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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente relatório é o sexto 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 CAPACIDADE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO PARA EFETIVAR A GESTÃO DA 
UC 

Nessa seção será apresentada a análise da efetividade da gestão do PNM Vale do Itaim pelo município, 
realizado por meio da aplicação de um questionário para avaliação rápida (Anexo 5.1). 

O questionário foi elaborado com base na metodologia RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of 
Protected Area Management ou Avaliação Rápida e Priorização da Gestão das Áreas Protegidas) 
desenvolvido pela Rede WWF e consiste em uma ferramenta simples que permite aos tomadores de decisão 
e formuladores de políticas para as unidades de conservação identificar as maiores tendências e aspectos 
que devem ser considerados para alcançar uma melhor efetividade de gestão em um sistema ou grupo de 
áreas protegidas. 

A estrutura do questionário baseia-se nos seis elementos do ciclo de gestão e avaliação (perfil, pressões e 
ameaças, contexto, planejamento, insumos e processos) e em questões ligadas ao sistema de unidades de 
conservação, conforme apresentado no Quadro a seguir. 

 

Elementos Descrição Seções do Questionário 

1. Perfil 

O perfil da unidade de conservação contém dados do responsável pelo 
preenchimento do questionário e informações administrativas 
(execução financeira e número de funcionários). 

Seção 1 
Seção 2 

2. Pressões e 
Ameaças 

Pressões são atividades que causam impactos negativos na unidade de 
conservação e ocorreram nos últimos cinco anos. As ameaças são 
também atividades impactantes, mas analisadas sob a perspectiva de 
sua continuidade durante os próximos cinco anos. Ou seja, a mesma 
atividade, por exemplo, caça, pode ser analisada como pressão e/ou 
ameaça, dependendo de sua ocorrência no passado e presente 
(pressão) e probabilidade de ocorrência no futuro (ameaça). As 
pressões e ameaças são avaliadas por meio de sua tendência de 
ocorrência e criticidade, sendo a criticidade medida por meio da 
abrangência, impacto e permanência do dano no ambiente. 

Seção 3 

3. Contexto 
A análise do contexto da unidade de conservação apresenta a 
importância biológica, importância socioeconômica e vulnerabilidades. 

Seção 4 
Seção 5 
Seção 6 

4. Planejamento 
O planejamento da unidade abrange a análise de objetivos, amparo 
legal e desenho e planejamento da área. 

Seção 7 
Seção 8 
Seção 9 

5. Insumos 
Inclui a análise de recursos humanos, comunicação e informação, 
infraestrutura e recursos financeiros 

Seção 10 
Seção 11 
Seção 12 
Seção 13 

6. Processos 

Processos de gestão contemplam o planejamento da gestão, a tomada 
de decisões e o desenvolvimento de pesquisas, avaliação e 
monitoramento. 

Seção 14 
Seção 15 
Seção 16 

QUADRO 1 – ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

A análise da efetividade da gestão nas unidades de conservação é um passo importante, já que ela determina 
os pontos fracos e fortes para que essa gestão seja efetiva. Essa eficiência é alcançada quando as políticas 
de gestão adotadas são adequadas ao objetivo de sua criação, que é a conservação da biodiversidade.  
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2.1 Aplicação de questionário on-line 
O questionário foi elaborado de forma online, em que um link foi encaminhando via e-mail para a Secretaria 
do Meio ambiente e Bem-estar Animal de Taubaté (SEMABEA), visando a obtenção das respostas, o que 
gerou dados mais precisos e completos. Assim, foram identificadas as pressões e ameaças, seu grau e as 
informações levantadas nos demais módulos que integram os elementos contexto, planejamento, insumos, 
processos e resultados.  

 

2.2  Análise dos resultados 
Para mensurar os quesitos respondidos no questionário pelos gestores, foi elaborado um quadro contendo 
três parâmetros, sendo: abrangência, impacto e permanência, com variáveis relacionadas, de modo a apontar 
o mais próximo da realidade da Unidade. Esses critérios serão aplicados na Seção 3 - Pressões e ameaças 
da UC. 

 

Abrangência Impacto Permanência Pontuação 

Total Severo Permanente 4 

Generalizado Alto A longo prazo 3 

Espalhado Moderado A médio prazo 2 

Localizado Suave A curto prazo 1 

QUADRO 2 – QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA AS PRESSÕES E AMEAÇAS COM BASE NO MÉTODO RAPPAM 
FONTE: WWF BRASIL, 2017 

 

Para as demais seções, o peso atribuído às variáveis para mensuração é apresentado no Quadro a seguir.  
Nos casos em que as informações não são disponíveis, o informante deve fornecer uma estimativa mais 
precisa possível e apontar que as informações não são baseadas em dados. 

 

Resposta Pontuação 

Sim 5 

Predominantemente sim 3 

Predominantemente não 1 

Não 0 

QUADRO 3 – QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA AS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO COM BASE NO MÉTODO RAPPAM 
FONTE: WWF BRASIL, 2017 

 

Com essa análise, é possível a identificação dos pontos fortes e fracos da Unidade, onde os gestores podem 
utilizar essas informações para possíveis ajustes das políticas, alocar recursos financeiros e desenvolver 
programas de apoio técnico. 

Dentre as seções avaliadas, inicialmente foram descritos separadamente os resultados observados nas 
pressões e ameaças, em razão das particularidades da sua metodologia de identificação e de pontuação. 
Subsequentemente foram analisadas as informações levantadas nas demais seções que integram os 
elementos contexto, planejamento, insumos e processos. 
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2.2.1 Seção 1 - Dados do responsável pelo preenchimento do questionário 

A responsável pelo preenchimento de dados foi a Sra. Luiza Fernanda dos Santos Pereira, Chefe de Divisão 
da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal (SEMABEA). 

 

2.2.2 Seção 2 - Recursos humanos e financeiros 

De acordo com as informações obtidas, não há recursos financeiros específicos para a UC. Com relação aos 
recursos de fontes externas, está previsto apenas o plantio de mudas nativas com iniciativa do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente gerido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.  

Atualmente, com uma parceria, o parque recebe recursos e/ou ações de contrapartida da MRV por 
financiamento para a execução do núcleo ambiental e elaboração do plano de manejo e de empresas que 
necessitam de áreas para fazer compensação ambiental, mediante à realização de projetos e/ou melhorias 
no parque.  

O PNM do Itaim não possui estagiários e funcionários terceirizados, porém conta com três servidores 
contratados em regime CLT e dois comissionados. O quadro de servidores é constituído por 1 diretor, 1 gestor, 
3 supervisores, 3 assistentes técnicos, 2 fiscais, 1 chefe de serviço, 4 braçais, 1 servente e 2 pedreiros. Tais 
servidores fazem parte do quadro de funcionários da SEMABEA, com sede no núcleo ambiental localizada 
na UC. Entretanto, esses funcionários não são específicos para manutenção da UC. 

  

2.2.3 Seção 3- Pressões e ameaças 

As informações levantadas em pressões e ameaças abrangem 12 fatores identificados como os mais 
relevantes, levando em conta os impactos causados sobre a UC; são eles: extração de madeira, pastagem, 
ocupação humana, construção e operação de infraestruturas, caça, pesca, coleta de produtos não 
madeireiros, disposição de resíduos (poluição), espécies exóticas invasoras, uso dos recursos por populações 
residentes, influências externas e incêndios de origem antrópica. O quadro abaixo foi utilizado para pontuar 
cada um dos eventos e obter um grau para as pressões e ameaças existentes. 

 

Pressões e 
Ameaças 

Abrangência Impacto Permanência Grau Descrição /Recomendações 

Extração de 
madeira 

2 2 2 8 
Na UC verificou-se a extração legal e ilegal de 
madeira, de diferente porte, inclusive para uso como 
lenha, que ocorre dentro da área. 

Pastagem 2 2 2 8 
Com base no uso do solo é possível identificar 
áreas de pastagem na UC, além disso verificou-se 
pastoreio de espécie bovinas e coleta de forragem. 

Ocupação 
humana 

2 3 3 18 
Dentro da UC identificou-se uma moradia e áreas 
invadidas para a realização de hortas e criação de 
animais. 

Construção e 
operação de 
infraestruturas 

2 1 4 8 

A UC conta com diversas infraestruturas instaladas, 
estando algumas em operação. Dentre as 
construções pode-se citar os sanitários, núcleo 
ambiental, vias consolidadas, quiosques, etc. 

Caça 2 4 3 24 
No PNM Vale do Itaim ocorre a caça ilegal que pode 
ameaçar os recursos da UC. 

Pesca 1 2 2 4 

No lago, anteriormente, era realizada a prática de 
pesca esportiva, Já atualmente ocorre a pesca 
ilegal que impactam negativamente os recursos da 
UC. 
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Pressões e 
Ameaças 

Abrangência Impacto Permanência Grau Descrição /Recomendações 

Coleta de 
produtos não 
madeireiros 

2 2 3 12 
Na UC ocorre a coleta de produtos não madeireiros, 
tais como frutos, sementes, flores, entre outros. 

Disposição de 
resíduos 
(poluição) 

2 4 3 24 
Na UC verificou-se em vários pontos a disposição 
inadequada de resíduos sólidos e da construção 
civil. 

Espécies 
exóticas 
invasoras 

3 3 3 27 

Na UC ocorre plantas e animais exóticos. Como por 
exemplo: Acacia sp. e Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit (leucena) e animais considerados 
domésticos como cães, gatos, bovinos, entre 
outros. 

Uso dos 
recursos por 
populações 
residentes 

2 2 1 4 

Na UC ocorrem pressões por parte da população 
residente em seu entorno sobre os recursos 
naturais e culturais, como o uso de recursos em 
áreas e categorias de manejo nas quais os usos 
não são permitidos. 

Influências 
externas 

4 3 4 48 

Verificou-se que no PNM Vale do Itaim há impactos 
decorrentes das atividades realizadas nas áreas do 
entorno, como por exemplos: poluição, aumento ou 
diminuição do escoamento de águas, resíduos, 
perda de conectividade, invasões, entre outros. 

Incêndios de 
origem antrópica 

4 4 2 32 
Conforme levantado no diagnóstico (Produto 5) 
verificou-se diversas ocorrências de incêndios 
intencionais ou acidentais originados dentro da UC. 

QUADRO 4 – ANÁLISE DAS PRESSÕES E AMEAÇAS À INTEGRIDADE AMBIENTAL DA UC 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 1 – RESULTADO DAS PRESSÕES E AMEAÇAS 

FONTE: ACERVO DO AUTOR,2022 

 

Essas pressões e ameaças foram consideradas, pois são as registradas ou de maior ocorrência nos últimos 
anos, ou seja, as que poderiam atingir maior grau de relevância. Influências externas, incêndios de origem 
antrópica, disposição de resíduos e caça constituem as mais sérias pressões e ameaças a UC. A localização 
da UC em área urbana consolidada do município mostra-se como uma pressão sobre a quantidade de 
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resíduos disposto de forma inadequada, além da preocupação com a depredação do local tanto na 
infraestrutura como também sobre as espécies florísticas e faunísticas. 

Analisando a UC de forma geral, no gráfico abaixo é possível observar que o PNM do Itaim sofre impactos 
vindos de ameaças de forma mais expressiva, ou seja, probabilidade de impactos negativos e contínuos 
durante os próximos cinco anos. 

 

 

FIGURA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE PRESSÃO E AMEAÇA NA UC 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.1 Seção 4 - Importância biológica 

A UC apresenta um número significativo de biodiversidade, tanto de espécies endêmicas quanto de espécies 
que constam na lista brasileira e/ou estadual de espécies ameaçadas de extinção, porém não apresenta 
populações mínimas viáveis de espécies-chave. Além disso, a UC exerce função crítica relacionada a 
paisagem e não apresenta grau de conservação dos elementos e ecossistemas constante. A unidade de 
conservação protege ecossistemas cuja abrangência tem diminuído e contribui para a representatividade de 
UCs, tendo em vista que é a única do município. 

Dentre as nove perguntas de importância biológica, cinco apresentaram pontuação relevante, conforme 
observa-se no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-A UC contém um número significativo de espécies que constam da lista 
brasileira e ou das listas estaduais de espécies ameaçadas de extinção? 

Sim 5 

2-A UC tem níveis significativos de biodiversidade? Sim 5 

3-A UC possui níveis significativos de endemismo? Sim 5 

4-A UC exerce uma função crítica na paisagem? Não 0 

5-A UC contribui significativamente para a representatividade do sistema 
de UCs? 

Contribui, tendo em vista ser a única 
UC do Município. 

5 

6-A UC sustenta populações mínimas viáveis de espécies-chave? 
Nos estudos apresentados até o 

momento, não constam informações 
sobre espécie chave. 

0 

7-O grau de conservação dos elementos e ecossistemas da paisagem se 
mantém ao longo do tempo? 

Não 0 
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Perguntas Respostas Pontuação 

8-A UC protege ecossistemas cuja abrangência tem diminuído 
significativamente? 

Sim 5 

9-A UC conserva uma diversidade significativa de processos naturais e 
de regimes de distúrbio naturais? 

