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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente relatório é o segundo 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. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE 

Este item é dedicado a descrição do embasamento legal, considerando a legislação federal, estadual e 
municipal que incide sobre o Parque Natural Municipal Vale do Itaim e o seu entorno. 

Como legislação, entende-se o conjunto de normas jurídicas cujos dispositivos contêm as diretrizes, 
definições, instruções e sanções a serem cumpridas pela sociedade. A compreensão da ampla legislação 
existente, permitirá que a elaboração do plano de manejo seja efetivada dentro das diretrizes e dos preceitos 
legais, facilitando sua implementação. 

 

 Legislação Federal e Estadual 

Nessa seção serão apresentadas as principais legislações federais e estaduais relacionadas a elaboração do 
Plano de Manejo, bem como outras legislações de interesse que sirvam de subsídio no gerenciamento do 
PNM Vale do Itaim. 

 

2.1.1 Lei nº 9.985 de 18 de junho de 2000 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é um instrumento organizador das áreas naturais 
protegidas que, planejado, manejado e gerenciado como um todo é capaz de viabilizar os objetivos nacionais 
de conservação. 

A Lei L nº 9.985, de 18 de julho de 2000 regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o qual estabelece critérios e 
normas para sua criação, implantação e gestão. O SNUC está regulamentado pelo Decreto nº 4.340 de 22 de 
agosto de 2002 e suas alterações. 

Para efeitos dessa lei, Unidade de Conservação é definida como o espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. O SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de 
conservação federais, estaduais e municipais, divididos em dois grupos, com características específicas: 

 Unidades de Proteção Integral, 

 Unidades de Uso Sustentável. 

 

As Unidades de Proteção Integral têm o objetivo de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. Integram as seguintes 
categorias de unidade de conservação: 

 Estação Ecológica; 

 Reserva Biológica; 

 Parque Nacional; 

 Monumento Natural; 

 Refúgio da Vida Silvestre. 
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As Unidades de Uso Sustentável têm o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais. São compostas pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação: 

 Área de Proteção Ambiental; 

 Área de Relevante Interesse Ecológico; 

 Floresta Nacional; 

 Reserva Extrativista; 

 Reserva de Fauna; 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

Segundo o Artigo 11º, da Lei do SNUC, o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação 
em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

De acordo com os parágrafos de 1º a 4º, o Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei; a 
visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas 
estabelecidas pelo órgão Responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento; a 
pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e 
está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento; 
e as unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, 
respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

Em seu artigo 27, a lei cita que as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, sendo 
este um 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. Ainda 
em seu artigo 27, § 1º a lei estabelece que o Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de 
conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de 
promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas, já no § 3º a lei cita que o Plano 
de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de 
sua criação. 

Cabe salientar que devido a relevância do PNM Vale do Itaim, várias instituições educacionais do município 
utilizam a área para a realização de visitas, dessa forma, visando a conservação da biodiversidade e a 
segurança dos alunos e professores, elaborou-se um modelo de Formulário de Autorização para Realização 
de Eventos e Atividades em Áreas do PNM Vale do Itaim e de uma Declaração de Responsabilidade pela 
segurança e restrições ao caminhar pelo parque. Ambos os documentos estão em anexo a esse produto, 
respectivamente (Anexo I e II). 

 

2.1.2 Decreto nº 4.340 de 22 de Agosto de 2002 

O Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985/2000, prevê que os 
órgãos executores do SNUC devem estabelecer roteiro metodológico básico para a elaboração dos planos 



                                                                                                                    8| 
VLG1988-PLN-P2 

 

 

de manejo das diferentes categorias de UCs, uniformizando conceitos e metodologias e fixando diretrizes 
para sua elaboração. 

Desse modo, em seu Capítulo I o Decreto define as orientações para a criação de uma unidade de 
conservação, enquanto no Capítulo II são estabelecidos os critérios para a delimitação da unidade de 
conservação, devendo ser estabelecido no plano de manejo, embasados em estudos técnicos realizados pelo 
órgão gestor da unidade de conservação, consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo com 
a legislação vigente, conforme cita o artigo 7º. 

No Capítulo IV são definidos os critérios para a elaboração do Plano de Manejo, conforme segue: 

Art. 12.  O Plano de Manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão 
gestor ou pelo proprietário quando for o caso, será aprovado: 

        I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação Ecológica, Reserva 
Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área 
de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, 
Reserva de Fauna e Reserva Particular do Patrimônio Natural; 

        II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, após prévia aprovação do órgão 
executor. 

