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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente relatório é o quarto produto do contrato estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Taubaté e a 
empresa Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda, que tem como objetivo a elaboração do Plano de 
Manejo do Parque Natural Municipal do Vale do Itaim, localizado no município de Taubaté/SP.  

O Parque Natural Municipal Vale do Itaim, Unidade de Conservação de Proteção Integral, foi criado através 
do Decreto Municipal nº 14.339, de 20 de setembro de 2018.  

Segundo o artigo 27 da Lei Federal nº 9.985/2000, toda UC deve dispor de um Plano de Manejo, abrangendo 
a área da UC, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 
promover sua integração à vida social e econômica das comunidades vizinhas.  

O Plano de Manejo é o instrumento norteador das atividades a serem desenvolvidas na Unidade de 
Conservação e na sua zona de amortecimento, sendo definido no artigo 2º da Lei Federal n° 9.985/2000 como 
o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, 
se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.  

O prazo de elaboração do Plano de Manejo é de (cinco) anos contados da data da criação da UC, conforme 
disposto no parágrafo 3º, art. 27, da Lei nº 9.985/2000, também previsto no art. 3º do Decreto Municipal nº 
14.339/2018.  

Desse modo, observa-se a necessidade da elaboração do Plano de Manejo para a Unidade de Conservação 
de Proteção Integral Parque Natural Municipal Vale do Itaim 
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2. REUNIÕES TÉCNICAS 

As reuniões técnicas são realizadas entre a equipe da Prefeitura Municipal de Taubaté e os representantes 
da empresa Vallenge Engenharia.  

Entre os meses de fevereiro e abril de 2022, ocorreram duas reuniões técnicas, sendo elas: 

▪ Reunião com o Prefeito Municipal; 
▪ Reunião de capacitação da Comissão Gestora. 

 

Dessa forma, a seguir será apresentado o que foi debatido em cada reunião. 

 

 REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL 
No dia 24 de Fevereiro de 2022, foi realizado um encontro na sala de reunião da Prefeitura, a fim de ouvir os 
anseios do Prefeito José Antônio Saud sobre o Plano de Manejo do Parque Itaim. Tal reunião contou com a 
presença do Prefeito de Taubaté, dos técnicos, da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal, da 
Secretaria de Planejamento e dos representantes da equipe da empresa Vallenge Consultoria, Projetos e 
Obras Ltda. 

Na reunião em questão, a equipe da Vallenge Consultoria fez uma breve apresentação sobre os termos 
pertinentes para a elaboração do Plano de Manejo. Inicialmente foram dadas algumas informações sobre a 
situação atual do Parque e foram mostrados os mapas do local e as infraestruturas já construídas na área. 
No momento seguinte, a legislação vigente, o conceito de Unidades de Conservação de Uso Integral e os 
objetivos do Plano de Manejo foram elucidados. Não obstante, foi esclarecido aos presentes a necessidade 
de formação de uma Comissão Gestora, que auxiliará na tomada de decisões referente ao Plano do Parque, 
além das próximas etapas a serem cumpridas até que, de fato, o Plano de Manejo seja elaborado. 

Após a apreciação das informações pertinentes pela equipe da Vallenge, seguiu-se um momento para que os 
participantes da reunião tirassem dúvidas e levantassem propostas para o Plano de Manejo. Nesse sentido, 
a reunião com a principal liderança do município de Taubaté se faz preeminente para o alinhamento das ideias 
e intuitos do Plano de Manejo do Parque Itaim, além de munir os participantes de informações úteis para a 
gestão sustentável e integradora do local.  

Algumas das propostas levantadas na reunião com o Prefeito dizem respeito à implementação de novas 
estruturas no Parque, enquanto outras são atreladas à melhoria dos aparatos existentes. Foram apontadas 
ideias de construção de um planetário, de um observatório, pedalinho, lugar para eventos, sala de cinema 3D, 
tirolesa, capela, dentre outras estruturas. Outrossim, foram propostas a ampliação dos estacionamentos 
presentes, a distribuição de bebedouros de água pelo Parque, a melhoria da sinalização, o aumento da 
segurança do local com a implantação de câmeras de monitoramento e o cercamento da delimitação do 
Parque. 

