modo, os convites foram feitos via e-mail, onde todos os convidados confirmaram suas 

presenças. 

5.2 SEGUNDA OFICINA 

Na 2ª oficina o objetivo era convocar toda a equipe técnica, todas as áreas de estudo que 

envolveram o processo, sendo: 

� Equipe do meio socioeconômico; 

� Equipe do meio físico; 

� Equipe do meio biótico. 

Da mesma forma que na 1ª oficina, os convites foram realizados via e-mail. 
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5.1 TERCEIRA E QUARTA OFICINAS 

A convocação para 3ª e 4ª oficinas tinha o objetivo de atingir todos os interessados no processo 

de criação do plano de manejo. Desse modo o convite para o evento foi divulgado no site do 

CBH Rio das Velhas e no site da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e no site da Myr Projetos, 

conforme apresentado na Figura 1 à Figura 3. Além disso os convites também foram enviados 

por e-mail a todos os participantes dos eventos até aqui ocorridos. 
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Figura 1 - Convite para participação da 3 ª e 4ª oficinas divulgado no site do CBH Rio das Velhas. Fonte: CBH Rio das Velhas, 2017.
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Figura 2 - Convite para participação da 3 ª oficina divulgado no site da Prefeitura de Ouro Preto. Fonte: Prefeitura de Ouro Preto, 2017. 
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Figura 3 - Convite para participação da 4 ª oficina divulgado no site da Prefeitura de Ouro Preto. Fonte: Prefeitura de Ouro Preto, 2017.
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Também foram fixados cartazes em estabelecimentos comerciais da região, com a devida 

autorização do responsável, como mostrado no exemplo da Figura 4. Na Tabela 1 são 

apresentados todos os estabelecimentos que receberam o material de divulgação.  

Tabela 1 - Estabelecimentos que receberam material de divulgação. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 

ESTABELECIMENTOS 

Bar do Barrigão 

Bar ND 

Bar Tião da Brahma 

Açougue Sant’Ana 

Loja Art Mede 

Bar do Fusquinha 

Mercearia da Fernanda 

Padaria Borges Sabores 

Mercearia Arco Verde 

Hotel Relicário 

Mercearia Priscila Silvana Cruz 

Depósito Tiradentes 

Posto de Saúde São Sebastião 

Mercearia São Sebastião 

Mercearia Andorinhas 

Sede do parque 

Mercearia São João 

Lava Jato Andorinhas 

Bar São João 
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Figura 4 - Exemplo de autorização para fixação de cartazes em locais particulares. Fonte: Myr Projetos 
Sustentáveis, 2017. 
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Para ampliar ainda mais o alcance das divulgações, foram confeccionados flyers informativos 

sobre os eventos (Figura 5 e Figura 6). Esses foram distribuídos nas comunidades mais próximas 

ao parque como: Condomínio Campo Grande, Morro São Sebastião, Morro Santana e São João, 

além de pontos estratégicos na cidade de Ouro Preto. No mapa da Figura 7 são mostrados os 

locais percorridos para divulgação. 

 

Figura 5 - Flyer de divulgação da 3° oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 6 - Flyer de divulgação da 4° oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017.
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Figura 7 - Mapa da rota realizada para divulgação da realização da 3ª e 4ª oficinas de apresentação do diagnóstico e pré-zoneamento e da oficina de planejamento estratégico para a comunidade. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017.
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Figura 8 – Cartazes de divulgação da realização da 3ª e 4ª oficinas fixados nos estabelecimentos das comunidades 
próximas ao parque. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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6 -  AÇÕES DE EXECUÇÃO  

6.1 PRIMEIRA OFICINA 

6.1.1 Objetivo da oficina 

O Objetivo desta oficina era construir os princípios essenciais para o parque: missão, visão de 

futuro e valores. Além disso, era objetivo também discutir sobre os programas a serem 

desenvolvidos no planejamento estratégico e a normatização do uso do território. 

6.1.2 Público participante 

O público alvo desta oficina era os integrantes da chamada equipe de acompanhamento. Essa 

equipe vem acompanhando todo o processo de construção do plano de manejo do Parque 

Natural Municipal das Andorinhas e alguns tiveram participação inclusive na mobilização para 

que o plano de manejo fosse viabilizado. Nesse contexto, os participantes foram integrantes 

das seguintes instituições: 

� Grupo de trabalho; 

� Fundação Gorceix; 

� IEF; 

� CBH Rio das Velhas e Subcomitê Nascentes. 