Os estudos apresentados até o 
momento, não constam informações 
suficientes para abrangência quanto 

a diversidade 

0 

QUADRO 5 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 4 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

 

FIGURA 3 – RESULTADO SEÇÃO 4 - IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.2 Seção 5 - Importância socioeconômica 

A UC não é uma fonte de emprego importante para as comunidades locais, não oferece oportunidades de 
desenvolvimento da comunidade mediante o uso sustentável, não apresenta importância religiosa ou 
espiritual, não contém espécies de animais de alta importância social, cultural e econômica e não possui 
atributos relevantes de importância estética, história e/ou cultural, embora no passado o espaço tenha sido 
utilizado para fins cultuais. Contudo, a UC apresenta alto valor recreativo, sendo utilizada para atividades de 
educação ambiental, culturais e esportiva, contribui significativamente com serviços e benefícios ambientais, 
a partir da preservação da natureza e educação ambiental, além de possuir um alto valor educacional e/ou 
científico, pois o espaço é ideal para que sejam realizadas vivências e pesquisa voltadas para a fauna, flora 
e recursos hídricos. 

Dentre as nove perguntas de importância socioeconômica, três apresentaram pontuação relevante, conforme 
observa-se no Quadro e Figura a seguir. 

 
Perguntas Respostas Pontuação 

1-A UC é uma fonte importante de emprego para as comunidades 
locais? Exemplifique. 

Atualmente não. 0 

2-UC oferece oportunidades de desenvolvimento da comunidade 
mediante o uso sustentável de recursos? Exemplifique 

Atualmente não. 0 

3-A UC tem importância religiosa ou espiritual? Exemplifique. Atualmente não. 0 

4-A UC possui atributos de relevante importância estética, histórica 
e/ou cultural? Exemplifique 

Atualmente não. No entanto no passado 
o espaço Casarão, teatro, tropeiro eram 

utilizados para fins culturais 
0 
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Perguntas Respostas Pontuação 

5-A UC possui espécies de plantas de alta importância social, cultural 
ou econômica? Exemplifique. 

Não 0 

6-A UC contém espécies de animais de alta importância social, 
cultural ou econômica? Exemplifique. 

Não 0 

7-A UC possui um alto valor recreativo? Exemplifique. 
Sim. Utilização para atividades de 

educação ambiental, cultural, esportivo. 
5 

8-A UC contribui significativamente com serviços e benefícios 
ambientais? Exemplifique. 

Sim. Preservação da Natureza e 
Educação Ambiental. 

5 

9-A UC possui um alto valor educacional e/ou científico? Exemplifique 

Sim. Espaço ideal para estudantes 
realizarem vivencias e pesquisas 
voltadas a fauna, flora e recursos 

hídricos. 

5 

QUADRO 6 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 5 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

 

FIGURA 4 – RESULTADOS SEÇÃO 5 - IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

2.2.3 Seção 6 - Vulnerabilidade 

O PNM do Itaim possui dificuldade para monitorar atividades ilegais, já que não possui sistema de segurança 
ou guardas/rondas e apresenta fácil acesso para essas atividades, uma vez que os bairros do entorno 
manifestam ocorrências de invasões para despejo de entulho e supressão. A aplicação dos instrumentos 
legais não é baixa e a UC não sofre distúrbios civis e/ou instabilidade política. Além disso, a contratação e a 
manutenção de funcionários são dificultadas, pois não há previsão orçamentária própria. A gestão da UC 
sofre pressão para desenvolver ações em desacordo com os objetivos da UC, já que existem pedidos da 
população quanto a execução de atividades e eventos diversos na área da unidade de conservação. As 
práticas culturais, crenças e usos tradicionais estão em conflito com a categoria e objetivos da UC; como 
exemplo, a realização da festa do tropeiro que contavam com cavalgadas e a presença animais domésticos 
durante as caminhas dos visitantes. 

Dentre as oito perguntas de vulnerabilidade, cinco apresentaram pontuação relevante, conforme observa-se 
no Quadro e Figura a seguir. 
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Perguntas Respostas Pontuação 

1-As atividades ilegais na UC são difíceis para monitorar? Por quê? 
Sim. Não possui sistema de 
segurança e guarda/ronda. 

5 

2-A aplicação dos instrumentos legais é baixa na região? Por quê? Não. 0 

3- A UC está sofrendo distúrbios civis e/ou instabilidade política? Por 
quê? 

Não 0 

4-As práticas culturais, as crenças e os usos tradicionais estão em 
conflito com a categoria e os objetivos da UC? Por quê? 

Sim. Exemplo Festa do Tropeiro 
cavalgadas chegam até o Tropeiro 

(animais domésticos), visitantes 
levam na caminhada cachorros 

5 

5-A UC é de fácil acesso para atividades ilegais? Por quê? 

Sim. Os bairros do entorno de baixa 
renda há grande invasão para 
despejo de entulho, supressão. 

Além de não ter segurança 

5 

6-Existe uma grande demanda por recursos naturais da UC? Por quê? Não 0 

7-A gestão da UC sofre pressão para desenvolver ações em desacordo 
com os objetivos da UC? Por quê? 

Sim. Pois a gestão vem recebendo 
pedidos da população quanto a 

realização de atividades e eventos 
diversos na área do UC 

5 

8-A contratação e a manutenção de funcionários são difíceis? Por quê? 
Sim, pois o mesmo não possui 
previsão orçamentária própria 

5 

QUADRO 7 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 6 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

 

FIGURA 5 – RESULTADOS SEÇÃO 6 - VULNERABILIDADE 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.4 Seção 7 - Objetivos 

Os objetivos da UC incluem a proteção e conservação da biodiversidade, apesar de, atualmente, não existir 
um instrumento de gestão ou planos e projetos que estejam coerentes com seus objetivos. Os funcionários e 
gestores entendem parcialmente os objetivos e as políticas da UC e não há diagnóstico sobre o apoio das 
comunidades locais. 

Dentre as cinco perguntas de objetivos, duas apresentaram pontuação relevante, conforme observa-se no 
Quadro e Figura a seguir. 
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Perguntas Respostas Pontuação 

1-Os objetivos expressos no decreto de criação da UC incluem a 
proteção e a conservação da biodiversidade? 

Sim 5 

2-Os objetivos específicos relacionados à biodiversidade são claramente 
expressos nos instrumentos de gestão da UC? Como? 

Não temos o instrumento de Gestão. 
Estamos aguardando o Plano de 
Manejo com a respectiva minuta, 
para viabilizar os instrumentos de 

gestão 

0 

3-Há planos e projetos coerentes com os objetivos da UC? Quais? 
Não. Estamos aguardando o Plano 

de Manejo 
0 

4-Os funcionários e gestores da UC entendem os objetivos e as políticas 
da UC? 

Em parte. 3 

5-As comunidades locais apoiam os objetivos da UC? Como? Não temos esse diagnóstico 0 

QUADRO 8 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 7 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

 

FIGURA 6 – RESULTADOS SEÇÃO 7 - OBJETIVOS 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.5 Seção 8 - Amparo Legal 

A UC não apresenta situação fundiária regularizada, bem como não possui recursos humanos e financeiros 
para realizar as ações críticas de proteção, amparo legal para gestão de conflitos e demarcação e sinalização 
adequadas dos limites da UC. Porém, a UC e seus recursos naturais contam com aparo legal em forma de 
decreto. 

Dentre as cinco perguntas de amparo legal, uma apresentou pontuação relevante, conforme observa-se no 
Quadro e Figura a seguir. 

 
Perguntas Respostas Pontuação 

1-A UC e seus recursos naturais possuem amparo legal? Como? Sim. Decreto 5 

2-A situação fundiária está regularizada? Não 0 

3-A demarcação e sinalização dos limites da UC são adequadas? Não 0 

4-Os recursos humanos e financeiros são adequados para realizar as 
ações críticas de proteção? 

Não 0 

5-Há amparo legal para a gestão de conflitos? Não 0 

QUADRO 9 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 8 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 7 – RESULTADOS SEÇÃO 8 - AMPARO LEGAL 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.6 Seção 9 - Desenho e planejamento da área 

A localização da UC do PNM do Itaim não é coerente com os objetivos, apresentando desenho desfavorável 
à conservação da biodiversidade e/ou aspectos socioculturais e econômicos, uma vez que existem estradas 
e moradias vizinhas ao seu limite, além da presença de animais domésticos. Ocorre a conexão com a área 
de proteção permanente dos cursos da água e do rio Itaim, que atualmente não está protegida. Ademais, a 
definição do desenho e da categoria da UC contou com a participação e colaboração da Universidade de 
Taubaté. 

Dentre as quatro perguntas de desenho e planejamento da área, duas apresentaram pontuação relevante, 
conforme observa-se no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-A localização da UC é coerente com os seus objetivos? Não 0 

2-O desenho da UC favorece a conservação da biodiversidade e/ou 
aspectos socioculturais e econômicos? Por quê? 

Não. Possuem estradas e moradias 
vizinha a UC, animais domésticos 

0 

3-A UC é conectada à outra unidade de conservação ou a outra área 
protegida? 

Sim. A área de Preservação 
Permanente do rio Itaim que não 

está conservada (protegida). 
5 

4-A definição do desenho e da categoria da UC foi decorrente de um 
processo participativo? Qual? 

Sim. Contou com a participação e 
colaboração da Universidade de 

Taubaté. 
5 

QUADRO 10 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 9 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 8 – RESULTADOS SEÇÃO 9 - DESENHO E PLANEJAMENTO DA ÁREA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.7 Seção 10 - Recursos humanos 

Não há recursos humanos suficientes para a gestão da UC, sendo estimado cerca de 30 funcionários nas 
áreas de segurança, limpeza e manutenção das infraestruturas. Apesar da necessidade de capacitação dos 
servidores, não existe previsão orçamentaria para treinamento e desenvolvimento da equipe. As condições 
de trabalho e fornecimento de EPI e EPC são insuficientes e inadequados. Com relação a avaliação periódica 
do desempenho e progresso dos funcionários, no sistema público eles passam pelo estágio probatório nos 
primeiros 3 anos e há uma comissão de ética que analisa desvio de conduta. 

Dentre as seis perguntas de recursos humanos, uma apresentou pontuação relevante, conforme observa-se 
no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-Há recursos humanos em número suficiente para a gestão efetiva 
da UC? Caso não, quais profissionais são necessários? 

Não. Para sabermos o número de 
funcionários ideal, temos que saber qual 

o uso futuro da área. No entanto 
somente para manutenção das áreas e 
estruturas calcula-se aproximadamente 

30. (entre: segurança, limpeza, 
manutenção das infraestruturas). 

0 

2-Os funcionários possuem capacidade técnica adequada para 
realizar as ações de gestão? Caso não, quais capacitações seriam 
necessárias? 

Não. Seria necessário um 
treinamento/capacitação após o Plano 

de Manejo. 
0 

3-Há oportunidades de capacitação e desenvolvimento da equipe, 
apropriadas às necessidades da UC? 

Atualmente não há previsão 
orçamentária para capacitações e 

desenvolvimento da equipe. 
0 

4-Há avaliação periódica do desempenho e do progresso dos 
funcionários? Caso não, você considera necessário aplicar? 

No sistema público o funcionário passa 
pelo estágio probatório nos 3 primeiros 

anos. E uma comissão de ética que 
analisa desvio de conduta. 

5 

5-As condições de trabalho são suficientes para manter uma equipe 
adequada aos objetivos da UC? 

Não 0 

6-A equipe da UC possui equipamento de segurança individual ou 
coletivo para realização dos trabalhos? 

Não 0 

QUADRO 11 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 10 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 9 – RESULTADOS SEÇÃO 10 - RECURSOS HUMANOS 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,2022 

 

2.2.8 Seção 11 – Comunicação e informação 

A UC não possui informações ecológicas e socioeconômicas e/ou meio de comunicação adequados para 
planejamento, gestão e obtenção de dados, além de não ter uma comunicação efetiva com a comunidade 
local. Porém, existe estrutura de comunicação entre a UC e outras instâncias administrativas por meio de 
memorandos. 

Dentre as cinco perguntas de comunicação e informação, uma apresentou pontuação relevante, conforme 
observa-se no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-Há estrutura de comunicação adequada entre a UC e outras instâncias 
administrativas? Quais? 

Existe, por meio de memorandos. 5 

2-As informações ecológicas e socioeconômicas existentes são 
adequadas ao planejamento da gestão? Quais? 

Não 0 

3-Há meios adequados para a coleta de dados? Quais? Não 0 

4-Existe comunicação efetiva da UC com as comunidades locais? Quais? Não 0 

5-Existe comunicação efetiva entre as comunidades locais? Quais? Não 0 

QUADRO 12 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 11 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 10 – RESULTADOS SEÇÃO 11 - COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.9 Seção 12 -  Infraestrutura 

A UC não apresenta transporte, equipamento de trabalho e instalações para o atendimento dos objetivos. 
Bem como não dispõe de infraestrutura para os seus usuários e manutenção adequados para o seu nível de 
uso. 

Dentre as cinco perguntas de infraestrutura, nenhuma alcançou pontuação relevante, conforme observa-se 
no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-A infraestrutura de transporte é adequada para o atendimento dos 
objetivos da UC? Quais? 

Não 0 

2-O equipamento de trabalho é adequado para o atendimento dos 
objetivos da UC? Por quê? 

Não 0 

3-As instalações da UC são adequadas para o atendimento dos seus 
objetivos? Por quê? 

Não 0 

4-A infraestrutura para usuários é apropriada para o nível de uso? Por 
quê? 

Não 0 

5-A manutenção e cuidados com os equipamentos e instalações são 
adequados para garantir seu uso a longo prazo? Por quê? 