 

 CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO GESTORA 
Na presente seção serão descritos os procedimentos da Capacitação da Comissão Gestora do Plano de 
Manejo do Parque Itaim.  
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2.2.1 DESCRIÇÃO DO EVENTO 

A comissão gestora é constituída por um grupo de pessoas que integram diferentes setores da sociedade, 
com formações e interesses distintos. Para promover o alinhamento de ideias, o entrosamento e a instrução 
do grupo, uma capacitação foi realizada no dia 07 de Abril, ministrada pela Eng. Gimena Picolo. 

 A capacitação abordou uma apreciação teórica sobre os conceitos legislativos pertinentes, uma explicação 
sobre os objetivos do Parque e da comissão, além da apresentação da base cartográfica da região.  
Posteriormente à apresentação, houve a abertura da discussão para o público. Dessa forma, as etapas da 
capacitação foram: 

1. Preparação da capacitação; 
2. Apresentação dos conceitos relevantes; 
3. Abertura da discussão para o público; 
4. Apresentação do material de divulgação; 
5. Encerramento. 

 

 
FIGURA 1 - PREPARAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO 

GESTORA 

FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

A fim de complementar os conhecimentos elucidados na capacitação, foi elaborada e distribuída uma cartilha 
contendo informações pertinentes ao Plano de Manejo do Parque Itaim para os integrantes da comissão 
gestora. Não obstante, foi apresentado o material elaborado (panfletos e banners) pelo grupo da Vallenge 
Engenharia para a divulgação das atividades futuras ligadas ao Parque Itaim.  

Em anexo será inserida a apresentação de slides utilizados no dia da capacitação, assim como a ata e a lista 
de presença. 

 

◼ Início dos Trabalhos 

A primeira capacitação da Comissão Gestora foi realizada no Núcleo Ambiental do Parque do Itaim, localizado 
na Avenida São Pedro, no 2000, Alto do São Pedro, município de Taubaté/SP, com inícios às 9h00min, do 
dia 07 de abril de 2022. Contou com a presença de 16 participantes, dentre eles, os representantes da 
Prefeitura Municipal, da comissão gestora e os representantes da Empresa Vallenge Engenharia, conforme 
lista de presença e ata em anexo. 

Antes de iniciar a reunião, a equipe da Vallenge preparou o espaço escolhido para o evento, realizando a 
higienização de cadeiras e as organizando em fileiras (formato de auditório), respeitando o distanciamento e 
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seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19. Foi colocado álcool líquido no ambiente para higienização 
dos participantes e materiais utilizados no decorrer da Oficina. As cadeiras foram posicionadas de forma que 
permitia a acomodação de um maior número de pessoas no ambiente.  

A lista de presença foi preenchida por uma representante da empresa Vallenge Engenharia, com intuito de 
evitar o compartilhamento de material entre os presentes, obedecendo as regras de prevenção e combate a 
Covid. 

 

◼ Apresentação dos Conceitos Relevantes 

A engenheira da Vallenge, Gimena Picolo, iniciou a reunião agradecendo a participação de todos e deu 
prosseguimento identificando os objetivos do encontro, que consistiam em: transmitir informações 
previamente coletadas sobre o Parque, fazer um alinhamento geral sobre a elaboração do Plano de Manejo 
e promover uma capacitação dos presentes acerca do tópico. 

Uma breve explicação foi dada sobre os conceitos de Unidades de Conservação, sobre os objetivos e 
diretrizes do Plano de Manejo, os propósitos do Parque Itaim e as finalidades da Comissão Gestora. Não 
obstante, foram apresentados diversos mapas contendo informações relevantes sobre a região incidente de 
tal Unidade de Conservação. 

 

 
FIGURA 2  – ENG. GIMENA PICOLO APRESENTANDO OS 

CONCEITOS RELEVANTES PARA A REUNIÃO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 
FIGURA 3 – PÚBLICO ASSISTINDO Á APRESENTAÇÃO INICIAL 

FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

A base cartográfica de uma localidade contém informações de grande serventia para o conhecimento integral 
da região e das suas características ambientais. No contexto de uma UC, que possui características de 
proteção ambiental, a reunião de mapas é imprescindível para delimitar, identificar particularidades e estudar 
a área. Dessa forma, na apresentação ministrada foram expostos os seguintes mapas: 

1. Localização e acesso; 

2. Hidrografia; 

3. Malha Viária; 

4. Infraestrutura; 

5. Situação de Uso; 
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6. Áreas de Compensação; 

7. Uso do Solo; 

8. Mapa Situacional. 

 

Posteriormente à apresentação e explicação da base cartográfica do Parque Itaim, a discussão foi aberta ao 
público  

 

◼ Abertura da discussão para o público 

A abertura da discussão para o público teve por objetivo promover o envolvimento dos participantes com as 
questões do Plano de Manejo, além de esclarecer possíveis dúvidas. Nesse momento da reunião, a Sra. 
Magali, Secretária do Meio Ambiente, explicou a importância da participação da população nos eventos 
relacionados ao Parque, esclarecendo que tal engajamento contribui para alcançar a preservação e para atrair 
o público para o local.  