        Art. 13.  O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de 
compromisso firmados com populações tradicionais das Reservas Extrativistas e 
Reservas de Uso Sustentável devem estar de acordo com o Plano de Manejo, 
devendo ser revistos, se necessário. 

        Art. 14.  Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC, em suas respectivas esferas de atuação, 
devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação deste 
Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração dos Planos de Manejo das 
diferentes categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e 
metodologias, fixando diretrizes para o diagnóstico da unidade, zoneamento, 
programas de manejo, prazos de avaliação e de revisão e fases de 
implementação. 

        Art. 15.  A partir da criação de cada unidade de conservação e até que seja 
estabelecido o Plano de Manejo, devem ser formalizadas e implementadas ações 
de proteção e fiscalização. 

        Art. 16.  O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do 
público na sede da unidade de conservação e no centro de documentação do 
órgão executor. 

 

O Decreto ainda regulamenta a criação do conselho da unidade de conservação, podendo ser ele consultivo 
ou deliberativo, conforme estabelecido na Lei n° 9.985/2000.  

Em seu artigo 17, § 3º o decreto cita que a representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos 
conselhos deve ser, sempre que possível, paritária, considerando as peculiaridades regionais. Já o § 6° 
estabelece que no caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição obedeça ao disposto neste artigo, e com competências que 
incluam aquelas especificadas no art. 20 do Decreto, pode ser designado como conselho da unidade de 
conservação.  

Por fim, no artigo 20 são citadas as competências do conselho na unidade de conservação: 



                                                                                                                    9| 
VLG1988-PLN-P2 

 

 

I. elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação; 
II. acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação, 

quando couber, garantindo o seu caráter participativo; 
III. buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais 

especialmente protegidos e com o seu entorno; 
IV. esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a 

unidade; 
V. avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em 

relação aos objetivos da unidade de conservação; 
VI. opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a contratação 

e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da unidade; 
VII. acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando constatada 

irregularidade; 
VIII. manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de 

conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; e 
IX. propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno 

ou do interior da unidade, conforme o caso. 

 

O decreto ainda regulamenta a autorização para a exploração de bens e serviços, a compensação por 
significativo impacto ambiental, reassentamento das populações tradicionais, a avaliação de unidade de 
conservação de categoria não prevista no sistema e as reservas da biosfera 

 

2.1.3 Outras Leis de Interesse 

O quadro a seguir apresenta outras leis federais e estaduais de interesse para PNM Vale do Itaim e a 
elaboração do plano de manejo. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Instrumento Legal Ementa 

1. Proteção Ambiental  

Lei nº 6.938/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 
(Alterada pelas Leis nº 7.804/89; 8.028/90; 9.960/00; 10.165/00; 11.105/05; 11.284/06; 11.941/09; 140/11; 12.651/12; 
12.856/13) 

Lei nº 9.605/1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá 
outras providências. 

Decreto nº 99.274/1990 
Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 
respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, e dá outras providências. 

2. Flora 

Lei nº 12.651/2012 
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Portaria IBAMA nº 37/1992 
Reconhece como Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção a relação que se apresenta na 
Portaria 

3. Fauna 

Lei nº 5.197/1967 Código de Proteção à Fauna 

Decreto nº 24.645/1934 Estabelece medidas de proteção aos animais 

Decreto nº 4.339/2002 Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade. 

Instrução Normativa MMA nº 03/2003 Dispõe sobre as Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção que especifica. 

4. Recursos Hídricos 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Instrumento Legal Ementa 

Lei nº 9.433/1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

5. Zoneamento e Uso do Solo 

Lei nº 6.766/1979 Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. (Alterada pela Lei nº 10.932/04) 

Decreto-Lei nº 3.365/1941 Dispõe sobre desapropriação por utilidade pública 

6. Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Lei nº 6.513/1977 
Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades 
turísticas dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962; 
altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965; e dá outras providências. 

Decreto nº 86.176/1981 
Regulamenta a Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977, que dispõe sobre a criação de áreas especiais e de locais de 
interesse turístico, e dá outras providências. 

7. Educação Ambiental 

Lei nº 9.795/1999 
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

8. Unidades de Conservação e Outros Espaços Territoriais Especialmente Protegidos 

Resolução Conama nº 11/1988 Dispõe sobre as queimadas de manejo nas unidades de conservação 

Resolução Conama nº 303/2002 Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Instrumento Legal Ementa 

1. Proteção Ambiental e Controle da Poluição 

Lei Estadual nº 997/ 1976 Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

Lei Estadual nº 9.509/97 Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação 

Decreto Estadual nº 8.468/1976 
Aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do 
Meio Ambiente. 