Não 0 

QUADRO 13 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 12 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 11 – RESULTADOS SEÇÃO 12 - INFRAESTRUTURA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.10 Seção 13 - Recursos financeiros 

O PNM Vale do Itaim, não apresenta previsão ou recursos financeiros para os próximos 5 anos, além de não 
existir práticas de administração financeira para gestão eficiente da unidade de conservação por falta de 
verba. Contudo, o PNM Vale do Itaim possui capacidade para captação de recursos externo, devido ao seu 
potencial para a implantação de atividades de ecoturismo, educação ambiental, eventos esportivos e pesquisa 
científicas.  

Dentre as seis perguntas de recursos financeiros, uma apresentou pontuação relevante, conforme observa-
se no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-Os recursos financeiros dos últimos 5 anos foram adequados para 
atendimento dos objetivos da UC? Por quê? 

Não tem recurso específico para a 
UC. 

0 

2-Estão previstos recursos financeiros para os próximos 5 anos para 
atendimento dos objetivos da UC? 

Não 0 

3-As práticas de administração financeira propiciam a gestão eficiente da 
UC? Por quê? 

Não. Não Possui verba para UC. 0 

4-A alocação de recursos está de acordo com as prioridades e os 
objetivos da UC? Por quê? 

Não. Não Possui verba para UC. 0 

5-A previsão financeira a longo prazo para a UC é estável? Por quê? Não. Não Possui verba para UC. 0 

6-A UC possui capacidade para a captação de recursos externos? Por 
quê? 

Sim. Uma área com potencial para 
atividades de ecoturismo, educação 

ambiental, eventos culturais, 
eventos esportivos, pesquisas 

cientificas. 

5 

QUADRO 14 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 13 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 12 – RESULTADOS SEÇÃO 13 - RECURSOS FINANCEIROS 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.11 Seção 14 - Planejamento da gestão 

Não existe inventário dos recursos naturais e culturais, análise e/ou estratégia para enfrentar as pressões e 
ameaças existentes, além de não haver um planejamento eficiente que possibilite alcançar os objetivos da 
UC. 

Dentre as quatro perguntas de planejamento da gestão, nenhuma alcançou pontuação relevante, conforme 
observa-se no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-Existe um inventário dos recursos naturais e culturais adequados à 
gestão da UC? 

Não 0 

2-Existe uma análise e também uma estratégia para enfrentar as 
ameaças e as pressões na UC? 

Não 0 

3-Existe um instrumento de planejamento operacional que identifica as 
atividades para alcançar as metas e os objetivos de gestão da UC? 

Não 0 

4-Os resultados da pesquisa, monitoramento e o conhecimento 
tradicional são incluídos rotineiramente no planejamento? 

Não 0 

QUADRO 15 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 14 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 13 – RESULTADOS SEÇÃO 14 - PLANEJAMENTO DA GESTÃO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,2022 

 

2.2.12 Seção 15 - Tomada de decisão 

Na UC não existe uma organização interna nítida e a comunidade local não participa efetivamente da gestão, 
a fim de contribuir para a tomada de decisão. Entretanto, a tomada de decisões na gestão é transparente e 
existe uma comunicação efetiva entre os funcionários da UC e a administração, por meio de memorando. A 
UC colabora regularmente com parceiros, comunidades e outras organizações, recebendo escolas, atividades 
locais e parceiros para visitação e estudo. 

Dentre as cinco perguntas de tomada de decisão, três apresentaram pontuação relevante, conforme observa-
se no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-Existe uma organização interna nítida da UC? Não 0 

2-A tomada de decisões na gestão é transparente? Sim 5 

3-A UC colabora regularmente com os parceiros, comunidades locais e 
outras organizações? Como? 

Sim. A gestão sempre está disposta 
a receber escolas, atividades locais 
e parceiros para visitação e estudo 

na UC 

5 

4-As comunidades locais participam efetivamente da gestão da UC, 
contribuindo na tomada de decisão? Como? 

Não 0 

5-Existe a comunicação efetiva entre os funcionários da UC e 
Administração? Como é feito? 

Sim. Memorando 5 

QUADRO 16 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 15 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 14 – RESULTADOS SEÇÃO 15 - TOMADA DE DECISÃO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.13 Seção 16 - Pesquisa, avaliação e monitoramento 

A equipe do PNM do Itaim e a comunidade local não possuem acesso às pesquisas sobre questões ecológicas 
e socioeconômicas não sendo possível uma avaliação e monitoramento eficientes. Apenas as atividades de 
educação ambiental são monitoradas e registradas de forma precisa.  

Dentre as cinco perguntas de pesquisa, avaliação e monitoramento, uma apresentou pontuação relevante, 
conforme observa-se no Quadro e Figura a seguir. 

 

Perguntas Respostas Pontuação 

1-O impacto das atividades legais na UC é monitorado e registrado de 
forma precisa? Como? 

Somente as atividades de educação 
ambiental 

1 

2-As pesquisas sobre questões ecológicas são coerentes com as 
necessidades da UC? 

Não temos acesso as pesquisas. 0 

3-As pesquisas sobre questões socioeconômicas são coerentes com as 
necessidades da UC? 

Não temos acesso as pesquisas. 0 

4-A equipe da UC e comunidades locais têm acesso regular às 
informações geradas pelas pesquisas realizadas na UC? Como? 

Não 0 

5-As necessidades críticas de pesquisa e monitoramento são 
identificadas e priorizadas? Como? 

Não 0 

QUADRO 17 – PERGUNTAS, RESPOSTAS E PONTUAÇÃO – SEÇÃO 16 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 15 – RESULTADOS SEÇÃO 16 - PESQUISA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

2.2.14 Observações importantes 

No questionário foi aberto uma pergunta para que o responsável pelo preenchimento pudesse relatar alguma 
observação que julgasse importante. Desse modo, foi respondido que devido ao tamanho da área da UC e a 
dificuldade em relação a manutenção, segurança e obtenção de recursos para investir em melhorias e novos 
projetos, seria ideal realizar a terceirização da administração. 

 

2.2.15 Conclusão dos resultados 

Com todos esses resultados, foi possível quantificar um percentual da pontuação máxima possível, para a 
comparação do desempenho observado entre elementos com diferente número de questões, conforme 
observa-se no Quadro a seguir. 

 

Elementos Seções Porcentagem 
Alto: Acima de 40% 

Médio: 20 a 40%  
Baixo: Inferior a 20% 

Contexto 

Importância biológica 56% Alto 

Importância Socioeconômica 33% Médio 

Vulnerabilidade 63% Alto 

Média 50% Alto 

Planejamento 

Objetivos 32% Médio 

Amparo legal 20% Médio 

Desenho e planejamento da área 50% Alto 

Média 33% Médio 

Insumos 

Recursos humanos 17% Baixo 

Comunicação e informação  20% Médio 

Infraestrutura 0% Baixo 

Recursos financeiros 17% Baixo 

Média 14% Baixo 

Processo Planejamento da gestão 0% Baixo 
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Elementos Seções Porcentagem 
Alto: Acima de 40% 

Médio: 20 a 40%  
Baixo: Inferior a 20% 

Processo de tomada de decisão 60% Alto 

Pesquisa, avaliação e monitoramento 4% Baixo 

Média 23% Médio 

QUADRO 18 – PERCENTUAL DOS ELEMENTOS ABORDADOS NO QUESTIONÁRIO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Com esse estudo encontrou-se o nível do contexto e situação geral satisfatória, com média de 50%, tendo 
uma necessidade de aprimoramento nas questões levantadas na importância socioeconômica. 

A efetividade na gestão foi analisada a partir três módulos: planejamento (33%), insumos (14%), processos 
(23%).  

No planejamento, os indicadores dos desenhos e planejamento da área atingiram 50%, mostrando um nível 
alto, enquanto o amparo legal e objetivos obtiveram média menor, expressando um nível médio, fazendo com 
que os indicadores de planejamento sejam o maior índice.  

A gestão dos insumos apresentou um nível baixo ocorrendo o mesmo com o processo de gestão. Isso pode 
ser associado com a autonomia financeira, baixo nível de investimentos em infraestrutura recursos humanos, 
além da influência política na contratação e manutenção dos funcionários. Os resultados do questionário 
obtiveram nível médio, sendo boa ferramenta para que o Parque possa diagnosticar diferentes fatores internos 
que possam afetar negativamente a efetividade da gestão. 

Fazendo uma média dos três módulos, pode-se analisar que o nível da gestão do PNM Vale do Itaim é baixo 
(17%), dentro os quais a Pesquisa, avaliação e monitoramento, infraestrutura e o planejamento da gestão são 
os mais críticos, sendo deficientes por causa da não autonomia financeira na gestão e a falta de recursos 
financeiros. Por outro lado, os indicadores de análise da efetividade da UC que influenciaram positivamente 
foram: Processo de tomada de decisão (60%) e Desenho e planejamento da área (50%). 

De modo geral, em relação às pressões e ameaças para que haja uma efetividade na gestão é necessário o 
aumento da fiscalização, aumento dos funcionários, monitoramento da visitação pública para que a 
capacidade suporte dos ecossistemas não seja ultrapassada, implantação de coleta seletiva e principalmente 
maior atenção e providência dos órgãos públicos municipais, a fim de se tomar atitudes definitivas 
assegurando a integridade do parque.  

Faz-se necessário também a implantação de programas de educação ambiental como ferramenta de 
sensibilização para conscientização dos visitantes e da comunidade, no sentido de possibilitar a percepção 
de problemas ambientais e assim, cada pessoa assuma sua responsabilidade perante o meio. 

Para atingir um desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental é necessário a finalização do plano 
de manejo e implantação das ações que serão propostas, a fim de atingir seus objetivos. 

Por fim, a análise regular da efetividade da gestão pelo método RAPPAM é um componente essencial para 
identificar tendências gerais em forças e fraquezas da gestão, a severidade das pressões e ameaças. Porém, 
não basta analisar a gestão da UC para que ela possa atingir um nível satisfatório, é sempre necessária a 
associação dos diferentes fatores envolvidos na gestão, comunidade local, funcionários, pesquisadores que 
possam desenvolver trabalhos na área e tomadores de decisões políticas para um diagnóstico completo da 
gestão. 
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3 OFICINA PARTICIPATIVA DE DIAGNÓSTICO II 

A presente etapa do relatório consubstancia as informações referentes à Oficina Participativa de Diagnóstico, 
II realizada às 18h30 do dia 10 do mês de junho de 2022, na R. Brasilina Moreira dos Santos, 1385 - Jardim 
Sonia Maria (Projeto Esperança), no município de Taubaté. 

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

 

3.1 DESCRIÇÃO DO EVENTO 
A Oficina Participativa de Diagnóstico II teve como propósito reunir a opinião pública sobre as oportunidades 
e ameaças do Parque Itaim e seu entorno, sob a luz de temas específicos, além de esclarecer termos 
importantes para o 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.  

A metodologias adotada para a execução da Oficina foi estruturada em cinco etapas, conforme segue: 

1. Preparação da Oficina; 

2. Abertura dos Trabalhos; 

3. Apresentação dos temas e regras da Oficina II; 

4. Formação dos Grupos de Diagnóstico e Painel de Resultados; 

5. Encerramento. 

Desta forma, nas seções seguintes serão apresentados os tipos de mobilização social adotados para a 
divulgação do evento, assim como os registros fotográficos e as informações obtidas na Oficina II. Em anexo, 
será inserida a apresentação de slides utilizados no dia da oficina, assim como a ata e a lista de presença. 

 

3.1.1 Mobilização Social 

Com o acesso à internet cada vez mais avançado, as mídias sociais têm sido uma das grandes ferramentas 
utilizadas como mobilização, revigorando a cidadania da população na facilidade da troca de informações, de 
modo que os indivíduos, conectados em rede, possam discutir e apresentar soluções para os problemas 
cotidianamente vividos.  

No caso da elaboração do Plano de Manejo do PNM Vale do Itaim, as participações por meio de mídias são 
possíveis através do site da Prefeitura e de grande circulação local, das redes sociais Facebook e Instagram 
da Prefeitura.  

Para a mobilização social da Oficina de Diagnóstico II, estes meios foram utilizados para divulgação de 
convites, chamando a população a participar do evento, sendo especificado em todas as postagens o dia, 
horário e local onde será realizada a Oficina.  
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FIGURA 16 – PÁGINA PRINCIPAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 17 – PUBLICAÇÃO NO SITE O VALE 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 18 – PÁGINA PRINCIPAL DO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 19 – PÁGINA PRINCIPAL DO INSTAGRAM DA PREFEITURA MUNICIPAL 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Outra mídia muito utilizada nos dias de hoje são os aplicativos de troca de mensagens instantâneas, no qual 

as pessoas têm usado cada vez mais esse meio para se comunicar.  

O aplicativo desta categoria mais utilizado é o WhatsApp. Por oferecer um serviço de mensagens rápido e 

que funciona em qualquer lugar, essa plataforma é utilizada para a comunicação, compartilhamento de 

imagens, vídeos e documentos. 

Para a mobilização social da Oficina de Diagnóstico II, esta mídia de comunicação foi utilizada para divulgação 

e compartilhamento de convites. Os compartilhamentos foram iniciados pelos integrantes da Comissão 
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Gestora, onde os integrantes compartilharam com seus contatos pessoais, vídeos, imagens e links 

convidando a população para participar da Oficina.  

 

 
FIGURA 20 – GRUPO DO WHATSAPP DA COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE MANEJO DO PNM VALE DO ITAIM 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Além disso, foi adotada também a divulgação por meio de faixa e cartazes em pontos de grande 

movimentação de pessoas, com a finalidade de atingir o maior número de moradores possível. 

