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RESUMO 
 
 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE USO PÚBLICO NO PARQUE 
MUNICIPAL VALE DO ITAIM – TAUBATÉ – SP Unidade de Conservação é um espaço 
territorial, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), determina que toda UC 
deve dispor de um plano de manejo, ou seja, um zoneamento e normas que devem presidir o 
uso da área de manejo dos recursos naturais e implantação de estruturas físicas necessárias. 
Tendo em vista que a Unidade de Conservação Parque Muninicipal Vale do Itaim está em 
processo de implementação, esta ainda não conta com um plano de manejo e seu 
zoneamento. Como requisito para subsidiar a elaboração do programa de uso publico, foi 
incorporado ao escopo deste projeto uma fase preliminar de zoneamento do Parque levando 
em consideração seus objetivos de conservação. O Parque Municipal Vale do Itaim situa-se em 
Taubaté-SP e recebe este nome por pertencer à sub-bacia hidrográfica Ribeirão do Itaim. É um 
parque urbano de 170 hectares, criado para compensar ambientalmente obras públicas. 
Antigamente a área era uma fazenda pertencente a familia Cembranelli e historicamente já 
passou por diversas transformações decorrentes do cultivo do café, da formação de pastagem 
para o gado, extração de areia meia liga, lixão, culturas agrícolas e, recentemente, da 
expansão urbana, com obras de terraplenagem e de ruas para um loteamento aberto de forma 
clandestina. Este projeto tem como objetivo criar um programa de infraestrutura de uso público, 
administrativa e de pesquisas científicas para a Unidade de Conservação Parque Municipal 
Vale do Itaim. Esse estudo apresenta como objetivos específicos: projetar as edificações de 
infraestrutura necessárias para um parque com objetivos conservacionistas, visando prover 
atividades ao público; criar uma identidade visual para as sinalizações; projetar um centro de 
pesquisas com salas e alojamentos; contemplar um programa de acessibilidade a portadores 
de necessidades especiais. Iniciou-se a metodologia desse trabalho com a elaboração de 
estudos de casos, para melhor entender como funcionam as infraestruturas de uso público de 
unidades de conservação tidas como referência na conciliação de práticas conservacionistas e 
exploração de sua visitação. Após a análise dos estudos de caso, o Parque foi dividido em 
quatro zonas diferentes: Zona Primitiva, Zona de Recuperação, Zona Extensiva e Zona 
Intensiva. Como define o Roteiro Metodológico de Planejamento (MMA,2009), cada zona tem 
suas permissões e restrições e só a partir desse zoneamento estabelecido pode-se pensar no 
programa de necessidades do parque. Depois de pronto o programa de necessidades, pensou-
se nas implantações das edificações que fariam parte da infraestrutura do parque e no 
programa de necessidades de cada uma delas. Três edificações foram projetadas para 
fazerem parte da infraestrutura: o centro de visitantes, que também contempla toda área 
adiministrativa e de serviços do parque, o café, e o centro de pesquisas, onde inclui-se também 
um alojamento para os pesquisadores. Projetou-se também uma trilha sobre decks, que liga a 
zona de uso intensivo, a qual é permitido o maior fluxo de pessoas, até a zona de recuperação, 
onde se encontra as atividades de esportes de aventura. Por ser sobre decks a acessibilidade 
é garantida por todo o trajeto. Atualmente o parque se encontra não só em péssimas condições 
ambientais, mas também com sua pouca infraestrutura degradada. O trabalho hipotetiza que se 
o parque proporcionar a infraestrutura adequada se tornará atraente a população, fomentará a 
economia local, o turismo, e consequentemente estreitará os laços entre a comunidade local e 
o parque. Palavras-chave: Unidade de Conservação da Natureza; Infraestrutura de uso público; 
Parque Municipal Vale do Itaim.  