Resolução SMA nº 7 – 18/2017 
Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido 
de autorização para supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para intervenções em Áreas de 
Preservação Permanente no Estado de São Paulo. 

2. Flora 

Decreto nº 52.762/2008 
Regulamenta a Lei nº 10.780, de 9 de março de 2001, que dispõe sobre a reposição florestal no Estado de São Paulo e dá 
providências correlatas. 

Resolução SMA – 48/2004 Espécies da flora ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo. 

3. Fauna 

Decreto nº 56.031/2010 
Declara as Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas, as Quase Ameaçadas, as Colapsadas, Sobrexplotadas, Ameaçadas 
de Sobrexplotação e com dados insuficientes para avaliação no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 

Lei Estadual nº 11.977, de 25/2005 Institui o Código de Proteção aos Animais do Estado e dá outras providências 

Resolução SMA – 27/2006 Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado de São Paulo. 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Instrumento Legal Ementa 

4. Recursos Hídricos 

Lei estadual nº 16.337/2016 Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH e dá providências correlatas 

Decreto nº 10.755/1977 Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores do território do Estado de São Paulo. 

Lei nº 13.007/2008 Institui o Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de Água 

7. Educação Ambiental 

Lei nº 12.780/2007 Institui a Política Estadual de Educação Ambiental 

QUADRO 1 – OUTRAS LEIS DE INTERESSE FEDERAIS E ESTADUAIS 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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 Legislação Municipal  

Nessa seção serão apresentadas as principais legislações municipais relacionadas a elaboração do Plano de 
Manejo, bem como outras legislações de interesse que sirvam de subsídio no gerenciamento do PNM Vale 
do Itaim. 

 

2.2.1 Decreto nº 9.956 de 13 de agosto de 2003 

O decreto nº 9.956/2003 cria o Parque Municipal do Vale do Itaim e em seu artigo 2º estabelece seus objetivos:  

I. Valorizar e incentivar a produção cultural e artística local; 
II. Valorizar expoentes da cultura local; 

III. Incentivar a preservação da memória cultural local, bem como de suas diferentes manifestações 
artísticas; 

IV. Propiciar a divulgação pública da cultura e tradições locais; 
V. Incentivar o surgimento de autores e artistas locais; 

VI. Possibilitar a realização de exposições e espetáculos artísticos e culturais; 
VII. Contribuir para a divulgação e preservação de nosso rico patrimônio paisagístico; 

VIII. Se constituir em fonte de entretimento sadio para visitantes de todas as idades; 
IX. Beneficiar a comunidade local, propiciando a geração de empregos diretor e indiretos ao se constituir 

em importante polo de atração turística regional e nacional. 

 

O Decreto ainda cita em seu artigo 3º que para a consecução dos objetivos estabelecidos, a Prefeitura 
Municipal de Taubaté estabelecerá convênios e/ou parcerias com entidades públicas ou privadas, visando o 
desenvolvimento de projetos que atendam as necessidades de produção cultural e aos interesses da 
comunidade Taubateana. 

 

2.2.2 Lei Complementar nº 412 de 12 de julho de 2017 

A Lei Complementar nº 412 de 12 de julho de 2017 institui o Plano Diretor Físico do Município de Taubaté e 
dá outras providências, em atendimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 
182, § 1º) e no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001 - Capítulos II e III) e legislação federal vigente. 

Com relação a política municipal de meio ambiente, a referida lei em seu artigo 49 define as instâncias para 
a governabilidade da política municipal de meio ambiente de Taubaté, sendo elas a Secretaria de Meio 
Ambiente, Secretaria de Planejamento e o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Já em seu artigo 50 são estabelecidos os objetivos para a política municipal de meio ambiente de Taubaté, 
sendo eles: 

I. Garantir a proteção, conservação e o uso sustentável das áreas de relevante interesse ambiental; e 
II. Assegurar a justa utilização dos recursos hídricos existentes no território municipal. 

 

A Lei ainda em seu artigo 52 cita as ações relacionadas à diretriz para definição e criação de áreas protegidas, 
em Taubaté, sendo elas: 

I. Indicar e criar Unidades de Conservação (UC) na esfera municipal, para proteção, conservação e uso 
sustentável do Morro do Cruzeiro, Pedra Branca – Pinheirinho, Mata do Bugio, Parque do Vale do 
Itaim, Mata Bugio Grande, Pouso Frio, Bacia do Rio Una de acordo com a delimitação existente no 
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mapa do Plano de Recuperação e Manutenção de Matas Ciliares (Anexo VI – Mapa de Projetos 
Estratégicos de Meio Ambiente); 

II. Regulamentar as Unidades de Conservação; 
III. Realizar planos de manejo das Unidades de Conservação regulamentadas; 
IV. Indicar e elencar áreas de interesse municipal; e 
V. Implantar plano de corredores naturais em conexão com as Unidades de Conservação. 