 

 
FIGURA 4  – ENG. GIMENA PICOLO APRESENTANDO OS CONCEITOS 

RELEVANTES PARA A REUNIÃO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 
Foram abordados na discussão temas como a supressão de árvores, a possibilidade de alocação de 
indivíduos arbóreos, a importância da população no cuidado do Parque (inclusive para a prevenção de 
queimadas), as possibilidades e regras dentro de uma UC de proteção INTEGRAL, o conceito de zona de 
amortecimento, a possibilidade de realização de eventos, dentre outras questões. Foi comentado por um dos 
participantes da discussão que o Plano de Manejo é o primeiro passo para promover o cuidado do Parque 

 

◼ Apresentação do Material de Divulgação 

Em seguida a Engenheira Gimena Picolo, da Empresa Vallenge Engenharia, distribuiu o material de 
divulgação, panfletos e banners, para os presentes. 
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FIGURA 5 – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE 

DIAGNÓSTICO DO PLANO DE MANEJO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022  

 

Nesse momento do encontro foram levantados pontos da cidade nos quais o material poderia ser fixado, 
sendo esses locais de grande acesso por parte da população de Taubaté, como escolas e ônibus. O principal 
intuito da criação dos materiais de divulgação é de que a sociedade comum tome ciência sobre o Plano de 
Manejo que está sendo executado para o Parque, atraindo os munícipes para a exporem sua opinião sobre o 
local e opinarem na tomada de decisões. 

Ademais, foi enfatizado que a divulgação se estende para as redes sociais a partir de publicações no site, 
Instagram e Facebook da Prefeitura de Taubaté. A divulgação por diferentes meios, eletrônico e físico, é de 
grande utilidade para o alcance do maior número de pessoas envolvidas no Plano de Manejo do Parque Itaim. 

 

 
FIGURA 6  – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 1 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022  

 
FIGURA 7 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA2 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022  
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FIGURA 8  – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 3 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022  

 
FIGURA 9 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 4 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022  

 

 
FIGURA 10  – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 5 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022  

 
FIGURA 11 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 6 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022  

 

◼ Encerramento  

Para finalizar, a engenheira Gimena Picolo comentou sobre as próximas atividades da comissão gestora, 
identificando que o seguinte encontro seria referente à Oficina de Diagnóstico. Encerrando as atividades, a 
equipe da empresa Vallenge recolheu todo o material, para posteriormente serem catalogados a fim de se 
proceder com a conclusão do presente documento. 

 

3. OFICINA PARTICIPATIVA 

A presente etapa do relatório consubstancia as informações referentes à Oficina Participativa de Diagnóstico, 
realizada às 18h30 do dia 12 do mês de abril de 2022, na Avenida Professor Gentil de Camargo, s/n (Defesa 
Civil – Mirante).  

O encontro contou com a participação da Secretária do Meio Ambiente e do Bem-estar Animal de Taubaté, 
sra Magali, da comunidade circundante do Parque do Itaim, a equipe da Comissão Gestora e os 
representantes da Empresa Vallenge Engenharia. 

 

 DESCRIÇÃO DO EVENTO 
A Oficina Participativa de Diagnóstico teve como propósito reunir a opinião pública sobre as potencialidades 
e fragilidades do Parque Itaim, sob a luz de temas específicos, além de esclarecer termos importantes para o 
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entendimento do propósito de um Plano de Manejo. O envolvimento dos cidadãos em iniciativas de proteção 
ambiental é de fundamental importância para garantir que haja uma gestão sustentável do local em questão, 
no caso o Parque do Itaim, que os interesses de grupos minoritários sejam contemplados, além de auxiliar na 
disseminação da consciência ambiental.  

No primeiro momento da Oficina de Diagnóstico a engenheira Gimena Picolo fez uma apresentação contendo 
informações gerais sobre Parque e seu histórico, o conceito de Unidade de Conservação segundo a legislação 
pertinente, os objetivos do Parque Itaim, o propósito do Plano de Manejo e as etapas de sua elaboração. 
Posteriormente, houve a apresentação da base de dados cartográficos e a explicação dos mapas de 
localização do Parque, hidrografia, infraestrutura, malha viária, uso do solo, situação de uso e de áreas de 
compensação. 