6.1.3 Metodologia aplicada e resultados obtidos  

Esta oficina foi realizada no dia 10/02/2017, juntamente com a reunião mensal da equipe de 

acompanhamento. Nesta ocasião foi aplicada uma metodologia participativa em que os 

presentes expunham suas opiniões sobre os seguintes questionamentos: 

� Qual é o objetivo do parque? 

� Qual é a missão do parque? 

� Qual é a visão de futuro para o parque? 
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Esses temas são extremamente importantes para a construção deste plano de manejo, pois a 

partir dessas definições é que se pode direcionar o planejamento estratégico do parque. Os 

programas a serem implantados deverão sempre ser norteados por essas diretrizes. 

A Figura 9 apresenta a equipe de acompanhamento participando da dinâmica aplicada. 

  

Figura 9 – Participação da equipe de acompanhamento na dinâmica aplicada. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 
2017. 

 

A Figura 10 apresenta alguns dos resultados obtidos com a aplicação desta dinâmica. É possível 

notar que os participantes frisaram nos objetivos já estabelecidos na criação do parque, que 

como levantado no diagnóstico (produto 3 deste plano de manejo) hoje não são plenamente 

alcançados.   

Posteriormente, afim de discutir sobre o planejamento estratégico do parque, foram 

apresentados os programas pré-definidos no TR e aqueles que foram identificados a demanda 

de criação de acordo com os resultados obtidos em campo. O objetivo era discutir a real 

viabilidade de criação desses programas e suas importâncias para o parque.  
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Figura 10 - Resultado obtido com a aplicação de metodologia participativa na oficina com a equipe de acompanhamento. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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6.2 SEGUNDA OFICINA 

6.2.1 Objetivo da oficina 

Assim como a primeira, essa oficina também tinha como objetivo construir os princípios 

essenciais para o parque: missão, visão de futuro e valores. Além disso, ainda era objetivo dessa 

oficina a integração e discussão das percepções encontradas em campo por cada técnico, 

colocando em evidências os passivos e ativos do parque. Para mais, outro objetivo era abrir as 

discussões sobre o zoneamento, zona de amortecimento e os programas a serem implantados, 

para que, de forma participativa, fosse realizado o mapeamento da unidade, a definição e a 

normatização do uso do território, identificando as definidas as zonas. 

6.2.2 Público participante 

O público alvo desta oficina foram os técnicos que realizaram os trabalhos de campo para a 

construção do diagnóstico do plano de manejo (produto 3). Estiveram presentes técnicos dos 

três grandes grupos de estudo: biótico, físico, socioeconômico. 

6.2.3 Metodologia aplicada e resultados obtidos  

A 2ª oficina foi realizada no dia 21/02/2017 na sede da Myr Projetos Sustentáveis, para dar 

início às atividades dessa oficina a equipe da Myr realizou uma apresentação resumo dos 

resultados do diagnóstico, a fim de integrar todos os técnicos e seus temas de estudo. Ao final 

da apresentação os técnicos discutiram os resultados, pontuando as pressões e ameaças 

encontradas, além dos ativos ambientais. 

Após a apresentação foi aberta a discussão sobre os resultados encontrados. Posteriormente 

foi aplicada a mesma metodologia participativa da primeira oficina para construção da missão, 

objetivos e visão de futuro do parque, uma síntese dos resultados é apresentada na Figura 12.  

Para a discussão sobre o zoneamento, foi apresentado um mapa do pré-zoneamento 

construído de acordo com os resultados de campo. O objetivo desta dinâmica era refinar, de 

acordo com a percepção de cada técnico, os resultados naturalmente obtidos. A Figura 13 

mostra o mapa construído com essa dinâmica.  
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A Figura 11 apresenta a participação dos técnicos na oficina e suas atividades. 

  

  

 
Figura 11 - Participação da equipe de acompanhamento nas dinâmicas aplicadas. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 

2017.
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Figura 12 -Resultado obtido com a aplicação de metodologia participativa na oficina com a equipe técnica. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017.