 

2.2.3 Decreto nº 14.339  de 20 de setembro de 2018 

Considerando o Decreto Municipal nº 9.956, de 13 de agosto de 2003, que cria o Parque Municipal do Vale 
do Itaim e a Lei Complementar 412, de 12 de julho de 2017 - Plano Diretor Físico do município de Taubaté, 
que em seu artigo 52 versa sobre a definição e criação de áreas protegidas em Taubaté, dentre elas o Parque 
do Vale do Itaim, o decreto nº 14.339, de 20 de setembro de 2018 cria a Unidade de Conservação do Parque 
Natural Municipal Vale do Itaim e dá outras providências. 

Em seu artigo 2º o Decreto estabelece os objetivos do Parque Natural Municipal Vale do Itaim, sendo eles: 

I. Proteger os recursos naturais; 
II. Preservar as espécies da fauna e da flora, especialmente as endêmicas e ameaçadas de extinção; 

III. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, especialmente os biomas Mata Atlântica e 
Cerrado; 

IV. Promover a educação e a conscientização ambiental; 
V. Promover a recreação e o turismo ecológicos, valorizando o conhecimento e a cultura popular local; 

VI. Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa e estudos científicos; 

 

E em seu artigo 3º cita que a elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Vale do Itaim 
deverá ser no prazo de 05 (cinco) anos, partir da publicação do presente Decreto. 

Por fim, em seu artigo 5º fica definido que cabe à Secretaria de Meio Ambiente administrar o Parque Natural 
Municipal Vale do Itaim, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle, na 
forma do art. 20 e seguintes da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 

2.2.4 Decreto n° 15.236 de 15 de fevereiro de 2022 

O Decreto n° 15.236 de 15 de fevereiro de 2022 altera o Decreto nº 14.339 de 20 de setembro de 2018, que 
cria o Parque Natural Municipal Vale do Itaim e dá outras providências. Desse modo, ficam alterado os 
seguintes artigos: 

 O art. 1º altera a área da unidade de conservação de 208 ha para 200,597458 ha; 

 O art. 2º Altera o art. 5º do decreto nº 14.339/2018, onde caberá a Secretaria de Meio Ambiente e do Bem-

estar Animal administrar o PNM Vale do Itaim, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, 

implantação e controle, na forma do art. 22 e seguintes da Lei nº 9.985/200; 

 O art. 3º altera o anexo único decreto nº 14.339/2018 que apresenta a delimitação da unidade de conservação, 

onde a mesma passa a dispor de uma área de 2.005.974,58 m² e perímetro de 7.355,04 m. 
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2.2.5 Outras Leis de Interesse 

O quadro a seguir apresenta outras leis municipais de interesse para PNM Vale do Itaim e a elaboração do 
plano de manejo. 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Instrumento Legal Ementa 

1.Gestão do Meio Ambiente  

Lei complementar nº 370 de 
17 de julho de 2015 

cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Taubaté - FUMDEMAT, e dá outras 
providências. 

Lei complementar nº 165, de 
23 de maio de 2007 

Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Taubaté – COMDEMAT (alterado pelas leis 
295/2012; 302/2012; 387/2015) 

2. Recursos Hídricos 

Lei nº 4.340, de 26 de abril de 
2010 

Institui no município de Taubaté, o programa municipal de proteção e recuperação de 
nascentes e autoriza a prefeitura municipal a fazer parceria e investimentos em propriedades 
rurais e dá outras providências 

3. Zoneamento e Uso do Solo 

Lei Complementar n° 
317/2013 

Cria o conselho municipal de desenvolvimento urbano e dá outras providencias. 

Lei complementar nº 412, de 
12 de julho de 2017 

Institui o Plano Diretor Físico do Município de Taubaté e dá outras providências 

4. Cultura 

Lei complementar nº 398 de 
24 de novembro de 2016 

Dispõe sobre o sistema municipal de cultura de Taubaté e dá outras providências 

5. Educação Ambiental 

Lei nº 4.406, de 7 de outubro 
de 2010 

Institui a política municipal de educação ambiental na rede municipal de ensino de Taubaté e 
dá outras providências. 