Para promover a participação do público de maneira efetiva e para levantar opiniões e perspectivas sobre o 
Parque do Itaim, uma dinâmica foi proposta. Desse modo, após a apreciação teórica, a eng. Gimena elucidou 
as regras da dinâmica e instruiu os participantes a formarem grupos. Em cada grupo formado foi eleito um (a) 
líder. Após a separação dos grupos, foi estabelecido um tempo de 30 minutos para que os presentes 
levantassem as potencialidades e fragilidades sobre os temas de Meio ambiente, Esporte e Lazer, Cultura e 
Turismo, Infraestrutura e Segurança. Após a discussão em grupo, cada líder leu as respostas levantadas e 
uma discussão foi aberta para comentários. Posteriormente, foi passada a agenda das próximas atividades 
de elaboração do Plano de Manejo e a reunião foi encerrada. 

Tendo em vista o supracitado, a Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo ficou dividida nas seguintes 
partes: 

1. Apresentação Inicial; 
2. Regras da Dinâmica; 
3. Dinâmica; 
4. Encerramento. 

 

A reunião ocorreu de maneira satisfatória e houve uma participação significativa do grupo presente. Ademais, 
foram levantados pontos a serem melhorados no Parque, principalmente no que diz respeito à segurança do 
mesmo, e potencialidades, como as infraestruturas presentes e os componentes ambientais do espaço. 

 

3.1.1 Apresentação Inicial 

A Oficina foi iniciada com as palavras da Secretária do Meio Ambiente e Bem-estar Animal, a Sra. Magali, que 
explicou ao público que o intuito do encontro era tratar de questões referentes ao Plano de Manejo do Parque 
Itaim e envolver a população do entorno na tomada de decisões acerca dessa Unidade de Conservação. Em 
seguida, a palavra foi passada para a Eng. Gimena Picolo que agradeceu a participação de todos e deu 
prosseguimento à apresentação.  

O roteiro da apresentação foi explicitado e foi dada um esclarecimento breve sobre o Parque do Itaim e as 
estruturas presentes no mesmo. Inicialmente, foi elucidado que o Parque foi uma área de cultivo e pastagem 
em seus primórdios e depois foi transformado em um loteamento clandestino, até que, por meio de um decreto 
publicado em 2003, se tornou o Parque Municipal do Itaim. Após 2003, outros instrumentos da legislação 
vigoraram até que o Parque fosse considerado uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Para 
facilitar o entendimento do público presente, houve uma explicação sobre o conceito de Unidades de 
Conservação, sobre a classificação de Uso Integral e sobre os desdobramentos dos objetivos do Parque, 
como o uso sustentável dos recursos ambientais, a preservação dos ecossistemas presentes, a realização 
de atividades de educação ambiental e de pesquisas científicas, dentre outros.  
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Dado os objetivos do Parque, foi esclarecido que o Plano de Manejo é o instrumento norteador das atividades 
a serem desenvolvidas na unidade de Conservação, que é útil para promoção de uma gestão sustentável e 
participativa do local, que auxilia na identificação das necessidades de melhoria da infraestrutura e que apoia 
no usufruto dos serviços oferecidos para a população.  

Não obstante, foram citadas as etapas para a elaboração do Plano de Manejo: 1) Mobilização e Plano de 
Trabalho, 2) Levantamento de Bases de Dados e Validações, 3) Diagnóstico Socioambiental Participativo, 4) 
Elaboração do Plano de Manejo, 5) Programas de Gestão e Proposição de Parcerias Privadas e 6) Conclusão 
do Plano de Manejo e Resumo Executivo e foi enfatizado que o projeto se encontra na etapa 3.  

Após a apresentação inicial dos conceitos mais relevantes para o entendimento do público, a Engenheira 
Gimena apresentou e explicou os mapas cartográficos realizados durante os trabalhos. Os mapas 
apresentados consubstanciavam informações sobre a localização do Parque, hidrografia, infraestrutura 
presente, malha viária, uso do solo, situação de uso e um mapa de áreas de compensação. Foi enfatizado 
que algumas áreas de compensação já estão em processo de reflorestamento sob a implementação de 
medidas de compensação. A próxima etapa da Oficina consistiu na apresentação das regras da dinâmica. 

