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Objetivo: A execução deste trabalho objetivou a identificação e caracterização das
comunidades, rurais e urbanas, residentes na Área de Proteção Ambiental (APA)
Lagoas de Caratinga, em Caratinga-MG, assim como obter, interpretar e registrar suas
percepções acerca das ameaças e potencialidades que influenciam o efetivo
funcionamento desta Unidade de Conservação (UC). Metodologia: O tipo de pesquisa
realizada foi de caráter descritivo-exploratório. Por meio de um Diagnóstico Rápido
Participativo (DRP), foi possível extrair, a partir das lideranças locais, a posição dos
moradores em relação aos aspectos negativos e positivos vistos como importantes para
a existência da APA, bem como obter sugestões a serem consideradas em seu processo
de efetivação. A técnica consiste na promoção de encontro presencial onde os
participantes expressam sua opinião, discutem e aprovam, em plenária, informações
sobre um tema foco, embasado na análise qualitativa das forças, fraquezas e
potencialidades de um projeto ou empreendimento. Resultados: Os dados apurados
foram agrupados em aspectos de logística e infraestrutura, institucionais,
socioculturais, ambientais e econômicos. Os principais pontos fracos e ameaças
indicados pelos participantes foram: a precariedade em relação à saúde e saneamento
básico; as más condições das estradas de acesso à região; a distância do poder público;
o precário sistema de transporte oferecido na região; a ausência completa de
assistência técnica às propriedades rurais; o descaso com as nascentes da região; o
desrespeito às áreas de preservação permanente (APPs); a falta de promoção da região
como uma área protegida e, por conseguinte, destino turístico. Os pontos fortes e
potencialidades indicados foram: a presença de empresas de grande porte na região; a
proximidade com a cidade de Ipatinga; a beleza dos bens naturais da região; o convívio
entre os moradores; a oportunidade da comunidade participar das tomadas de decisões
em assuntos de seus interesses; a criação de um programa de proteção ambiental para
os recursos naturais da região; a geração de novos postos de trabalho como o
ecoturismo; o investimento em infraestrutura e o aumento da aplicação de recursos
financeiros, público e privado, na região. Conclusão: A dinâmica e o caráter
democrático demonstrados pelo DRP o avalizam como um método eficiente e eficaz
de obtenção de percepções e sugestões de populações. Quanto à comunidade residente
na APA, mesmo com reservas, avaliou o pleno funcionamento da UC como uma boa
oportunidade de crescimento local.
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