 

 
FIGURA 21 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 1 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 22 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 2 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 23 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 3 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 24 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 4 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 25 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 5 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 26 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 6 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2021 
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FIGURA 27 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 7 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 28 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 8 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 29 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO NA 

CIDADE DE TAUBATÉ – VISTA 9 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

3.1.2 Preparação da Oficina 

A Oficina foi realizada no Projeto Esperança, localizado na R. Brasilina Moreira dos Santos, 1385 - Jardim 
Sonia Maria, no município de Taubaté - SP, com inícios às 18h30min, do dia 10 de junho de 2022. Contou 
com a presença de 9 participantes, dentre eles, os representantes da Secretaria de Meio Ambiente, da 
Empresa Vallenge Engenharia e da população, conforme lista de presença e ata em anexo. 

Na figura a seguir é possível identificar o local onde foi realizada a oficina, assim como as regiões que residem 
cada um dos participantes. 
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FIGURA 30 – MAPA DE ABRANGÊNCIA DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Pode-se observar que, além dos moradores do entorno do PNM Vale do Itaim, participaram da Oficina 
moradores de outros bairros do município de Taubaté. 

Antes de iniciar a Oficina, 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 
seguindo os protocolos de prevenção da Covid-19, bem como foi disponibilizado álcool em gel para os 
participantes. As cadeiras foram posicionadas de forma que permitia a acomodação de um maior número de 
pessoas no ambiente e a facilidade na formação de grupos. Também foi realizada a montagem de mesas de 
apoio e equipamentos audiovisuais, como projetor, tela de projeção, notebook e um tripé com posicionamento 
do celular para realizar a transmissão ao vivo via Instagram da Prefeitura Municipal de Taubaté. 

Além dos recursos materiais de infraestrutura, também foram preparadas as ferramentas de coleta das 
diversas opiniões provenientes da sociedade, sendo estas: folhas de papel, pranchetas e canetas. 

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. 
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FIGURA 31 – PROJETO ESPERANÇA, LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 

OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2021 

 
FIGURA 32 – PREPARAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II – 

MESA DE APOIO 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2021 

 

 
FIGURA 33 – PREENCHIMENTO DA LISTA DE PRESENÇA DOS 

PARTICIPANTES 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 34 – PREPARAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II – 

TRIPÉ PARA TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INSTAGRAM 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

3.1.3 Início dos Trabalhos 

A abertura da Oficina foi feita pela Engenheira Gimena Picolo, da Empresa Vallenge Engenharia, que iniciou 
agradecendo a presença de todos e informou aquele evento tinha como intuito tratar as questões referentes 
ao Plano de Manejo do Parque Itaim e envolver a população do entorno na tomada de decisões acerca dessa 
Unidade de Conservação.  
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FIGURA 35 – ABERTURA DA OFICINA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 36 – PARTICIPANTES DA OFICINA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

O roteiro da apresentação foi explicitado pela Engenheira Gimena Picolo e foi dado 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.  

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 elaborados durante a etapa de diagnóstico. Os mapas 
apresentados consubstanciavam informações sobre a declividade, suscetibilidade de inundação, 
suscetibilidade de movimento de massa, pontos de erosão e fragilidade ambiental do PNM Vale do Itaim. 

Em seguida foi apresentado o meio biótico, consistindo nos resultados do levantamento de fauna e flora. No 
levantamento de fauna foram mostradas as espécies encontradas no PNM Vale do Itaim, sendo elas em sua 
maioria aves. Já no levantamento de flora foram apresentadas as espécies ameaçadas e vulneráreis a 
extinção. 

Posteriormente a Engenheira Gimena apresentou o resultado do levantamento de campo que foi dividido em 
duas partes:  

• 1 - Situação da infraestrutura interna do Parque: Essa primeira parte foi apresentada por meio de 
mapas e registros fotográficos da situação atual dos acessos, estacionamentos, edificações (núcleo 
ambiental, teatro, casa réplica do monteiro lobatos, casa do tropeiro, estação da maria fumaça, galpão 
da maria fumaça, sanitários, defesa civil e mirante), viveiro, trilha, lago, nascentes, equipamentos de 
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esporte e lazer (quadra, parquinhos, equipamentos de ginástica, quiosques, campo de futebol e pista 
de mountain bike), vias e drenagem. 

• 2 – Situação, influência e infraestrutura externa do Parque: Na segunda parte foi apresentado por 
meio de mapas e registros fotográficos todo o levantamento realizado entorno do parque, onde foram 
identificados pontos de comércios, igrejas, unidades educacionais, unidades de saúde, esporte, 
equipamentos de saneamento, entre outros. Além disso, foi mostrada a situação do alambrado que 
cerca o limite do Parque, resíduos sólidos depositados de forma inadequada, o rio Itaim e áreas de 
inundação. 

Logo após, foram apresentadas as regras da dinâmica para a coleta da percepção social dos munícipes sobre 
o Parque Itaim. As regras da dinâmica obedeceram 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 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 ameaças e oportunidades do Parque Itaim relacionado com seu entorno considerando cada um dos 
seguintes aspectos: 

1. Conservação do Meio Ambiente 
2. Pesquisa Científica 
3. Educação Ambiental 
4. Conversação do Patrimônio Público 
5. Segurança 
6. Esporte e Lazer 

 

Nesse momento, os presentes na oficina formaram um grupo para a realização da dinâmica. 

 

 
FIGURA 37 – FORMAÇÃO DO GRUPO PARA A DINÂMICA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 38 – REALIZAÇÃO DA DINÂMICA PELO GRUPO  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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As opiniões e os registros tinham o objetivo de captar o olhar da população sobre as oportunidades e as 
ameaças que o Parque Itaim oferece ao seu entorno e vice e versa. 

Após os participantes concluírem as anotações, a engenheira Gimena Picolo encerrou a etapa e 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. 

Para concluir a apresentação, a engenheira Gimena Picolo agradeceu a presença de todos e a participação 
ativa na dinâmica, 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. 

 

3.2 RESULTADOS 
No quadro a seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir da opinião dos munícipes que 
participaram da Dinâmica da Oficina Participativa de Diagnóstico II do Plano de Manejo. É importante ressaltar 
que serão apresentados os resultados já processados pela equipe técnica da Vallenge e que eles estarão 
disponíveis para consulta na seção de anexos.  

 

Temas 
Resultados 

Oportunidades Ameaças 

1. Conservação do Meio 
Ambiente 

- Educação Ambiental 
- Depredação 
- Invasões 

2. Educação Ambiental 

- Trabalhar o entorno do Parque (escolas e 
populações) 
- Núcleo Ambiental 
- Atividade educativas 

- Falta de atividade 
- Limitações pelo abandono e falta de manutenção 
da infraestrutura existente 

3. Conservação do 
Patrimônio Público 

- Criar espaços temáticos - Situação do patrimônio (prédios e instalações) 

4. Esporte e Lazer 

- Esportes que incentivam o contato com a 
natureza (ecoturismo) 
- Preservar e fazer melhorias nos 
equipamentos já existentes 
- Terceirização das atividades 
- Pista de orientação 
- Teleférico 

- Depredação, degradação, falta de segurança, falta 
de iluminação 
- Falta de eventos para atrair público 

5. Segurança 

- Base da GCM 
- Ronda de Segurança 
- Iluminação 
- Cercar os entornos 

- Invasões 
- Vandalismo 

6. Pesquisa Científica 

- Observatório com anfiteatro 
- Parcerias com escolas e universidades 
- Alojamentos para pesquisadores 
- Atrair estagiários 

- Degradação e perda de biodiversidade 

QUADRO 19 – RESULTADO DA DINÂMICA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Com base no quadro acima, é possível observar que a degradação, vandalismo e falta de iluminação foram 
pontos elencados em mais de um tema, reforçando a necessidade da implementação de medidas estratégicas 
voltadas para a segurança do local e dos transeuntes. 
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A partir da realização da dinâmica da Oficina de Diagnóstico II do Plano de Manejo foi possível fazer um 
levantamento holístico das ameaças e oportunidades em relação ao PNM Vale do Itaim e seu entorno. 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 relação do PNM Vale do Itaim e seu entorno, levando em conta as ameaças e oportunidade que o 
Parque traz para o entorno e vice-versa. Entretanto, nesse momento de reflexão, houve o surgimento de 
ideias para melhorias futuras na área tais como observatório com anfiteatro, pista de orientação, teleférico, 
alojamento para pesquisadores. 

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 OFICINA PARTICIPATIVA DE DIAGNÓSTICO II COM COMDEMAT E 
TÉCNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

A presente etapa do relatório consubstancia as informações referentes à Oficina Participativa de Diagnóstico, 
II com o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Taubaté - COMDEMAT e técnicos das Secretarias 
Municipais da Prefeitura Municipal de Taubaté realizada às 09h00 do dia 05 do mês de julho de 2022, no 
Salão de reunião da Secretaria de Obras localizado na Avenida Tomé Portes Del Rei, nº 507 – Vila São José, 
no município de Taubaté. 

O encontro contou com a participação da Secretaria do Meio Ambiente e do Bem-estar Animal de Taubaté, 
dos técnicos das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Taubaté, integrantes da equipe da 
Comissão Gestora, COMDEMAT e os representantes da Empresa Vallenge Engenharia. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO EVENTO 
A Oficina Participativa de Diagnóstico II com o COMDEMAT e técnicos das Secretarias Municipais da 
Prefeitura Municipal de Taubaté teve como propósito aumentar a participação do público, realizando, 
novamente, a Oficina participativa de diagnóstico II, na qual foi reunida a opinião pública sobre as 
oportunidades e ameaças do Parque Itaim e seu entorno, sob a luz de temas específicos, além de esclarecer 
termos importantes para o entendimento do propósito de um Plano de Manejo.  

A metodologias adotada para a execução da Oficina foi estruturada em cinco etapas, conforme segue: 

1. Preparação da Oficina; 

2. Abertura dos Trabalhos; 

3. Apresentação dos temas e regras da Oficina de Diagnóstico II; 

4. Formação dos Grupos de Diagnóstico e Painel de Resultados; 

5. Encerramento. 

Desta forma, nas seções seguintes serão apresentados os tipos de mobilização social adotados para a 
divulgação do evento, assim como os registros fotográficos e as informações obtidas na Oficina II com o 
COMDEMAT e técnicos das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Taubaté. Em anexo, será 
inserida a apresentação de slides utilizados no dia da oficina, assim como a ata e a lista de presença. 

 

4.1.1 Mobilização Social 

A divulgação foi feita por aplicativos de troca de mensagens instantâneas pelo grupo do COMDEMAT, da 

Comissão Gestora e por meio de divulgação interna na prefeitura junto as Secretarias Municipais. 

 

4.1.2 Preparação da Oficina 

A Oficina foi realizada no Salão de reunião da Secretaria de Obras, localizado na Av. Tomé Portes Del Rei, 
nº 507 – Vila São José, no município de Taubaté - SP, com início às 09h00min, do dia 05 de julho de 2022. 
Contou com a presença de 15 participantes, dentre eles, os representantes da Empresa Vallenge Engenharia, 
Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal - SEMABEA, Secretaria de Segurança Pública - SESPM, 
Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida - SELQV, Secretaria de Planejamento - SEPLAN, 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Taubaté - COMDEMAT, Grupo de Estudos e Conscientização 
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Ambiental - GECA, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CUMPEMAT, 
UNAVALE, Câmara Municipal de Taubaté e da população, conforme lista de presença e ata em anexo. 

Na figura a seguir é possível identificar o local onde foi realizada a oficina, assim como as regiões que residem 
cada um dos participantes. 

 

  

FIGURA 39 – MAPA DE ABRANGÊNCIA DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II COM COMDEMAT E TÉCNICOS DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Pode-se observar que os participantes vieram não só de bairros de Taubaté, próximos ou não ao PNM Vale 
do Itaim, mas também de outros municípios. 

Antes de iniciar a Oficina, a equipe da Vallenge e da SEMABEA preparou o espaço escolhido para o evento, 
organizando as cadeiras em fileiras (formato de auditório), respeitando o distanciamento e seguindo os 
protocolos de prevenção da Covid-19, bem como foi disponibilizado álcool em gel para os participantes. As 
cadeiras foram posicionadas de forma que permitir a acomodação de um maior número de pessoas no 
ambiente e a facilidade na formação de grupos. Também foi realizada a montagem de mesas de apoio e 
equipamentos audiovisuais, como projetor e notebook. 

Além dos recursos materiais de infraestrutura, também foram preparadas as ferramentas de coleta das 
diversas opiniões, sendo estas: folhas de papel, pranchetas e canetas. 
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FIGURA 40 – PREPARAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 41 – PREENCHIMENTO DA LISTA DE PRESENÇA DOS 

PARTICIPANTES 

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

4.1.3 Início dos Trabalhos 

A abertura da Oficina foi feita pelo presidente do COMDEMAT, Gabriel, e pela secretária do SEMABEA, 
Magali, que relataram que agradeceram a presença de todos. Posteriormente, a palavra passou para a 
Engenheira Gimena da empresa Vallenge Engenharia, que iniciou agradecendo a presença de todos e 
informou que o evento tinha como intuito tratar as questões referentes ao Plano de Manejo do Parque Itaim e 
envolver a todos os presentes na tomada de decisões acerca dessa Unidade de Conservação.  

 

 
FIGURA 42 – ABERTURA DA OFICINA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 43 – PARTICIPANTES DA OFICINA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

O roteiro da apresentação foi explicitado pela Engenheira Gimena Picolo e foi dado 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. Foi realizada também 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, visando a identificação das necessidades de melhoria 
da infraestrutura e as ações futuras.  