QUADRO 2 – OUTRAS LEIS DE INTERESSE MUNICIPAIS 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 
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3. CONSELHO GESTOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

A gestão de uma Unidade de Conservação é realizada pelo órgão gestor em conjunto com o Conselho Gestor 
nomeado. O Conselho Gestor constitui espaço de articulação de interesses públicos, privados e coletivos, e 
objetiva a promoção do gerenciamento participativo e integrado da área a ser conservada (PALMIERI & 
VERÍSSIMO, 2009).  

No caso dos Parques Naturais Municipais, o Conselho Gestor apresenta caráter consultivo, onde metade dos 
membros devem pertencer à sociedade civil organizada e a outra metade é constituída pelo poder público. 
Conforme definido no artigo 3º da Instrução Normativa nº 11, de 08 de junho, compete ao Conselho Consultivo: 

 

I - conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da unidade de conservação, promovendo ampla 
discussão sobre o seu papel e a sua gestão; 
II - criar câmaras ou grupos temáticos para análise e encaminhamento de especificidades da unidade, 
facultada a participação de representantes externos, quando pertinente; 
III - demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e de desenvolvimento 
socioambiental, ações que promovam a conservação dos recursos naturais da unidade de 
conservação, 
sua zona de amortecimento ou área circundante e que visem a sustentabilidade socioambiental, 
integrando os conhecimentos técnico-científicos e saberes tradicionais; 
IV - acompanhar pesquisas na unidade de conservação, propondo medidas para que os 
conhecimentos 
gerados contribuam para a integridade da unidade e para a sua sustentabilidade socioambiental; 
V - demandar e propor ações ou políticas públicas de conservação, proteção, controle, educação 
ambiental, monitoramento e manejo da unidade de conservação e da zona de amortecimento ou área 
circundante; 
VI - elaborar Plano de Ação que contenha o cronograma de atividades e mecanismos de avaliação 
continuada das atividades do Conselho; 
VII - formalizar suas orientações por meio de recomendações e moções, as quais também deverão 
constar nas atas das correspondentes reuniões a serem encaminhadas formalmente pelo presidente 
do Conselho ou conforme estabelecido em seu Regimento Interno; e 
VIII - identificar os problemas e conflitos, propor soluções, bem como identificar as potencialidades 
de manejo da unidade de conservação, em articulação com os atores sociais envolvidos. 
IV - promover o envolvimento, a representatividade e a efetividade da participação de diferentes 
segmentos sociais;  
V - promover os meios necessários e adequados para a efetiva participação das populações locais 
na gestão da unidade;  
VI - buscar a legitimidade das representações e a equidade de condições de participação;  
VII - promover a capacitação continuada dos conselheiros e da equipe gestora da unidade;  
VIII - dar encaminhamento às orientações emanadas pelo Conselho;  
IX - garantia da conservação da biodiversidade, dos processos ecológicos e dos ecossistemas em 
que estão inseridas as unidades;  
X - garantir os objetivos de criação da unidade, suas normas e procedimentos específicos;  
XI - reconhecer, valorizar e respeitar a diversidade socioambiental e cultural das populações 
tradicionais e de outras populações locais em condições de vulnerabilidade socioambiental;  
XII - buscar a integração com os diversos órgãos no sentido de promover a melhoria da qualidade de 
vida na região;  
XIII - promover a gestão de conflitos socioambientais locais que possuam interface com a unidade de 
conservação; e  
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XIV - promover processos educativos que estimulem o senso de pertencimento dos atores locais ao 
Conselho. 
 

O Conselho deve ter a representação de órgãos públicos de diversas áreas, como a ambiental, pesquisa 
científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo etc., e da sociedade civil, como a população residente 
no entorno, trabalhadores e setor privado atuantes na região, comunidade científica e organizações não 
governamentais com atuação na região. 

 

 SITUAÇÃO ATUAL 

Conforme analisado nas legislações vigentes do munícipio de Taubaté e verificado com a Secretaria de Meio 
Ambiente e Bem-estar Animal (SEMABEA), atualmente o PNM Vale do Itaim não dispõe de nenhuma lei 
vigente que institui e/ou nomeia o seu Conselho Gestor. 

Desse modo, na reunião inicial realizada no dia 28 de janeiro de 2022 a SEMABEA definiu os órgãos públicos 
e a sociedade civil que fariam parte do Conselho. Posteriormente a Vallenge Engenharia elaborou os convites 
para a SEMABEA enviar aos órgãos públicos e a sociedade, a fim de nomear os representantes e suplentes.  