  Produto 4 – Relatório descritivo das oficinas de apresentação  

do diagnóstico e pré-zoneamento e da oficina de planejamento  

estratégico para a comunidade 
 

Página: 30/62  
Arquivo: 145-OFICINAS-DIAGNOSTICO-PLANO-MANEJO-R04-170405 

 
 

 

Figura 13 – Resultado obtido com a aplicação da metodologia de construção do zoneamento. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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6.3 TERCEIRA E QUARTA OFICINAS 

6.3.1 Objetivo da oficina 

O objetivo desta oficina, além de apresentar o Produto 3, era mais uma vez através de um 

processo participativo, coletar informações estratégicas para subsidiar a construção do 

mapeamento do zoneamento do parque, a definição e a normatização do uso do território 

onde então serão identificadas e definidas as zonas.  

A expectativa era que os presentes pudessem compreender o que foi realizado até o momento 

na construção do plano de manejo, e através de suas percepções e conhecimentos contribuir 

no processo. 

6.3.2 Público participante 

Estiveram presentes 65 pessoas na 3ª oficina e 34 pessoas na 4ª oficina, conforme apresentado 

nas listas de presença (Figura 17 e Figura 18). Dentre os presentes compareceram: 

� Membros de diversas secretarias municipais;  

� Pesquisadores, professores e alunos da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto);  

� Membros do CBH Rio das Velhas, Subcomitê Nascentes e Agência Peixe Vivo;  

� Técnicos do IEF;  

� Fundação Gorceix (responsável pela administração do parque);  

� Pessoas envolvidas na criação do parque;  

� Membros da comunidade; 

� Pessoas envolvidas com o ecoturismo;  

� Membros da FAMOP (Associação de Moradores de Ouro Preto); 

� Membros da Brigada 1. 

A Figura 14 e Figura 15 mostram o percentual da participação por setores na 3ª e 4ª oficinas, 

respectivamente e na Figura 16 é apresentado o resumo das duas oficinas. 
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Figura 14 - Setores participantes da 3ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 

 

 

Figura 15 - Setores participantes da 4ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 

 

 

Figura 16 - Setores participantes da 3ª e 4ª oficinas. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 17 - Lista de presença da 3 ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 18 - Lista de presença da 4 ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 



  Produto 4 – Relatório descritivo das oficinas de apresentação  

do diagnóstico e pré-zoneamento e da oficina de planejamento  

estratégico para a comunidade 
 

Página: 39/62  
Arquivo: 145-OFICINAS-DIAGNOSTICO-PLANO-MANEJO-R04-170405 

 
 

 



  Produto 4 – Relatório descritivo das oficinas de apresentação  

do diagnóstico e pré-zoneamento e da oficina de planejamento  

estratégico para a comunidade 
 

Página: 40/62  
Arquivo: 145-OFICINAS-DIAGNOSTICO-PLANO-MANEJO-R04-170405 

 
 



  Produto 4 – Relatório descritivo das oficinas de apresentação  

do diagnóstico e pré-zoneamento e da oficina de planejamento  

estratégico para a comunidade 
 

Página: 41/62  
Arquivo: 145-OFICINAS-DIAGNOSTICO-PLANO-MANEJO-R04-170405 

 
 

6.3.3 Metodologia aplicada e resultados obtidos  

A 3ª oficina foi realizada no dia 09/03/2017 e a 4ª oficina no dia 16/03/2017 ambas no Clube 

Social Morro São Sebastião, local onde já vem acontecendo as oficinas de participação da 

comunidade deste plano de manejo. Essas duas oficinas tiveram duração de aproximadamente 

04 horas, seguindo cronograma apresentado na Figura 19. 

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 19 - Dinâmica da 3ª e 4ª oficinas realizadas. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 

 

Afim de cumprir um dos objetivos dessas oficinas, que se consistia na exposição dos resultados 

do produto 3 – Diagnóstico e banco de dados georreferenciado, foi exibida uma apresentação 

pelos técnicos da Myr Projetos Sustentáveis.  Nesta, todos os temas estudados foram 

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

sendo a mesma apresentação para as duas oficinas realizadas (Figura 20). A apresentação foi 

aberta a perguntas e os técnicos da Myr estavam à disposição para as respostas. 