 

 
FIGURA 12  – APRESENTAÇÃO INICIAL DA OFICINA DE 

DIAGNÓSTICO – VISTA 1 
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ, 2022 

 
FIGURA 13 – APRESENTAÇÃO INICIAL DA OFICINA DE 

DIAGNÓSTICO – VISTA 2 
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ, 2022 

 

 
FIGURA 14  – APRESENTAÇÃO DA BASE DE DADOS 

CARTOGRÁFICOS NA OFICINA DE DIAGNÓSTICO   
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ, 2022 

 
FIGURA 15 – PÚBLICO ASSISTINDO Á APRESENTAÇÃO DA OFICINA 

DE DIAGNÓSTICO  
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ, 2022 
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3.1.2 Regras da Dinâmica 

Foram apresentadas as regras da dinâmica para a coleta da percepção social dos munícipes sobre o Parque 
Itaim. As regras da dinâmica foram apresentadas obedecendo quatro passos: (1) formação de grupos: nesse 
momento os participantes da oficina formariam grupos para trabalho em equipe para a coleta da percepção 
social de cada integrante; (2) recebimento dos materiais para a realização da dinâmica: nesse momento os 
participantes receberiam os materiais produzidos pela Vallenge para continuidade da dinâmica da oficina 
comunitária, quais sejam: folhas com os temas da dinâmica, mapas de referência do Parque Itaim, canetas e 
folhas de sulfite para demais registros; (3) seleção de um responsável para registrar a opinião do grupo: nesse 
momento cada grupo escolheria um integrante responsável por registrar as opiniões dos integrantes do grupo; 
(4) leitura dos registros e das opiniões de cada grupo: último momento da oficina, onde o responsável de cada 
grupo faria a leitura dos pontos e das opiniões registradas pelo grupo. 

No momento da dinâmica, ficou definido o espaço de tempo de 30 minutos para os participantes identificarem 
as potencialidades e fragilidades do Parque Itaim de cada um dos seguintes aspectos: 

1. Meio Ambiente; 
2. Esporte e Lazer; 
3. Segurança; 
4. Cultura e Turismo; 
5. Infraestrutura. 

 Nesse momento, os presentes na oficina dividiram-se em 4 grupos para a realização da dinâmica. 

 

 
FIGURA 16 - DISCUSSÃO EM GRUPO NO MOMENTO DA DINÂMICA – 

VISTA 1 
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 
FIGURA 17 – DISCUSSÃO EM GRUPO NO MOMENTO DA DINÂMICA – 

VISTA 2 
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 
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FIGURA 18  ENG. GIMENA AUXILIANDO A EXECUÇÃO DA DINÂMICA 

EM GRUPO 
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 
FIGURA 19 – DISCUSSÃO EM GRUPO NO MOMENTO DA DINÂMICA – 

VISTA 3 
FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 

3.1.3 Dinâmica 

As opiniões e os registros tinham o objetivo de captar o olhar da população sobre as oportunidades e os 
aspectos positivos do Parque Itaim, assim como as fragilidades e os aspectos negativos. Foi observado um 
grande interesse dos participantes na execução da dinâmica e a elaboração de muitas propostas para a 
melhoria do Parque.  

Após os grupos concluírem as anotações, a engenheira Gimena Picolo encerrou a etapa de identificação de 
potencialidades e fragilidades e iniciou a leitura das respostas. Neste momento o responsável de cada grupo 
realizou a leitura dos pontos e das opiniões registadas pelo grupo. 

 

 
FIGURA 20 - APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DA DINÂMICA– VISTA 1 

FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 
FIGURA 21 - APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DA DINÂMICA– VISTA 2 

FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 



                                                                                                                    15 
VLG1988-PLN-P4 

 

 

 
FIGURA 22 - APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DA DINÂMICA– VISTA 3 

FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 
FIGURA 23 - APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DA DINÂMICA– VISTA 4 

FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 

Após a leitura feita por cada representante de seu grupo, formou-se um ambiente de discussão proativo entre 
as pessoas presentes na oficina, o que evidenciou as oportunidades e as forças para o desenvolvimento do 
Parque Itaim, assim como as ameaças e as fragilidades a serem trabalhadas. 