Após as respostas enviadas a SEMABEA, foram definidos os seguintes membros para o Conselho Gestor do 
PNM Vale do Itaim: 

I. representantes da Secretaria de Meio Ambiente: 

Titular: Luiza Fernanda dos Santos Pereira 

Suplente: Lais Bonafé Marcondes Pereira 

 

II. representantes da Secretaria de Planejamento  

Titular: Priscila Siqueira Pereira 

Suplente: Larissa Moore Bonello 

 

III. representantes da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo 

Titular: Armando Adurens Neto 

Suplente: Rafaela Ferreira de Souza 

 

IV. representantes de Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida  

Titular: Régis Fabiano Borges Monteiro  

Suplente: Maurício Leonel Galdino  

 

V. representantes da Secretaria de Serviços Públicos 

Titular: Cleiton Takao Monteiro  

Suplente: Airton Adilson Gavazzi  
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VI. representantes da Secretaria de Segurança Pública 

Titular: José Carlos Antunes  

Suplente: Elcio Ferreira da Silva 

 

VII. representantes da Conselho de Meio Ambiente 

Titular: Gilson Queiroz de Alcântara 

Suplente: Diego Eduardo Lisboa da Cruz  

 

VIII. representantes do Conselho Municipal de Turismo 

Titular: Elisabete Silva de Faria  

Suplente: Antonio Marcos Galvão Luiz 

 

IX. representantes da Universidade de Taubaté 

Titular: Prof. Me. Wanderlan Ramos de Carvalho Filho 

Suplente: Profa. Ma. Marisa Cardoso 

 

X. representantes do Comando de Aviação do Exército 

Titular: Sednem Pinto Rodrigues 

Suplente: Renzo Dias de Lira 

 

XI. 02 (dois) representantes da Associação de Amigos do Bairro com atuação local comprovada nos 
bairros situados no entorno do Parque Natural Municipal Vale do Itaim 

Bairro Alto São Pedro 

Titular: Marcio Aparecido dos Santos 

Suplente: Djalma Pereira 

 

Bairro Parque Três Marias 

Titular: Celso Horebe 

Suplente: Valmiro Carvalho 

 

As minutas de Decreto que cria o Conselho Gestor e que nomeia os membros do Conselho Gestor foram 
elaborados e encaminhados a SEMABEA, assim que publicados serão anexados a estes produtos   
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4. LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES 

Na presente seção serão apresentados o levantamento de dados e informações necessárias à organização 
e preparação de subsídios para o planejamento das atividades. 

 

 BASE DE DADOS BIBLIOGRÁFICA 

Nessa seção serão apresentadas as publicações científicas, projetos de pesquisas e extensão concluídos ou 
em andamento referente ao PNM Vale do Itaim. 

 

Título do Trabalho 
Estimativa do Investimento Necessário para a Recomposição da Cobertura Florestal nas 
APPs da Bacia do Ribeirão Itaim em Taubaté - SP 

Ano 2008 

Autor Tereza Pinto Vieira 

Conteúdo 

Foi analisada a bacia hidrográfica do ribeirão Itaim, sendo utilizadas técnicas de geoprocessamento 
para processar os dados de uso e cobertura do solo. Foram realizados levantamentos de campo 
para verificar a situação das APPs, a partir disso foi possível determinar o quanto em hectares, 
dentro das APPs, deveriam ser reflorestados (1.947,06 ha). Concluiu-se que o valor necessário para 
recompor a cobertura florestal nas APPS da bacia é de R$ 25,6 milhões. 

Link de acesso Acesso ao link 

 

Título do Trabalho Análise Físico-Química da Água das Nascentes do Parque do Itaim 

Ano 2012 

Autor 

Luanna Rafaela da Silva Pereira 
Isabel Maria Aun de Barros Lima Rocha 
Caroline Azevedo Santos 
Mayara Ferreira Santos 

Conteúdo 
Foram analisadas a água de três nascentes do Parque do Itaim, sendo realizadas duas coletas de 
água em cada uma delas. Com base na portaria 2.914/2011 e no CONAMA/2005, vigentes a época, 
concluiu-se que a água das nascentes possui uma baixa qualidade, considerada fora dos padrões. 