De forma geral, esta apresentação passou pelos seguintes tópicos: 

� Foi falado sobre os produtos já realizados até o momento e sobre as próximas etapas; 

� Foi explicada a importância dos resultados colhidos nos últimos eventos com a 

comunidade, frisando também os próximos a serem realizados; 

� Foi explicado sobre o conceito de plano de manejo e a legislação pertinente; 

� Foi colocada a questão do contexto em que se insere o parque na bacia do Rio das 

Velhas; 

� Foi explicado o processo de construção do parque e seus objetivos; 

� Foi apresentada a área de estudo sua importância para o a construção do plano de 

manejo; 
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� Foi explicado todo o processo de construção cartográfica; 

� Foram apresentados os resultados do diagnóstico institucional, gerencial e de uso 

público; 

� Foram apresentados os resultados do socioeconômico; 

� Foram apresentados os resultados do diagnóstico abiótico; 

� Foram apresentados os resultados do diagnóstico biótico; 

� Foram apresentadas as pressões e ameaças identificadas em campo; 

� Foi apresentado o zoneamento construído com os resultados do diagnóstico. 
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Figura 20 - Apresentação exibida nas oficinas. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 

 

Após a apresentação, assim como na oficina com os técnicos, foi aplicada a metodologia para 

construção do mapa de zoneamento. Nesta dinâmica os participantes foram divididos em três 

grupos, cada um possuía um mapa para que fossem feitas as modificações no zoneamento e 

papeis para que as modificações fossem justificadas (Figura 21 e Figura 22). Da Figura 23 à 

Figura 28  são apresentados os mapas obtidos como resultado.  
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Figura 21 - Participação dos presentes na 3ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 22 - Participação dos presentes na 4ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Dos resultados obtidos com as metodologias aplicadas destaca-se: 

� Levantamento das percepções sobre os conceitos que envolvem o zoneamento; 

Durante a apresentação os conceitos que envolvem o zoneamento de uma unidade de 

conservação foram amplamente discutidos e esclarecidos para que a etapa de construção 

colaborativa fosse efetiva. Tais conceitos foram dispostos de acordo com a legislação vigente. 

Pôde-se perceber que o tema não estava claro para todos os presentes, no entanto, ao final da 

apresentação todas as dúvidas foram esclarecidas. 

� Construção colaborativa do zoneamento; 

Com as definições e conceitos sobre o tema zoneamento esclarecidas os presentes puderam 

participar de forma legitima. Para auxiliar ainda mais, foi disposto junto aos mapas informativo 

sobre o conceito legal de cada classe de zoneamento para que todos consultasse-o. Desse 

modo os mapas foram desenhados e posteriormente justificados. Todo o material será 

analisado para a construção final do mapa de zoneamento do PNMA. 

A discussão sobre o tema foi ampla e as justificativas de modificação tiveram diversos 

desdobramentos, como apresentado em algumas transcrições abaixo: 

 

“No ponto 4, que é a cachoeira Véu das Noivas tem um 

potencial turístico muito alto, dá para construir uma 

das maiores tirolesas da região, para fomentar o 

turismo na região. ” 

 

“A área é dali para mais fechada, porque quem vai 

para o meio natural tem que respeitar o meio natural, 

o parque é para proteger as áreas e espécies que estão 

lá. ” 

“Se você melhora o acesso cria uma série de novos 

problemas, você vai ter uma visitação maior, você vai 

ter o lixo, você tem a queimada. ” 
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“O ponto de partida, o que chamou mais atenção foi 

realmente o corpo hídrico. Então nós identificamos 

primeiro as nascentes e a partir das nascentes nós 

fizemos o nosso diagnóstico, qual seria: por serem 

nascentes, seriam onde se tem a melhor qualidade da 

água, então nós entendemos que é um local que 

deveria ser preservado, então teria que aumentar o 

grau de restrição. ” 

 

“Aumentar essa área de restrição por ter essa ação 

antrópica toda aqui, que está gerando esgoto para cá, 

isso contaminaria essa área que vai para dentro do 

parque. ” 

 

“E outra coisa, essa área atualmente, a gente sempre 

vai lá, é depósito de lixo e entulho. ” 

“Pelo meu entender no mapa, essa área é onde a gente 

tem a maior concentração de incêndios e deveria ser 

estuda a possiblidade de recuperação dessa área. ” 

 

“A gente entendeu algumas coisas como OK e outras 

coisas a gente colou sugestões, por exemplo a questão 

da área de recuperação, depois de recuperada não 

restringe o acesso. ” 

 

“Essa área a gente entendeu que deve ser uma área 

com maior preservação, porque essa área fica abaixo 

dos bolders e também é uma área de canga que é 

extremamente sensível, tem um monte de espécies de 

orquídeas lá. ” 
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“ É preciso que os homens entendam que a natureza precisa de amor 

É preciso que os homens acordem e que não destruam florestas em flor 

Amanhece eu abrindo a janela, ouço um canto tão triste que me fala de amor 

Um sabiá com suave melodia, pedindo piedade, piedade Senhor 

Nossos filhos verão com alegria as florestas e rios docemente cantarem 

Se conservarmos nossa natureza o planeta Terra obrigado dirá 

Amanhece eu abrindo a janela, ouço um canto tão triste 

Quando Deus criou o universo ele fez as florestas para nos abrigar 

Se destruímos as nossas florestas os oxigênios se acabarão. 