 

3.1.4 Encerramento 

Para concluir a apresentação, a engenheira Gimena Picolo agradeceu a presença de todos e a participação 
ativa na dinâmica e pontuou quanto à similaridade dos pontos levantados pelos grupos, enfatizando a 
importância do Plano de Manejo.  Encerrou apresentando a agenda prévia para os próximos eventos 
relacionados a elaboração do Plano de Manejo do Parque Itaim.  

A equipe da empresa Vallenge recolheu todo o material, para posteriormente serem catalogados a fim de se 
proceder com a conclusão do diagnóstico participativo, gerando o presente documento. 

 

 
FIGURA 24 - ENCERRAMENTO DA OFICINA - VISTA 1 

FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 
FIGURA 25 - ENCERRAMENTO DA OFICINA - VISTA 2 

FONTE: PREFEITURA DE TAUBATÉ,2022 

 

 RESULTADOS 
Na presente subseção serão apresentados os resultados obtidos a partir da opinião dos munícipes que 
participaram da Dinâmica da Oficina Participativa de Diagnóstico do Plano de Manejo. É importante ressaltar 
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que serão apresentados os resultados já processados pela equipe técnica da Vallenge e que eles estarão 
disponíveis para consulta na seção de anexos.  

Os gráficos foram elaborados com base nas respostas dos 4 grupos que participaram da dinâmica e tais 
respostas encontram-se na seção de anexos. As análises apresentadas a seguir levaram em consideração a 
similaridade entre as potencialidades e fragilidades mencionadas pela população, dessa forma os resultados 
foram compilados com base no número de recorrência entre os grupos. Os gráficos apresentados possuem 
uma valoração no eixo vertical que representa a quantidade de grupos, dentre os quatro participantes da 
dinâmica, que fizeram determinado apontamento, enquanto o eixo horizontal identifica os apontamentos em 
si. 
 

3.2.1 Tema Meio Ambiente 

O primeiro tema que foi levado para a discussão aberta foi o de Meio Ambiente. Os grupos, dessa forma, 
levantaram as potencialidades e as fragilidades relacionadas ao tópico. 
 

 

FIGURA 26 – RESULTADO DAS POTENCIALIDADES DO MEIO AMBIENTE 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

A partir do gráfico apresentado acima é possível verificar que, dentre os 4 grupos participantes da dinâmica 3 
deles apontaram que a presença de nascentes e a fauna do Parque são potencialidades. Dois grupos listaram 
a flora, a possibilidade de realização de projetos voltados para educação ambiental e possibilidade de 
realização de pesquisas científicas como potencialidades. Ademais, também foram mencionadas as 
potencialidades oferecidas pelas áreas que podem ser recuperadas, a possibilidade de preservação de dois 
biomas, Cerrado e Mata Atlântica e a possibilidade de levantamento e proteção das espécies ameaçadas de 
extinção. De modo geral, os recursos naturais do Parque e os ecossistemas presentes são considerados 
como pontos positivos pela população uma vez que podem ser geridos para a promoção de proteção e 
conscientização ambiental.  

Não obstante, o gráfico a seguir demonstra as fragilidades levantadas pelos grupos com relação ao meio 
ambiente: 
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FIGURA 27 – RESULTADO DAS FRAGILIDADES DO MEIO AMBIENTE 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 
No âmbito das fragilidades, foi destacado por 3 grupos que as queimadas, a vegetação exótica e as áreas 
degradadas são problemas recorrentes no Parque, ameaçando não só a integridade da paisagem do local 
como também os ecossistemas presentes. Outros apontamentos preocupantes foram o descarte indevido de 
lixo no Parque, a topografia acidentada, a presença de vegetação exótica, dentre outros.  

Conclui-se, portanto, que os munícipes enxergam que o Parque do Itaim é um local com grandes 
potencialidades e com uma paisagem natural rica, entretanto, necessita de mais cuidados para que a sua 
preservação seja mantida e seu ecossistema seja protegido.  

 

3.2.2 Tema: Infraestrutura 

A Figura a seguir apresenta os resultados obtidos na dinâmica para o tema de infraestrutura:  

 

 

FIGURA 28 – RESULTADO DAS POTENCIALIDADES DA INFRAESTRUTURA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 
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Por meio da Figura acima é possível observar que as principais potencialidades relacionadas a infraestrutura 
do Parque dizem respeito às estruturas já instalados no local, como a Casa do Tropeiro, Mirante, Quiosques, 
Maria Fumaça, dentre outros. Também foi identificado que a presença do Núcleo Ambiental no Parque pode 
ser de grande utilidade para a promoção de projetos de educação ambiental e para auxiliar em uma gestão 
sustentável da área. Não obstante, foi apontado pelos participantes que o Parque possui uma área extensa 
que pode ser aproveitada para a instalação de novos empreendimentos, como restaurantes, áreas de lazer, 
áreas para a realização de atividades físicas, dentre outros.  