Link de acesso Acesso ao link 

 

Título do Trabalho 
Estudos técnicos em Geoprocessamento visando a Criação e a Elaboração de um Plano de 
Manejo para o Parque Itaim - SP 

Ano 2012 

Autor 

Isabel Maria Aun de Barros Lima Rocha 
Aymée Nascimento Dias 
Mariana Kamiguchi Varajão 
Cauê Leimig 

Conteúdo 

Utilizando-se a ferramenta ArcGIS foram elaborados diversos mapas (localização do parque, mapa 
planialtimétrico, mapa da cobertura vegetal e uso das terras, representação espaciais das leis 
ambientais) que serviram de apoio para a criação, planejamento e gestão da Unidade de 
Conservação. 

Link de acesso Acesso ao link 

 

http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/964
https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fpdfproxy%3Finstance%3D1jP-JDROJ9GZxgVoxPZZKs1ADIOgQIyjP8F5_y_z0vI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOGNhZjc2YTgtYjRmNC00ODk2LTk1ZDAtNGQyNjcyMGVhYTcyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNDY5MWU0YjEtMGY0ZS00OTk5LTgzYTktZGU1M2E5ZjFhYjM3Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIyLTAzLTA5VDE4OjE2OjEwLjIyN1oiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjA0Y2ExNzVmLTJlZDctNGYzMy05NjdiLWI2ZmEzMjgyMjJmNCIsImJpVG9rZW4iOiJjYTNlOTIxOS1iYmJhLTAxMGYtMTY3OS05Mzc1ZGJmZjAxNDUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjE4Mzk1MWMxLTU0ZjktNGY4OS05M2IwLWFmNzIyZWU4M2MyMCJ9%26compId%3Dcomp-kniywle5%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2F183951_a456864acd764c4da43d08439c1dc800.pdf#page=1&links=true&originalFileName=RELAT%C3%93RIO_COMPLEMENTAR_PROJETO_APOIO_PAR&locale=pt&allowDownload=false&allowPrinting=false
https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fpdfproxy%3Finstance%3D1jP-JDROJ9GZxgVoxPZZKs1ADIOgQIyjP8F5_y_z0vI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOGNhZjc2YTgtYjRmNC00ODk2LTk1ZDAtNGQyNjcyMGVhYTcyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNDY5MWU0YjEtMGY0ZS00OTk5LTgzYTktZGU1M2E5ZjFhYjM3Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIyLTAzLTA5VDE4OjE2OjEwLjIyN1oiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjA0Y2ExNzVmLTJlZDctNGYzMy05NjdiLWI2ZmEzMjgyMjJmNCIsImJpVG9rZW4iOiJjYTNlOTIxOS1iYmJhLTAxMGYtMTY3OS05Mzc1ZGJmZjAxNDUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjE4Mzk1MWMxLTU0ZjktNGY4OS05M2IwLWFmNzIyZWU4M2MyMCJ9%26compId%3Dcomp-kniywle5%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2F183951_a456864acd764c4da43d08439c1dc800.pdf#page=1&links=true&originalFileName=RELAT%C3%93RIO_COMPLEMENTAR_PROJETO_APOIO_PAR&locale=pt&allowDownload=false&allowPrinting=false
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Título do Trabalho 
Estudos Técnicos dos Remanescentes da Vegetação da Mata Atlântica Visando Subsidiar a 
Criação e a Elaboração de um Plano de Manejo para o Parque Municipal Vale do Itaim 

Ano 2012 

Autor 
Aymeé Nascimento Dias 
Isabel Maria Aun de Barros Lima Rocha 
Mariana Kamiguchi Varajão 

Conteúdo 

Analisou-se a situação dos remanescentes de vegetação de Mata Atlântica, sendo caracterizados 
como um dos últimos em área urbana, pois perfazem menos de 10% da área original. A qualidade 
da Mata Atlântica também foi analisada e, possui apenas 3,28% em estágio inicial e 6,18% em 
estágio médio. Foi elaborado relatório fotográfico dos tipos fitofisionômicos dos remanescentes de 
mata e reforçou-se a necessidade de criação e planejamento para a preservação dos 
remanescentes no Parque do Itaim. 

Link de acesso Acesso ao link 

 

Título do Trabalho 
Educação Ambiental em Unidades de Conservação – Estudo de Subsídio à Criação do 
Parque Natural Municipal Vale do Itaim 

Ano 2012 

Autor 

Mariana Kamiguchi Varajão 
Aymeé Nascimento Dias 
Isabel Maria Aun de Barros Lima Rocha 
Cauê Leimig 

Conteúdo 

Foi apresentado que a preservação ambiental não se limita a manter os remanescentes de 
vegetação intactos, mas que é preciso participação da população para que se entenda a 
importância da conservação e adquira a consciência ecológica para tal. Identificou-se programas 
de educação ambiental, como por exemplo: centro de visitantes, formação de ecocidadãos, oficina 
de brinquedos recicláveis e passeios sustentáveis. 