Eu gostaria de dizer o seguinte:  que essa música foi feita porque a gente tem visto 

tanta maldade com a nossa natura e eu acho quem tá afim de ajudar, igual tão afim 

de ajudar a Cachoeira das Andorinhas, fazendo um projeto maravilhoso. Parabéns pra 

vocês   e que Deus abençoe. ” 

 

� Levantamento de dados para subsídio na construção do planejamento estratégico; 

Nas discussões foi despertado os programas de manejo que envolvem o planejamento 

estratégico do parque. Houveram diversos questionamentos a respeito do tema, todos os 

pontos levantados já haviam sido mapeados na fase de diagnóstico e serão contemplados nos 

programas como por exemplo: a questão do turismo sustentável, da segurança, do lixo, a 

questão fundiária, entre outros. 

� Levantamento de anseios sobre a zona de amortecimento. 

A construção dos conceitos sobre zona de amortecimentos foi realizada da mesma forma que 

para a de zoneamento. Durante a apresentação foi disposto o contexto regional do parque e 

discutido sobre as já existentes zonas de amortecimento das unidades de conservação 

presentes na área. A zona de amortecimento proposta será apresentada na próxima etapa. 
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Figura 23 – Mapa de pré-zoneamento construído na 3ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 24 - Mapa de pré-zoneamento construído na 3ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 25 - Mapa de pré-zoneamento construído na 3ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 26 - Mapa de pré-zoneamento construído na 4ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 27 - Mapa de pré-zoneamento construído na 4ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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Figura 28 - Mapa de pré-zoneamento construído na 4ª oficina. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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7 -  CONCLUSÃO 

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 

identificar os problemas e oportunidades que envolvem a gestão e uso do parque efetivando o 

processo de construção participativa do planejamento estratégico deste plano de manejo.  

Para a realização dessa etapa do trabalho a dificuldade encontrada nos eventos realizados com 

a comunidade anteriormente foi superada ao se assumir o Clube Social Morro São Sebastião 

como local oficial para os encontros relacionados ao plano de manejo do PNMA.  

O horário de realização dos eventos também foi uma dificuldade encontrada. As oficinas foram 

programadas para acontecerem fora do horário comercial para ter melhor efetividade na 

participação, das 18:00 as 22:00. No entanto, este é o horário em que é realizada uma missa na 

comunidade, além de ser próximo ao horário em que os participantes saem de seus trabalhos. 

Desse modo, para que todos os participantes tivessem maior participação a todo o conteúdo 

programado, as oficinas começaram com cerca de 30 minutos de atraso. 

Outro ponto de dificuldade, e nesse caso considerado como negativo, foi a baixa participação 

dos proprietários de terras do parque. Apesar de ter havido convites individualmente e quase 

particularmente, só houve participação de um proprietário. Para os próximos eventos o 

trabalho de divulgação e mobilização será realizado novamente individualmente, reforçando a 

importância da participação dos mesmos. 

Contudo, pode-se concluir que em todas as oficinas realizadas nesta etapa do projeto o 

resultado foi satisfatório. O material extraído das 4 oficinas subsidiará as próximas etapas do 

trabalho. Por meio deste serão feitos cruzamentos com os resultados já levantados em campo 

favorecendo a precisão das análises. A Figura 29 mostra em síntese como se deu o 

desenvolvimento das oficinas e os resultados obtidos. 



  Produto 4 – Relatório descritivo das oficinas de apresentação  

do diagnóstico e pré-zoneamento e da oficina de planejamento  

estratégico para a comunidade 
 

Página: 61/62  
Arquivo: 145-OFICINAS-DIAGNOSTICO-PLANO-MANEJO-R04-170405 

 
 

 

Figura 29 - Fluxograma de realização e resultados das oficinas. Fonte: Myr Projetos Sustentáveis, 2017. 
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8 -  ANEXOS 

8.1 ANEXO I – DECRETO DE NOMEAÇÃO DO GRUPO DE 
TRABALHO 

 

 