Ainda no contexto da Infraestrutura, foram listadas as seguintes fragilidades: 

 

 

FIGURA 29 – RESULTADO DAS FRAGILIDADES DA INFRAESTRUTURA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

As principais fragilidades encontradas na infraestrutura do Parque Itaim são atreladas à falta de manutenção 
dos prédios existentes e à inutilização de espaços como o caso dos sanitários que estão desativados, 
reportadas por 3 grupos. Também foi reportado que a iluminação precária, ausência de lixeiras distribuídas 
pelo Parque, a falta de limpeza do espaço e a inutilização dos equipamentos de esportes instalados no local 
são pontos que necessitam de atenção. Outro apontamento feito por um dos grupos, que é de grande 
relevância, diz respeito a falta de acessibilidade ao Parque para pessoas com deficiência (PCDs), idosos e 
gestantes.  

De maneira geral, é perceptível que ao passo que a infraestrutura já existente no Parque fornece grandes 
benefícios ao local, a falta de manutenção e o desuso desses ambientes fazem que não haja um 
aproveitamento adequado dos serviços que poderiam ser oferecidos. Também é possível inferir que o Parque 
necessita de mudanças estruturais para que se torne mais acessível ao público. 

 

3.2.3 Tema: Esporte e Lazer 

A Figura a seguir demonstra os resultados obtidos para o tema de Esporte e Lazer, levando em conta os 
aspectos potenciais tópico: 
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FIGURA 30 – RESULTADO DAS POTENCIALIDADES DE ESPORTE E LAZER 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

Com relação ao Esporte e Lazer, foram identificadas como potencialidades as pistas presentes, o ginásio e 
os eventos que já foram realizados no Parque, como a Corrida de Rua e corrida Cross Country. Os munícipes 
expressaram grande entusiasmo com as estruturas ligadas à esportes radicais e com a possibilidade de 
implementação de estruturas para tirolesa, turismo ecológico, trilhas, camping, arborismo, dentre outros. 
Nesse aspecto, nota-se que as possibilidades de esporte e lazer são muito atreladas à paisagem natural e 
que uma gestão integradora do Parque Itaim se faz necessária. Não obstante, o mirante e as áreas de lazer 
situadas no local também foram considerados pontos positivos.  

O gráfico a seguir representa as fragilidades levantadas no que diz respeito a Esporte e Lazer: 

 

 

FIGURA 31 – RESULTADO DAS FRAGILIDADES DE ESPORTE E LAZER 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 
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Com relação às fragilidades, a falta de manutenção das estruturas foi um apontamento unânime entre os 
grupos, uma vez que muitas das estruturas presentes no Parque estão em desuso ou estão sendo 
subutilizadas dada a ausência de cuidados periódicos. A falta de espaços que servem de apoio para os 
praticantes de esporte como (bebedouros e sanitários) foi o segundo ponto mais comentado pelos munícipes, 
sendo que 3 grupos o fizeram. O desuso dos espaços e a falta de limpeza do Parque também foram 
considerados aspectos negativos no âmbito do tema de Esportes e Lazer. 

Os participantes da dinâmica da Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo do Parque Itaim elucidaram que 
o Parque possui muitos atrativos e infraestrutura ligados ao esporte e lazer, o que pode ser comprovado pelos 
diversos eventos já realizados no local. Contudo, a manutenção faltosa dos espaços e a ausência de 
estruturas de apoio para os transeuntes dificultam a utilização plena da área para a promoção de lazer para 
a população e incentivo à prática de esportes. 

 

3.2.4 Tema: Cultura e Turismo 

Os resultados apresentados na figura a seguir são referentes as potencialidades do tema de Cultura e 
Turismo: 

 

 

FIGURA 32 – RESULTADO DAS POTENCIALIDADES DE CULTURA E TURISMO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

No que diz respeito ao tema de Cultura e Turismo, foi unânime entre os grupos que a presença da Casa do 
Tropeiro, da Maria Fumaça, da casa do Monteiro Lobato e do Quiosque são potencialidades do Parque do 
Itaim. A existência do Teatro e do Mirante também foi comentada por 3 grupos como sendo pontos positivos 
no aspecto da Cultura e do Turismo.  