Em seguida, 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.  

Posteriormente a apresentação inicial, a Engenheira Gimena apresentou e explicou os mapas cartográficos 
elaborados durante a etapa de diagnóstico. Os mapas incluíam informações sobre a declividade, 
suscetibilidade de inundação, suscetibilidade de movimento de massa, pontos de erosão e fragilidade 
ambiental do PNM Vale do Itaim. 

Em seguida foi apresentado o meio biótico com os resultados do levantamento de fauna, espécies 
encontradas no PNM Vale do Itaim, sendo elas em sua maioria aves e flora, em que foram apresentadas as 
espécies ameaçadas e vulneráreis a extinção. 

Posteriormente a Engenheira Gimena apresentou o resultado do levantamento de campo que foi dividido em 
duas partes:  

• 1 - Situação da infraestrutura interna do Parque: apresentada por meio de mapas e registros 
fotográficos da situação atual dos acessos, estacionamentos, edificações (núcleo ambiental, teatro, 
casa réplica do monteiro lobatos, casa do tropeiro, estação da maria fumaça, galpão da maria fumaça, 
sanitários, defesa civil e mirante), viveiro, trilha, lago, nascentes, equipamentos de esporte e lazer 
(quadra, parquinhos, equipamentos de ginástica, quiosques, campo de futebol e pista de mountain 
bike), vias e drenagem. 

• 2 – Situação, influência e infraestrutura externa do Parque: apresentado por meio de mapas e 
registros fotográficos todo o levantamento realizado entorno do parque, onde foram identificados 
pontos de comércios, igrejas, unidades educacionais, unidades de saúde, esporte, equipamentos de 
saneamento, entre outros. Além disso, foi mostrada a situação do alambrado que cerca o limite do 
Parque, resíduos sólidos depositados de forma inadequada, o rio Itaim e áreas de inundação. 

Logo após, foram apresentadas as regras da dinâmica para a coleta da percepção dos participantes sobre o 
Parque Itaim. As regras da dinâmica obedeceram quatro passos: (1) formação de grupos: nesse momento os 
participantes da oficina formaram grupos para trabalho em equipe; (2) recebimento dos materiais para a 
realização da dinâmica: nesse momento os participantes receberam os materiais produzidos pela Vallenge 
para continuidade da dinâmica, 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 escolheu um integrante responsável por anotar as opiniões; 
(4) leitura dos registros e das opiniões de cada grupo: último momento da oficina, onde o responsável de cada 
grupo fez 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 ameaças e oportunidades do Parque Itaim relacionado com seu entorno considerando cada um dos 
seguintes aspectos: 

1. Conservação do Meio Ambiente 
2. Pesquisa Científica 
3. Educação Ambiental 
4. Conversação do Patrimônio Público 
5. Segurança 
6. Esporte e Lazer 
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Nesse momento, as pessoas presentes na oficina formaram grupos para a realização da dinâmica. 

 

 
FIGURA 44 – MATERIAL DA DINÂMICA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 45 – REALIZAÇÃO DA DINÂMICA PELO GRUPO  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 
FIGURA 46 – FORMAÇÃO DO GRUPO PARA A DINÂMICA  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 
FIGURA 47 – REALIZAÇÃO DA DINÂMICA PELO GRUPO  

FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

As opiniões e os registros tinham o objetivo de captar o olhar dos presentes sobre as oportunidades e as 
ameaças que o Parque Itaim oferece ao seu entorno e vice e versa. 

Após os participantes concluírem as anotações, a engenheira Gimena Picolo encerrou a etapa e 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. 

Para concluir a apresentação, a engenheira Gimena Picolo agradeceu a presença de todos e a participação 
ativa na dinâmica, 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. 
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4.2 RESULTADOS 
Nos quadros a seguir serão apresentados os resultados obtidos a partir da opinião dos munícipes que 
participaram da Dinâmica da Oficina Participativa de Diagnóstico II do Plano de Manejo. É importante ressaltar 
que serão apresentados os resultados já processados pela equipe técnica da Vallenge e que eles estarão 
disponíveis para consulta na seção de anexos.  

 

Temas 
Resultados (Grupo 1) 

Oportunidades Ameaças 

1. Conservação do 
Meio Ambiente 

- Enriquecimento da fauna e flora 
- Núcleo de estudos 
- Viveiro 
- Ações de educação ambiental com a comunidade 

- Queimadas 
- Caça 
- Presença de espécies exóticas 
- Controle de pragas 
- Proximidade com o CAVEX 
- Poluição  

2. Educação 
Ambiental 

- Centro de educação ambiental 
- Unidade escolar modelo para educação infantil no 
contraturno escolar para alunos do ensino integral 
- Material gráfico de apoio 
- Uso de tecnologias como totem de identificação e 
QR Code 
- Internet disponível pelo parque 

- Falta de identificação 
- Falta de estrutura adequada 
- Conservação dos sanitários 
- Falta de recursos humanos  

3. Conservação do 
Patrimônio Público 

- Parceria com instituições privadas para 
conservação do parque 
- Equoterapia 
- Ações com a comunidade (conscientização) 
- Ações do esporte 
- Taxas para visitantes de outras cidades 
- Criar um fundo de manutenção do parque 
(incentivo fiscal) 
-Visitas agendadas e guiadas 

- Orçamento 
- Extensão do parque 
- Falta de segurança 
- Vandalismo  

4. Esporte e Lazer 

- Acessibilidade 
- Pista de mountain bike 
- Pista de skate 
- Trilhas 
- Mirante e totens para fotografia 
- Maria fumaça 
- Campos de futebol 
- Academias ao ar livre 
-Playground 
- Transporte interno (trenzinho) 

- Degradação 
- Manutenção 
- Vandalismo 
- Falta de recurso 
- Falta de espaços qualificados 
- Divisão entre secretarias 
- Delimitação de estacionamento 
- Falta de estrutura para alimentação 

5. Segurança 

- Defesa civil 
- Ações com a Polícia Ambiental 
- Criar mais bases de segurança 
- Parcerias com a sociedade e instituições 

- Manutenção do alambrado 
- Falta de guardas 
- Queimadas 
- Caça 
- Vandalismo 
- Extensão do parque 
- Controle de acesso 

6. Pesquisa 
Científica 

- Parceria com universidades e instituições 
- Bolsas de pesquisa para o desenvolvimento do 
parque 
- Criação de biblioteca 
- Núcleo de estudos e centro de pesquisa 
- Ações com a rede pública de ensino 

- Falta de investimento 
- Falta de interesse público 
- Falta de servidores 
- Gestão dividida entre secretarias 
- Falta de ações de incentivo para parcerias com 
instituições privadas e sociedade civil 

QUADRO 20 – RESULTADO DA DINÂMICA (GRUPO 1) 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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Temas 
Resultados (Grupo 2) 

Oportunidades Ameaças 

1. Conservação do Meio 
Ambiente 

- Projeto com a comunidade para o plantio de 
mudas 
- Conscientização 
- Contrapartida dos usuários em eventos 
específicos 

- Falta de conscientização 
- Queimadas 
- Falta de planejamento na utilização do 
parque 
- Descarte indevido de resíduos  

2. Educação Ambiental 

- Conscientização da população 
- Utilização da rede de ensino 
- Projetos e parcerias com as universidades 
- Divulgação 
- Expedições monitoradas 

- Falta de conscientização 
- Falta de participação da comunidade 

3. Conservação do Patrimônio 
Público 

- Parceria com empresas privadas 
- Projetos com o governo estadual e federal 
- Conscientização da população 
- Projetos educacionais 

- Vandalismo 
- Geração de resíduos 
- Falta de utilização 
- Insegurança 
- Estrutura degradada 
- Facilidade para a ocorrência de crimes 

4. Esporte e Lazer 

- Lazer 
- Entretenimento 
- Esportes e qualidade de vida 
- Parcerias com instituições privadas 

- Vandalismo 
- Geração de resíduos 

5. Segurança 
- Conscientização da população 
- Aumento da utilização do espaço 

- Falta de utilização 
- Insegurança 
- Estrutura degradada 
- Facilidade para a ocorrência de crimes 

6. Pesquisa Científica 
- Parcerias com universidades e sociedade 
civil 

- Falta de exploração do parque 
- Intervenção humana 

QUADRO 21 – RESULTADO DA DINÂMICA (GRUPO 2) 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Temas 
Resultados (Grupo 3) 

Oportunidades Ameaças 

1. Conservação do 
Meio Ambiente 

- Cerrado (manchas) 
- Termos de compromisso firmados para 
recuperação 
- Mata atlântica 
- Planície Aluvionar 
- Grande biodiversidade 
- Refúgio de fauna 

- População no entorno 
- Suscetibilidade de escorregamento e 
inundação 
- Declividade acentuada 
- Poluição 
- Áreas degradadas 
- Vias não pavimentadas 
- Invasões 
- Assoreamento 

2. Educação Ambiental 

- Presença de fauna e flora 
- Apoio de técnicos da SEMABEA 
- Trilha 
- Oficinas 
- Possibilidade para diversas atividades 
- Nascentes 
- Áreas em processo de recuperação 
- Apoio da SEED e da SEMABEA 
- Núcleo de Educação ambiental 
- Teatro 

- Falta de infraestrutura 
- Falta de transporte para alunos 
- Insegurança 
- Falta de recursos humanos 
- Falta de espaço adequado para oficinas, 
recepção e atividades de campo 
- Falta de recursos financeiros 
- Falta de plano municipal de E.A. 

3. Conservação do 
Patrimônio Público 

- Possibilidade de investimento público e privado 
- Atração turística 
- Atrativo paisagístico  

- Falta de segurança 
- Falta de investimento 
- Falta de funcionários 
- Falta de manutenção 
- Vandalismo 
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4. Esporte e Lazer 

- Grandes áreas para caminhada, ciclismo, corrida e 
arborismo 
- Campo de futebol, quadra de hóquei, ginásio de 
skate e bmx e pista de mountain bike 
- Quiosques 
-Área verde 
- Trilha 
- Casa réplica do Monteiro Lobato 
- Playground 
- Eventos esportivos 

- Falta de segurança 
- Depredação e vandalismo 
- Falta de investimento 
- Falta de atividades monitoradas ou 
orientadas 
- Falta de recursos humanos 
- Falta de infraestrutura adequada 
- Falta de acesso 
- Falta de participação da comunidade local 

5. Segurança 

- Defesa civil 
- CAVEX 
-Proximidade de delegacia e base da PM 
- Vias pavimentadas no parque 
- Cercado (alambrado) 
- Estacionamento 
- Eletricidade (melhoria nas estruturas de iluminação 
e monitoramento por câmeras) 

- Invasões 
- Destruição de parte do alambrado 
- Extensão do parque 
- Falta de policiamento 
- Falta de ronda da GCM 
- Falta de recursos humanos 
- Falta de monitoramento 

6. Pesquisa Científica 

- Biodiversidade 
-Trilhas de acesso 
- Material de pesquisa prévia 
- Restauração ambiental 
- Proximidade da universidade 
- Parceria com a SEMABEA 
- Parceria com universidades 

- Falta de cumprimento das regras de 
pesquisa em UC 
- Falta de segurança 
- Falta de gestão 

QUADRO 22 – RESULTADO DA DINÂMICA (GRUPO 3) 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Com base no quadro acima, é possível observar que a degradação, vandalismo e falta de segurança foram 
pontos elencados em mais de um tema, reforçando a necessidade da implementação de medidas estratégicas 
voltadas para a segurança do local e dos transeuntes. A fim de facilitar a observação, as opiniões foram 
agrupadas e apresentadas em forma de gráficos para cada um dos temas abordados. 

A partir da realização da dinâmica da Oficina de Diagnóstico II com o COMDEMAT e técnicos das Secretarias 
Municipais foi possível fazer um levantamento holístico das ameaças e oportunidades em relação ao PNM 
Vale do Itaim e seu entorno. Todos os pontos levantados 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. 

A dinâmica realizada pela equipe da Vallenge Consultoria tinha o propósito de fazer uma análise profunda 
sobre a relação do PNM Vale do Itaim e seu entorno, levando em conta as ameaças e oportunidade. 
Entretanto, nesse momento de reflexão, houve o surgimento de ideias para melhorias futuras na área tais 
como centro de pesquisa e a implementação de um trenzinho para transporte interno. 
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4.2.1 Tema Conservação do Meio Ambiente 

 

 

FIGURA 48 – GRÁFICO DE OPORTUNIDADES DA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 
Nota-se que, no que se refere a conservação do meio ambiente, as oportunidades mais citadas foram 
biodiversidade e educação ambiental. 

 

 

FIGURA 49 – GRÁFICO DE AMEAÇAS DA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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Já com relação as ameaças referentes a conservação do meio ambiente, as ideias mais citadas foram 
queimadas, poluição e interferência humana. 

 

4.2.2 Tema Educação ambiental 

 

 

FIGURA 50 – GRÁFICO DE OPORTUNIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

No que se refere a educação ambiental, as oportunidades mais citadas foram parcerias com escolas e 
universidades, biodiversidade e divulgação. 
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FIGURA 51 – GRÁFICO DE AMEAÇAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Com relação as ameaças, a opinião mais citada foi infraestrutura. 

 

4.2.3 Tema Conservação do patrimônio público 

 

 

FIGURA 52 – GRÁFICO DE OPORTUNIDADES DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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Nota-se que, no que se refere a conservação do patrimônio público, a oportunidade mais citada foi parceria 
com instituições privadas. 

 

 

FIGURA 53 – GRÁFICO DE AMEAÇAS DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Já com relação as ameaças referentes a conservação do patrimônio público, as ideias mais citadas foram a 
falta de segurança e vandalismo. 
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4.2.4 Tema Esporte e Lazer 

 

 

FIGURA 54 – GRÁFICO DE OPORTUNIDADES DO ESPORTE E LAZER 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

No que se refere a esporte e lazer, a oportunidade mais citada foi áreas para prática de esporte. 

 

 

FIGURA 55 – GRÁFICO DE AMEAÇAS DO ESPORTE E LAZER 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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Com relação as ameaças, a opinião mais citada foi vandalismo. 

 

4.2.5 Tema Segurança 

 

 

FIGURA 56 – GRÁFICO DE OPORTUNIDADES DA SEGURANÇA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

No tema segurança, as oportunidades mais citadas foram defesa civil, proximidade de delegacia, base da PM 
e CAVEX e melhoria na infraestrutura. 
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FIGURA 57 – GRÁFICO DE AMEAÇAS DA SEGURANÇA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 
Com relação as ameaças referentes a segurança, as ideias mais citadas foram vandalismo e falta de 
segurança. 

 

4.2.6 Tema Pesquisa Científica 

 

 

FIGURA 58 – GRÁFICO DE OPORTUNIDADES DA PESQUISA CIENTÍFICA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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Nas oportunidades voltadas a pesquisa científica, a parceria com universidades, instituições e escolas foi a 
opinião mais relatada.  

 

 

FIGURA 59 – GRÁFICO DE AMEAÇAS DA PESQUISA CIENTÍFICA 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Quanto as ameaças para a pesquisa científica, a falta de gestão foi o maior destaque. 
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5 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

As informações que subsidiaram a elaboração da análise técnica-participativa basearam-se nos dados que 
foram levantados através da realização dos trabalhos de campo pela equipe técnica, na participação dos 
munícipes por meio da Oficina Pública e nas consultas realizadas com a comissão gestora e equipe técnica 
da prefeitura. 

O diagnóstico foi realizado com a finalidade de observar e identificar as condições do meio ambiente, 
infraestrutura, segurança, esporte e lazer, cultura e turismo. 

É importante ressaltar que as informações apresentadas a seguir foram buscadas em fontes primárias, caso 
confirmadas suas inexistências, as informações eram buscadas em fontes secundárias. 

As Oficinas de diagnóstico consistiram no levantamento dos principais problemas e potencialidades do PNM 
Vale do Itaim, por meio do desenvolvimento de dinâmicas participativas com a população. 

Assim, os dados coletados na Oficina foram sintetizados e analisados a partir do cruzamento das percepções 
dos técnicos e da população em relação ao cenário atual do município, identificando as principais 
potencialidades e problemas. 

A somatória destas informações resultou na elaboração da análise técnica-participativa do PNM Vale do Itaim, 
com o objetivo de nortear a proposição de diretrizes para a elaboração do Zoneamento. 
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 FRAGILIDADE E AMEÇAS 

Temática Diagnóstico Social Diagnóstico Técnico 

Meio Ambiente Queimadas 

Segundo informações da Defesa Civil, entre o ano de 2021 até o momento, há o registro de treze ocorrências de queimadas no 
PNM Vale do Itaim. O registro de maior proporção no PNM Vale do Itaim ocorreu no dia 24 de setembro de 2021. Estima-se que o 
incêndio destruiu mais de 650 mil m² de vegetação, atingindo a área de mata do parque e uma vegetação paralela ao local que fica 
na Av. do Alto São Pedro. 
 

  

FIGURA 60 – INCÊNDIOS FLORESTAIS 
FONTE: DEFESA CIVIL, 2022 

FIGURA 61 – INCÊNDIOS FLORESTAIS 
FONTE: DEFESA CIVIL, 2022 

 

Meio Ambiente Vegetação Exótica 

Com base no levantamento da vegetação, o PNM Vale do Itaim também conta com diversos plantios de espécies exóticas realizados 
com fins paisagísticos em pontos onde a visitação do público é mais intensa, bem como nos trechos de divisa com os bairros 
adjacentes. 
Em alguns plantios realizados no passado foram empregadas espécies exóticas, Acacia sp. e Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
(leucena). Essas áreas atualmente a distância parecem com remanescentes de vegetação nativa estabelecidos, mas na verdade 
verifica-se apenas a presença destas espécies ocupando o dossel.   
Além disso, a presença de espécies exóticas também pode ser notada no remanescente de Floresta Ombrófila Densa, com a 
presença em determinados pontos de Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse (lambari), por exemplo. No entanto, a grande maioria 
das espécies exóticas observadas no PNM Vale do Itaim, encontram-se nas áreas abertas dos plantios de restauração ecológica, 
principalmente, gramíneas exóticas africanas: Melinis repens (Willd.) Zizka (capim-bandeira) e Urochloa decumbens (Stapf) 
R.D.Webster (braquiária). 

Meio Ambiente Áreas Degradadas 
Com base no mapa de Uso do Solo é possível observar que o PNM Vale do Itaim apresenta uma área degrada com um total de 
1,664ha, além disso há áreas com solo exposto (16,146ha), cobertura de gramíneas invasoras (50,572ha) e pastagem (0,628ha). 
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FIGURA 62 – USO DO SOLO DE ACORDO COM O LIMITE DO DECRETO DE 2022 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

Meio Ambiente 
Descarte Irregular de 
Resíduos 

Com base no levantamento de campo, foram verificados diversos pontos no interior e entorno do Parque onde são descartados 
resíduos inadequadamente, conforme observa-se nas Figuras a seguir. 
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FIGURA 63 – DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 64 – DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RCC 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Meio Ambiente Topografia Acidentada 

No que se refere a declividade, que é a inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal, o PNM Vale do Itaim possui 
declividade acima 20º no sentido leste/oeste. Já na porção norte e sul a declividade encontra-se abaixo de 20º. 
Nas áreas que apresentam maior declividade, observou-se no levantamento em campo, dois pontos com ocorrência de erosão. 
 

  

FIGURA 65 – EROSÃO – VISTA 01 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 66 – EROSÃO – VISTA 02 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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Meio Ambiente 
Corredores Ecológicos 
Frágeis 

No Vale do paraíba existe uma organização chamada Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, onde através de critérios físicos pré-
estabelecidos, a organização criou uma metodologia de conexão chamada Linhas de Conectividade (LDC), com uso de ferramentas 
avançadas de análise geoespacial e indicação de áreas mais adequadas para a implementação de florestas, formando corredores 
ecológicos, conforme apresentado na Figura a seguir. Nota-se que uma pequena parcela da LDC está inserida no PNM Vale do 
Itaim. 
 

 
FIGURA 67 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E CORREDORES ECOLÓGICOS 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022. 

Meio Ambiente Invasão e Usucapião 
No PNM Vale do Itaim foi verificada a existência de uma ocupação irregular na região norte e avanços das residências localizadas 
no perímetro do Parque 
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Meio Ambiente Ausência de Estudos 
Foram verificadas poucas pesquisas científicas já realizadas ou em andamento, além da falta de integração entre a UC e instituições 
de pesquisa da região. 

Infraestrutura 
Esporte e Lazer 
Cultura e Turismo 
Educação Ambiental 
Conservação do 
Patrimônio Público 

Falta de Manutenção nas 
Estruturas 
Depredação dos 
Equipamentos 
Limitações pelo 
abandono e falta de 
manutenção da 
infraestrutura existente 
Situação do patrimônio 
(prédios e instalações) 
Equipamentos em 
Desuso 
Sanitários em Desuso 

Com base no levantamento de campo foram observadas as condições das estruturas existentes no PNM Vale do Itaim, conforme 
apresentado a seguir: 
 

Identificação Coordenadas Condições 

Campo de Futebol 1 
445512.42 m E 

7452400.34 m S 
O local apresenta boa condição de uso, entretanto, observa-se a disposição 
inadequada de resíduos sólidos. 

Campo de Futebol 2 
446384.27 m E 

7453769.76 m S 

O campo de futebol, encontra-se dentro do limite do PNM Vale do Itaim, 
entretanto, seu acesso ocorre pela rua Av. Prof. Gentil de Camargo. Nota-se 
que o local se encontra sem manutenção. 

Equipamento de Ginástica 
01 

445520.35 m E 
7452376.29 m S 

Encontra-se em boas condições de uso 

Equipamento de Ginástica 
02 

445758.66 m E 
7452280.20 m S 

Encontra-se em boas condições de uso 

Quiosque 1 
445436.00 m E 

7452347.00 m S 
Encontra-se em boas condições de uso 

Quiosque 2 
445539.25 m E 

7452391.16 m S 
Há algumas telhas quebradas e resíduos sólidos depositados 
inadequadamente no local. 

Quiosque 3 
445754.84 m E 

7452271.13 m S 
Encontra-se em boas condições de uso 

Quiosque 4 
445667.00 m E 

7452403.00 m S 
Encontra-se em boas condições de uso 

Quiosque 5 
445671.09 m E 

7452654.99 m S 
Há algumas telhas quebradas. 

Quiosque 6 
445925.64 m E 

7452633.42 m S 
Não dispõe de cobertura e os bancos encontram-se deteriorados, 
necessitando de reforma no local. 

Quiosque 7 
446107.71 m E 

7453055.72 m S 
Há diversas telhas quebradas e os bancos necessitam de pintura. 

Quiosque 8 
446083.96 m E 

7453380.06 m S 

É utilizado de garagem por funcionários da Defesa Civil. A cobertura não se 
encontra em boas condições e não há bancos. Observa-se também que as 
mesas instaladas próximas estão deterioradas. 

Playground 1 
445486.00 m E 

7452417.00 m S 
Não se encontra em boa condição de uso, pois os brinquedos em sua maioria 
estão danificados. 

Playground 2 
445744.00 m E 

7452276.00 m S 
Encontra-se parcialmente em boa condição de uso, pois apresenta alguns 
brinquedos danificados. 

Playground 3 
445628.00 m E 

7452431.00 m S 
Apresenta boa condição de uso. 
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Playground 4 
446072.53 m E 

7453368.68 m S 
Não encontra-se em boa condição de uso, pois os brinquedos, em sua 
maioria, estão danificados. 

Casa Réplica do Monteiro 
Lobato 

445672.08 m E e 
7452283.43 m S 

A edificação tanto na área externa quanto interna apresenta mau estado de 
conservação, visto que as paredes e os pisos estão desgastados, as portas 
e janelas danificadas, no telhado e forro há pontos com vazamento. 

Teatro 
445654.02 m E e 
7452307.58 m S 

A pintura se encontra em bom estado de conservação, porém, no geral, trata-
se de uma construção precária que demanda intervenção. 

Núcleo Ambiental 
445630.02 m E e 
7452338.24 m S 

A construção apresenta boas condições de infraestrutura. 

Estação Maria Fumaça 
445962.11 m E e 
7452182.51 m S 

A estrutura da estação encontra-se deteriorada e no local falta manutenção, 
pois não é mais possível enxergar os trilhos devido ao crescimento da 
vegetação 

Galpão da Maria Fumaça 
445686.84 m E e 
7451906.20 m S 

O local encontra-se em boas condições estruturais 

Rancho do Tropeiro 
446667.73 m E e 
7453011.48 m S 

O espaço tanto na área externa quanto interna apresenta mau estado de 
conservação, porém as paredes e os pisos estão desgastados, as portas e 
janelas danificadas, há telhas quebradas e falta iluminação. 

Defesa Civil e Mirante 
446057.75 m E e 
7453392.99 m S 

O Mirante foi revitalizado em 2019, por isso apresenta boas condições 
estruturais. 

Sanitário e Almoxarifado 01 
445646.44 m E 

7452324.35 m S 

Sanitário e Almoxarifado 02, localiza-se próximo a da casa réplica do Monteiro 
Lobato. No local há um sanitário feminino e masculino e encontram-se ativo. 
Entretanto, há alguns banheiros interditados; falta a instalação de torneiras, 
descargas e iluminação; as portas estão sem tranca. No geral, o local 
necessita de manutenção. 

Sanitário e Almoxarifado 02 
445977.50 m E 

7452232.57 m S 
Sanitário e Almoxarifado 02, localiza-se próximo a estação da Maria Fumaça. 
O Sanitário está desativado por falta de manutenção e necessita de reforma. 

Sanitário 03 
445316.43 m E 

7452224.30 m S 

O sanitário 03 localiza-se no portal do acesso 01 e encontra-se em desuso. 
No dia do levantamento em campo o local estava trancado, não sendo 
possível avaliar a sua estrutura. 

Sanitário 04 
446134.98 m E 

7452868.39 m S 
A construção do Sanitário 04 não foi finalizada. 

Sanitário 05 
446415.03 m E 

7453255.31 m S 
A construção do Sanitário 05 não foi finalizada. 

QUADRO 23 – CONDIÇÕES DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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Infraestrutura Inutilização de Espaços 
Conforme apresentado no quadro acima o PNM Vale do Itaim possui diversas infraestruturas desativadas por falta de manutenção, 
além disso há áreas com solo exposto que possibilitam novas construções. Salienta-se que na etapa de prognóstico essas áreas 
serão estudadas para que possam integrar o zoneamento da UC. 