Na figura posterior são apresentados os resultados que refletem a opinião dos participantes da dinâmica sobre 
as fragilidades da Cultura e do Turismo: 
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FIGURA 33 – RESULTADO DAS FRAGILIDADES DE CULTURA E TURISMO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

As principais fragilidades reportadas no aspecto da Cultura e Turismo são: falta de manutenção das estruturas 
presentes no Parque, a falta de mão de obra, tanto para recepcionar os visitantes quanto para promover 
iniciativas culturais (elenco, guias etc.) e a falta de atrativos voltados para a população de Taubaté. Neste 
mesmo cenário foram apontadas, também como fragilidades, a falta de sinalização para chegar ao Parque, a 
falta de divulgação dos eventos para a população e a depredação dos equipamentos de esporte instalados.  

Na discussão aberta, os munícipes enfatizaram que a cidade de Taubaté possui um rico patrimônio histórico 
e cultural, além do patrimônio literário, representado principalmente pela figura do Monteiro Lobato. Nesse 
sentido, o Parque do Itaim pode ajudar na promoção de atividades culturais, servindo de espaço para 
aprendizado sobre a história do município e auxiliando na criação de um sentimento de pertencimento nos 
moradores da cidade. 

 

3.2.5 Tema: Segurança 

O gráfico apresentado na figura a seguir corresponde às potencialidades do tema segurança: 
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FIGURA 34 – RESULTADO DAS POTENCIALIDADES DA SEGURANÇA 

FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

Foi reportado por 75 % dos grupos presentes que não existem potencialidades no que se diz respeito à 
Segurança do Parque Itaim, uma vez que o local é altamente suscetível a invasões. Um único grupo, dentre 
os 4 presentes, apontou que a presença da Polícia Civil e a Proximidade ao Comando de Aviação do Exército 
(CAVEX) são potencialidades no âmbito da Segurança do Parque Itaim. Os resultados obtidos nesse tópico 
da dinâmica ilustram a grande preocupação dos moradores com a segurança do Parque e dos visitantes.  

A seguir, são relatadas as fragilidades da segurança do Parque:  

 
FIGURA 35 – RESULTADO DAS FRAGILIDADES DA SEGURANÇA 

FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

Dentre os 4 grupos, 3 acordaram que a falta de rondas pelo Parque contribui para a falta de segurança no 
local. Metade dos grupos listaram a iluminação precária, a falta de controle de acesso na entrada, a ausência 
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de monitoramento remoto e a falta de cercamento do Parque Itaim como fragilidades. Também fora citados 
pontos problemáticos como o vandalismo, a depredação e a invasão no aspecto das fragilidades.  

De maneira geral, pode-se inferir que o Parque do Itaim necessita da implementação de medidas estratégicas 
voltadas para a segurança do local e dos transeuntes.  

 

3.2.6 Conclusões 

A partir da realização da dinâmica da Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo foi possível fazer um 
levantamento holístico das potencialidades e fragilidades, em diversas esferas, do Parque do Itaim. Todos os 
pontos levantados pelos munícipes servirão para nortear a tomada de decisões relativas ao plano dessa 
Unidade de Conservação. A apreciação dos apontamentos feitos pelos participantes é de grande importância 
para garantir que a Gestão do Parque seja participativa e para fortalecer o atendimento das reais 
necessidades da população local, sobretudo na etapa de diagnóstico da área.     

A dinâmica realizada pela equipe da Vallenge Consultoria tinha o propósito de fazer uma análise profunda 
sobre a estrutura atual do Parque, levando em conta os pontos fortes e os pontos a serem melhorados. 
Entretanto, nesse momento de reflexão, houve o surgimento de muitas ideias de melhorias futuras para a 
área. Dentre as ideias, foi proposta a criação de um observatório de pássaros no Parque, uma vez que o local 
abriga muitas espécies de aves, a criação de um sistema de transporte interno para facilitar a locomoção dos 
visitantes, a contratação de guias turísticos e a adoção de parcerias público-privadas para implementação da 
infraestrutura presente.  

Infere-se, portanto, que a dinâmica foi um importante passo para a elaboração do Plano de Manejo, por 
angariar diferentes pontos de vista sobre o Parque do Itaim e engajar os moradores de Taubaté na proteção 
e melhoria dessa Unidade de Conservação.  
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4. ANEXOS 

 

 APRESENTAÇÃO OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO GESTORA 
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