Infraestrutura Poucas Lixeiras 
No PNM Vale do Itaim identificou algumas lixeiras instaladas, principalmente próximas aos quiosques, mas a maioria encontra-se 
danificada.  

Infraestrutura 
Falta de Acessibilidade 
para PCDs 

Em nenhuma infraestrutura do PNM Vale do Itaim foi identificado equipamentos tais como rampas, sinalização tátil, sanitários, entre 
outros, adaptados para pessoas com deficiência 

Infraestrutura 
Segurança 

Iluminação Precária 

No PNM Vale do Itaim há a existência de rede elétrica fornecido pela empresa EDP Bandeirantes e toda malha viária interna possui 
postes com iluminação. A área de influência é servida de energia elétrica e iluminação pública, com postes instalados ao longo das 
vias e calçadas, incluindo as que margeiam o gradil do parque. Entretanto, não foi realizada visita noturna para verificar o nível de 
iluminação da área 

Infraestrutura 
Esporte e Lazer 

Falta de Limpeza do 
Espaço 

No PNM Vale do Itaim e em seu entorno foi identificado diversos pontos com resíduos depositados de forma inadequada. Entretanto, 
verificou-se que o número de funcionários é insuficiente para realizar a limpeza e manutenção de toda a área da UC. 

Esporte e Lazer 

Falta de espaços 
complementares 
(bebedouro, sanitário 
etc.) 

Conforme já apresentado anteriormente as instalações existentes na UC carecem de projetos, visando a implantação de melhorias 
em seu espaço.  

Cultura e Turismo 
Falta de mão de 
obra 

O Parque possui 16 (dezesseis) funcionários, com os seguintes cargos: 02 Braçal, 04 Assistente Técnico, 02 Supervisor Técnico, 
Chefe de Serviço, Servente, Gestor, 02 Fiscal de Meio Ambiente, 02 Pedreiro e Diretor.  

Cultura e Turismo Poucos Atrativos 
Atualmente no PNM Vale do Itaim não é desenvolvida nenhuma atividade voltada para cultura e turismo, estando aberto apenas 
para caminhada, piquenique, utilização dos parquinhos e práticas de atividades esportivas. 

Cultura e Turismo 
Falta Sinalização 
para chegar ao 
Parque 

No levantamento de campo foram identificadas algumas sinalizações indicativas na área de entorno da UC e nos seus dois 
acessos. 

Cultura e Turismo 
Falta de Divulgação 
dos Eventos 

Verificou-se que há pouco diálogo entre os departamentos da Prefeitura visando planejamento e estratégias de divulgação conjuntas 
para o PNM Vale do Itaim 

Segurança Falta de Rondas 
Na área de entorno da UC são realizadas poucas ações de fiscalização ambiental e baixa presença de segurança pública realizando 
rondas frequentes 

Segurança 
Falta de Controle de 
Acesso 

O controle de visitantes é realizado por dois acessos com portais e estacionamento, para que não haja circulação de veículos dentro 
do Parque, mas não é monitorado por nenhum funcionário. O acesso 1 ocorre pela Avenida São Pedro e o acesso 2 pela Estrada. 
Mun. Prof. Dr. José Luís Cembraneli, conforme observa-se nas Figuras a seguir. 
O acesso para o estacionamento 01 fica localizado a 150m do portal 01, na Rua José Lima, enquanto o estacionamento 02 fica no 
interior do Parque e tem acesso pelo portal 02. 
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FIGURA 68 – ACESSO 01 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 69 – ESTACIONAMENTO 01 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

  

FIGURA 70 – ACESSO 02 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 71 – ESTACIONAMENTO 02 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Segurança 
Falta de 

Monitoramento 

Nos arredores do PNM Vale do Itaim, dentro do raio de 500m definido para os estudos, foi identificado apenas a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil (COORDEC) criada pela Lei n. 5.144/2016, estando vinculada à estrutura da Secretaria de 
Segurança Pública. A Defesa Civil atua 24 horas e localiza-se dentro dos limites da UC, entretanto, seu acesso ocorre pela Avenida 
Prof. Gentil de Camargo. Dentre as funções do órgão, está a de coordenação das atividades preventivas, de socorro e de 
reconstrução em caso de desastres que atinjam o Município. 
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Além disso, os dois acessos existentes não contam com funcionários que monitoram a entrada e saída dos visitantes. 

Segurança 
Conservação do Meio 
Ambiente 

Falta de 

Cercamento 

Vandalismo 

Depredação 

Invasão 

 

Devido a inexistência de segurança na área, o gradil colocado no entorno do parque para cercamento sofre constantes atos de 
vandalismo, provocado muitas vezes pela abertura de passagem para ações ilícitas. Em alguns pontos é possível observar que o 
cercamento foi totalmente retirado deixando o acesso livre para a entrada do Parque. 
 

  

FIGURA 72 – GRADIL DANIFICADO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 73 – ÁREA SEM CERCAMENTO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Educação Ambiental Falta de atividade 
Atualmente na UC não está sendo realizado nenhuma atividade de educação ambiental devido a falta de infraestrutura para receber 
visitantes, como sanitários, bebedouros, etc. 
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 POTENCIALIDADES E OPORTUNIDADES 

Temática Diagnóstico Social Diagnóstico Técnico 

Meio Ambiente Presença de Nascentes 

O limite do PNM Vale do Itaim ao sul faz divisa com o Rio Itaim, um afluente do Rio Una. Conforme a carta topográfica do IGC 
(Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo), a UC é cortada por cinco afluentes do Rio Itaim e possui um total de 
sete nascentes e um lago, conforme observa-se na Figura a seguir. 
 

 
FIGURA 74 - PRINCIPAIS CURSOS D`ÁGUA NA PNM VALE DO ITAIM 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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FIGURA 75 – NASCENTE MODELO 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 76 – NASCENTE 2 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Meio Ambiente Fauna 

No levantamento de Fauna foram registradas 110 espécies, 6 seis répteis, 96 aves e 8 mamíferos. Os répteis amostrados foram 
divididos em duas espécies de lagartos e um quelônio registrados em campo e três serpentes relatadas através de registros por 
terceiros. Duas espécies de répteis não são nativas da região. A lagartixa-doméstica (Hemidactylus mabouia) é uma espécie 
cosmopolita comum em áreas antropizadas. Já o tigre-d’água (Trachemys dorbigni) ocorre na Argentina, Uruguai e no estado do Rio 
Grande do Sul. Foi introduzida em diversos locais devido ao comércio como pet. 
As aves encontradas estão distribuídas em 15 ordens e 34 famílias. Das famílias encontradas, 16 são de aves não-Passeriformes e 
18 são de Passeriformes. Dentre as não-Passeriformes, a família mais prevalente foi Trochilidae, com oito espécies. Uma árvore 
exótica da espécie escova-de-garrafa (Callistemon viminalis) nativa da Austrália estava em floração e obteve registro de seis espécies 
de beija-flores. Já dentre as aves Passeriformes, nota-se que Thraupidae obteve 15 espécies. A dominância de Thraupidae pode 
indicar que muitas destas espécies são aves frugívoras de hábitos especialistas (Sick, 1997). Além disso, aves com tais hábitos 
alimentares são importantes na manutenção da diversidade vegetal, já que muitas vezes atuam como dispersoras de sementes e 
frutos (Sick, 1997). 
Foram registradas duas espécies de alta sensibilidade às alterações no ambiente (Gallinago undulata narcejão e Campylorhamphus 
falcularius arapaçu-de-bico-torto) e 23 de média sensibilidade e 76 de baixa sensibilidade. Já para o parâmetro de dependência de 
ambientes florestais, foram registradas 23 espécies dependentes e outras 36 semidependentes e 43 independentes. Conforme o 
esperado, espécies dependentes de ambientes florestais são, majoritariamente, espécies de alta e média sensibilidade às alterações 
no ambiente, enquanto espécies semidependentes e independentes são, de forma dominante, espécies de baixa sensibilidade. Foi 
registrada apenas uma espécie com classificação quanto ao status de conservação, o narcejão Gallinago undulata. Considerando o 
endemismo de espécies por bioma, foram registradas 10 espécies, sendo nove endêmicas do bioma Mata Atlântica e uma do bioma 
Cerrado. 
Com relação às guildas alimentares (Wilman et al. 2014), predominam as aves insetívoras (38), seguidas de onívoras (24), frugívoras 
(11), nectarívoras (8), granívoras (7), carnívoras (6) e detritívoras (2). Durante a realização da campanha foram registradas sete 
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espécies de hábito parcialmente migratório (Somenzari et al., 2018), que são aquelas que possuem parte de sua população residente 
e parte migrante. Isto indica que a área avaliada pode servir de área de sítio de repouso ou rota migratória para diversas espécies. 
Os mamíferos registrados são pertencentes a seis ordens (Didelphimorphia, Cingulata, Primates, Rodentia, Chiroptera e Carnivora). 
Apenas essas duas últimas tiveram duas espécies representantes. As demais ordens tiveram um representante cada. Os morcegos 
foram registrados compartilhando um abrigo em uma figueira (Ficus gomelleira), algo não muito comum para essas duas espécies 
(Molossus molossus e Phyllostomus discolor). Uma fêmea de Didelphis aurita com dois filhotes foi encontrada morta perto da estação 
de trem. Trata-se de uma espécie endêmica da Mata Atlântica onívora e bastante comum em toda sua área de distribuição, 
demonstrando grande capacidade adaptativa aos mais variados habitats, se beneficiando de áreas modificadas e vivendo até mesmo 
em grandes centros urbanos (Cantor et al., 2013). 
O sagui (Callithrix sp.) na região é considerado fora de sua distribuição geográfica original (Valle et al. 2021), sinalizando soltura 
indevida ou possível necessidade de expansão territorial. Essa área originalmente pertence à outra espécie muito ameaçada C. 
aurita, causando competição por recursos e possibilidade de hibridação (Melo & Rylands, 2010). 
Apenas a jaguatirica (Leopardus pardalis) é listada como Vulnerável na lista estadual e também está presente no Apêndice I da lista 
da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas (CITES 2021). 

Meio Ambiente Flora 

Com base no levantamento realizado por profissionais habilitados a vegetação observada no PNM Vale é constituída por um 
remanescente de Floresta Ombrófila Densa que ocupa uma pequena porção da área, sendo sua maior parte formada por áreas 
restauradas, em diversas situações. 
A área representada por Floresta Ombrófila Densa apresenta a formação de três a quatro estratos, com a formação de dossel 
contínuo em sua maior parte, com cerca de 15 metros de altura, com grande amplitude de diâmetro e algumas poucas clareiras. As 
principais espécies que compõem o dossel são: Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. (tapiá), Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 
(canjarana), Copaifera langsdorffii Desf. (copaíba), Cordia sellowiana Cham. (louro-mole), Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 
(pau-jacaré) e Platypodium elegans Vogel (amendoim-do-campo). O sub-bosque é denso e formado em sua maior parte por espécies 
arbóreas regenerantes ou de menor porte como Guarea macrophylla Vahl (catiguá-branco), Cupania vernalis Cambess. (arco-de-
peneira) e Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins (espinheira-santa), são alguns exemplos. Espécies arbustivas e herbáceas 
também são frequentes, das quais destacam-se as samambaias Adiantopsis radiata (L.) Fée e Pteris denticulata Sw., além das 
angiospermas Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase (taquari), Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. e Pombalia atropurpurea (A.St.-Hil.) 
Paula-Souza. Apesar de apresentar trepadeiras lenhosas e herbáceas, elas são inconspícuas no interior da floresta, sendo mais 
representativas na borda, mas não chegam a formar um efeito de borda relevante na maior parte deste trecho. As espécies epífitas 
de líquens e briófitas são comuns, no entanto, epífitos vasculares são menos frequentes, representados por algumas espécies de 
Tillandsia (Bromeliaceae), Pleopeltis e Microgramma (Polypodiaceae). 
Na porção norte do remanescente, junto à borda, algumas espécies típicas de formações savânicas foram encontradas, tais como 
Didymopanax macrocarpus (Cham. & Schltdl.) Seem. (mandioqueiro-do-cerrado) e Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson (pau-
de-leite), o que deve ser resquício da vegetação de cerrado que, possivelmente, ocupou todo o entorno deste remanescente no 
passado. Apesar da presença destas espécies, aliado a outras consideradas generalistas, de acordo com Durigan et al. (2012), como 
Copaifera langsdorffii Desf. (copaíba) e Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. (ipê-felpudo), poderia sugerir que a área deveria 
ser tratada como transição entre as formações de Cerrado e Mata Atlântica. 
Praticamente todo o restante do parque apresenta plantios de restauração ecológica com o intuito de recompor a vegetação. No 
entanto, é possível observar a presença de espécies nativas que sugerem que todo este trecho já foi ocupado por formações de 
cerrado, como Byrsonima intermedia A.Juss (murici), Machaerium acutifolium Vogel (jacarandá-do-campo), Melothria campestris 
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(Naudin) H. Schaef. & S.S. Renner (melancia-de-tatu) e Solanum lycocarpum A.St.-Hil. (lobeira). Outras espécies, apesar de não 
serem exclusivas das formações de cerrado, são elementos muito comuns nestas formações como Cybistax antisyphilitica (Mart.) 
Mart. (ipê-verde), Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos (ipê-amarelo) e Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 
(barbatimão). 
A porção da margem do Rio Itaim presente dentro do parque, constitui um trecho de Floresta Ombrófila Densa Aluvial em estágio 
pioneiro de regeneração natural, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos pela resolução Resolução Conjunta SMA IBAMA 
nº1 de 1994 (São Paulo, 1994), sob forte influência antrópica. O trecho é dominado por espécies nativas ruderais como Typha 
domingensis Pers. (taboa) e/ou exóticas invasoras como Hedychium coronarium J.Koenig (lírio-do-brejo). Ocorre em alguns pontos 
a formação de maciços arbustivo-arbóreos dominado pela espécie Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze (maricá), com alguns 
indivíduos jovens de Cecropia pachystachya Trécul (embaúba) emergindo. No geral, não há a formação de dossel, e a altura dos 
indivíduos varia de dois a quatro metros. 
O PNM Vale do Itaim apresenta uma riqueza de espécies da flora razoável, além de seis delas consideradas como ameaçadas de 
extinção, em pelo menos uma das esferas consultadas, sendo elas: Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (pinheiro-do-paraná), 
Cedrela fissilis Vell. (cedro-rosa), Euterpe edulis Mart. (palmito-juçara), Joannesia princeps Vell. (peloteira), Machaerium villosum 
Vogel (jacarandá-paulista) e Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. (ipê-felpudo). As espécies A. angustifolia, C. fissilis, J. 
princeps e M. villosum foram observadas nos plantios de restauração ecológica, enquanto as espécies E. edulis e Z. tuberculosa 
foram encontradas no remanescente de Floresta Ombrófila Densa. 

Meio Ambiente 
Conservação do Meio 
Ambiente 
Educação Ambiental 
 

Educação Ambiental 
Atividade educativas 
Trabalhar o entorno do 
Parque (escolas e 
populações) 

No PNM Vale do Itaim verificou-se que as ações de educação ambiental realizadas são as visitas monitoradas e o plantio de árvores 
na nascente modelo com o objetivo de conscientizar sobre a importância desses afloramentos e como preservá-las. 
 

  

FIGURA 77 – AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA NASCENTE 

MODELO 
FONTE: SEMABEA, 2017 

FIGURA 78 – AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PLANTIO DE 

ÁRVORES 
FONTE: SEMABEA, 2017 
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Com base no diagnóstico realizado no produto 5 é possível observar que a UC possui grande potencial para realização de ações de 
educação ambiental, entretanto observa-se a necessidade de criar um programa de educação ambiental para usuários do Parque e 
para a comunidade do entorno e a falta de funcionários para realizar essas ações. 

Meio Ambiente Pesquisa Científica 
Com base no diagnóstico realizado no produto 5, o PNM Vale do Itaim apresenta uma diversidade de temas para o desenvolvimento 
de pesquisas de natureza ambiental, econômica e social. Entretanto foram identificadas poucas pesquisas já realizadas ou em 
andamento devido a falta de integração entre a UC e instituições de pesquisa da região; 

Meio Ambiente 
Levantamento de 
Espécies Ameaçadas de 
Extinção 

Conforme apresentado anteriormente o PNM Vale do Itaim apresenta uma riqueza de espécies da flora razoável, além de seis delas 
consideradas como ameaçadas de extinção, em pelo menos uma das esferas consultadas, sendo elas: Araucaria angustifolia 
(Bertol.) Kuntze (pinheiro-do-paraná), Cedrela fissilis Vell. (cedro-rosa), Euterpe edulis Mart. (palmito-juçara), Joannesia princeps 
Vell. (peloteira), Machaerium villosum Vogel (jacarandá-paulista) e Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. (ipê-felpudo). 
Já com relação a Fauna apenas a jaguatirica (Leopardus pardalis) foi identificada como Vulnerável na lista estadual e também está 
presente no Apêndice I da lista da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas 
(CITES 2021). 

Meio Ambiente 
Áreas para Recuperação 
Ambiental 

Foram mapeadas possíveis áreas a serem recuperadas cuja vegetação ainda não foi totalmente reestabelecida e que estão 
atualmente ocupadas com pastagens, gramíneas ou solo exposto, conforme observa-se na Figura a seguir. Salienta-se que na etapa 
de prognóstico essas áreas podem ser alteradas, conforme as propostas a serem definidas para o PNM Vale do Itaim. 
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FIGURA 79 – POSSÍVEIS ÁREAS A SEREM RECUPERADAS 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

Meio Ambiente 
Preservação dos Biomas 
(Cerrado e Mata 
Atlântica) 

No diagnóstico e no levantamento da vegetação foi identificado que o Bioma Mata Atlântica compreende integralmente a UC, 
destacando as formações características, como Florestas Estacional Semidecidual (Aluvial e Montana), no entanto, apresenta 
também formações de Cerrado (Savana Arbórea Aberta), ou seja, ocorrem na UC diferentes formações vegetais destes dois biomas. 
Desse modo, destaca-se a necessidade de ações para a preservação desses biomas. 

Infraestrutura 
Cultura e Turismo 

Casa doTropeiro 
No local era realizada a festa do tropeiro, o evento promovia cavalgada, shows musicais e o tradicional almoço tropeiro. 
Posteriormente, o rancho passou a abrigar o Centro de Equoterapia Madre Cecília e atualmente o espaço encontra-se desativado, 
conforme observa-se nas Figuras a seguir. 
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FIGURA 80 – RANCHO DO TROPEIRO - ENTRADA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 81 – RANCHO DO TROPEIRO – VISTA EXTERNA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 

FIGURA 82 – RANCHO DO TROPEIRO - RESTAURANTE 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 83 – RANCHO DO TROPEIRO – EQUOTERAPIA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Infraestrutura 
Cultura e Turismo 

Maria Fumaça 
No PNM Vale do Itaim há duas marias-fumaças que ficam guardadas no galpão, segundo o colaborador do PNM Vale do Itaim, 
apenas uma encontra-se em funcionamento. 
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FIGURA 84 – GALPÃO DA MARIA FUMAÇA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 85 – MARIA FUMAÇA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Infraestrutura 
Esporte e Lazer 
Cultura e Turismo 

Mirante 

O Mirante foi revitalizado em 2019, por isso apresenta boas condições estruturais. Do local é possível ter uma vista para diversos 
pontos do município de Taubaté, contemplando a paisagem e a natureza, reforçando a característica do Parque de ser uma unidade 
de conservação. 
 

 

FIGURA 86 – MIRANTE 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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Infraestrutura 
Cultura e Turismo 

Casa réplica Monteiro 
Lobato 
Casa réplica da Dona 
Benta 

A casa réplica do Monteiro até o ano de 2019 contava com mobiliário que representava a história de Monteiro Lobato e seus 
personagens. De 2020 a 2022 o casarão passou a ser sede da Secretaria de Meio Ambiente do município e atualmente o espaço foi 
desocupado, conforme observa-se nas Figuras a seguir. 

 

 

FIGURA 87 – CASA MONTEIRO LOBATO – ÁREA EXTERNA FRENTE 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 88 – CASA MONTEIRO LOBATO – ÁREA EXTERNA FUNDOS 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

  

FIGURA 89 – CASA MONTEIRO LOBATO – ÁREA INTERNA  
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 90 – CASA MONTEIRO LOBATO – ÁREA INTERNA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022  

 

Infraestrutura Quiosque Há um total de oito quiosques distribuídos em diversas áreas do parque, conforme apresentado no Quadro e Figuras a seguir. 
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Cultura e Turismo  

  

FIGURA 91 – QUIOSQUE 01   
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 92 – QUIOSQUE 02 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

  

FIGURA 93 – QUIOSQUE 03 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 94 – QUIOSQUE 04 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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FIGURA 95 – QUIOSQUE 05 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 96 – QUIOSQUE 06 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

  

FIGURA 97 – QUIOSQUE 07 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 98 – QUIOSQUE 08 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Infraestrutura 
Conservação do 
Patrimônio Público 

Espaço para Novos 
Negócios 
Criar espaços temáticos 

O PNM Vale do Itaim possui diversas áreas com solo exposto que possibilitam a implantação de novas construções. Salienta-se que 
na etapa de prognóstico essas áreas serão estudadas para que possam integrar o zoneamento da UC. 
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Infraestrutura 
Esporte e Lazer 

Pista de Esportes 
Radicais 
Ginásio 

O Parque conta com uma quadra de esportes radicais com half-pipede 4m de altura por 12m de largura, uma mini ramp também com 
12m de largura e 2m de altura integrados a uma área de street de 1.200m². A quadra pode ser utilizada para diversos esportes 
radicais (skate, patins, bike), seu funcionamento é de quarta a domingo das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 18:00h. 
 

  

FIGURA 99 – QUADRA – VISTA EXTERNA   
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 100 – QUADRA – VISTA INTERNA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Infraestrutura 
Educação Ambiental 

Núcleo Ambiental 

O núcleo ambiental foi construído em 2021 por meio de contrapartida entre a Prefeitura Municipal e a empresa MRV Engenharia. O 
local conta com salas, banheiro e copa para os funcionários que trabalham no PNM Vale do Itaim, além de espaço para a realização 
de educação ambiental, conforme observa-se nas Figuras a seguir. 
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FIGURA 101 – NÚCLEO AMBIENTAL – VISTA EXTERNA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 102 – NÚCLEO AMBIENTAL – VISTA INTERNA 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Infraestrutura 
Esporte e Lazer 

Áreas de Lazer 
No levantamento de campo foram identificados sete tipos de equipamentos de esporte e lazer, conforme apresentado na Figura a 
seguir. 
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FIGURA 103 – EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER  

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022. 

Esporte e Lazer 
Eventos sediados no 
Parque 

Em 2022 o PNM Vale sediará novamente a Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) a ser realizada entre os dias 5 e 7 de 
agosto. No site do CIMBT (https://cimtb.com.br/taubate-sp-xco-xcc-e-xcp/) estão disponíveis os limites dos três circuitos para as 
categorias Cross Country Olímpico (XCO), Cross Country Short Track (XCC) e Cross Country Marathon (XCM) no PNM Vale do Itaim, 
conforme observa-se nos Mapas a seguir. 

Cultura e Turismo Teatro 
No teatro eram realizadas peças teatrais que contava a história dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo. 
Atualmente o espaço está desocupado, conforme informado pelos Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente os assentos e cenário 
foram retirados e levados para outro espaço da Prefeitura.  
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FIGURA 104 – TEATRO – VISTA 01 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

FIGURA 105 – TEATRO – VISTA 02 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

Segurança Proximidade ao CAVEX 
O PNM Vale do Itaim faz divisa com a área onde encontra-se instalado o Comando de Aviação do Exército (CAVEX), proporcionando 
segurança ao local. 
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6 WORKSHOP  

A presente etapa do relatório consubstancia as informações referentes ao workshop do diagnóstico 
socioambiental, que está previsto para ser realizado às 09h00 do dia 26 do mês de julho de 2022, na R. Dr. 
Emílio Winther, 108 – Jardim das Nações, no município de Taubaté. 

No Workshop está previsto a participação de diferentes profissionais, a fim de contribuir com suas 
experiências para a efetivação do Plano de Manejo do PNM Vale do Itaim. 

Salienta-se que para dar início a divulgação do evento foi elaborado e encaminhando um convite preliminar, 
conforme a Figura a seguir, para os técnicos da SEMABEA responsáveis pela publicação do material. 

 

 

FIGURA 106 – TEATRO – VISTA 02 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022  
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7 ANEXOS 

7.1 QUESTIONÁRIO 
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7.2 MATERIAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL – OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 
 

 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CARTAZ 
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – INSTAGRAM E FACEBOOK 

 

 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - SITE 
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – FOLDER FRENTE 
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO – FOLDER VERSO 
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7.3 ATA DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 
 

 

 

 

 

  

Referência: Oficina de diagnóstico II do Plano de Manejo do PNM Vale do Itaim 

Local: R. Brasilina Moreira dos Santos, 1385 - Jardim Sonia Maria, Taubaté/SP 

Data: 10/06/2022 Horário: 18h30 

Participantes: Lista de Presença em anexo. 

 
Às 18h30 do dia 10 do mês de junho de 2022, reuniram-se no Projeto Esperança, os representantes da 
Comissão Gestora do Plano de Manejo do Parque Itaim e os representantes da Empresa Vallenge 
Engenharia. 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 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 Engenheira Gimena deu 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. 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. Posteriormente, a Engenheira Gimena 
apresentou os mapas cartográficos realizados durante os trabalhos. Os mapas apresentados 
consubstanciavam informações sobre declividade, suscetibilidade de inundação, suscetibilidade de 
movimento de massa, pontos de erosão e fragilidade ambiental. Em seguida, foram expostas imagens 
do levantamento da fauna, flora e do levantamento de campo, demonstrando a situação da infraestrutura 
do parque. As próximas atividades foram citadas para o conhecimento da Comissão. 
Subsequentemente, foi realizada uma dinâmica na qual os participantes se reuniram em um grupo com 
o propósito de descrever e opinar sobre as ameaças e oportunidades acerca dos temas esporte e lazer, 
segurança, pesquisa científica, conservação do meio ambiente, educação ambiental e conservação do 
patrimônio público. Por fim, a Eng. Gimena concluiu sua apresentação e colocou-se à disposição 
encerrando a reunião às 20h40. 
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7.4 APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 
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7.5 CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 
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7.6 LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II 
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7.7 MATERIAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL – OFICINA DE DIAGNÓSTICO II COM 
COMDEMAT E TÉCNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 

 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO   
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7.8 ATA DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II COM COMDEMAT E TÉCNICOS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS 
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7.9 APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II COM COMDEMAT E TÉCNICOS 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
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7.10 CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE DIAGNÓSTICO II COM COMDEMAT E TÉCNICOS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS 
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