Link de acesso Acesso ao link 

 

Título do Trabalho 
Avaliação Geomorfológica visando subsidiar a Criação e a Elaboração de um Plano de 
Manejo para o Parque Natural Municipal Vale do Itaim 

Ano 2012 

Autor 
Cauê Leimig 
Paula Madeira Quirino 
Isabel Maria Aun de Barros Lima Rocha 

Conteúdo 

Foram elaborados mapas: topográfico, hipsométrico, geomorfológico, aspecto e de declividade. 
Além disso, foram identificadas e delimitadas as unidades geomorfológicas e os processos 
existentes e potenciais de movimento de massa. No mapa geomorfológico, foram encontradas as 
seguintes classes: colina tabuliforme, colina alongada, base da colina alongada, encosta, várzea 
encaixada e várzea do ribeirão Itaim. 

Link de acesso Acesso ao link 

 

Título do Trabalho 
Estudo Técnico do Remanescente do Cerrado Visando Subsidiar a Criação e Elaboração de 
um Plano de Manejo para o Parque Municipal Vale do Itaim em Taubaté/SP 

Ano 2012 

Autor Ebertiane Lima Diniz 

Conteúdo 

Com base em levantamentos de campo e relatórios fotográficos do parque, concluiu-se que o 
cerrado se encontra muito ameaçado por fatores como a urbanização desenfreada, invasão de 
espécies exóticas, queimadas, entre outros. Foi recomendada a proposição de diretrizes baseadas 
em leis ambientais específicas para o cerrado, além da proposta do parque em unidade de 
conservação que possibilitará a restauração e recuperação dos remanescentes 

Link de acesso Acesso ao link 
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Título do Trabalho 
Estudo Pedológico do Parque Municipal Vale do Itaim para Subsidiar a Criação como 
Unidade de Conservação e Elaboração do Plano de Manejo 

Ano 2012 

Autor Mateus Prieto Nogueira de Sá 

Conteúdo 

Foram realizados estudos bibliográficos para determinar a pedologia na região do parque. Para o 
trabalho de campo, dividiu o parque de acordo com a sua geomorfologia. Foi Identificado que o 
solo do parque está muito ácido, caracterizando baixa fertilidade. Para fins de recuperação 
florestal, se faz necessária a correção da acidez. Além da acidez, os solos apresentaram alto grau 
de degradação por estarem distróficos, desnudos e erodidos. 

Link de acesso Acesso ao link 

 

Título do Trabalho 
Estudos de Meio Antrópico para Viabilizar a Criação do Parque Natural Municipal Vale do 
Itaim 

Ano 2012 

Autor Sacha Maruã Ortiz Siani 

Conteúdo 

Analisou-se o meio antrópico do parque e foi identificado que Taubaté possui infraestrutura 
adequada para desenvolver atividades turísticas, além de possuir grande potencial histórico-
cultural a ser explorado. Concluiu-se que a realização de pesquisas científicas e turismo ecológico 
se planejada e gerida adequadamente, impactará de maneira benéfica no meio antrópico local e 
regional, e trará desenvolvimento à população do entorno da UC e do município de Taubaté 

Link de acesso Acesso ao link 

 

Título do Trabalho Ressignificação do Parque Municipal do Vale do Itaim: Paisagismo com Forma de Arte 

Ano 2020 

Autor Thiago de Castro Ciriaco Coutinho Sales 

Conteúdo 

Analisou-se a atividade turística cultural em Taubaté de uma forma geral para depois focar no 
Parque Municipal do Vale do Itaim. Para isso foi levantado o uso do solo tanto no interior do parque 
quanto no seu entorno. Além disso foi elaborado um diagnóstico apontando as potencialidades e 
problemáticas do parque. Baseado nisso, foi elaborado uma proposta de programa de 
necessidades, dividindo o parque em setores para uma organização dos espaços e um plano de 
massas, respeitando o terreno e valorizando a cultura local. 

Link de acesso Acesso ao link 

QUADRO 3 – PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 
FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2022 

 

 BASE DE DADOS CARTOGRÁFICOS 

Na presente seção serão apresentados o levantamento e a organização do território, além de dados e 
informações necessárias à construção de um diagnóstico da situação atual do PNM Vale do Itaim. 

 

4.2.1 Histórico do Parque do Itaim 

No século XIX, o local onde encontra-se o Parque Natural Municipal Vale do Itaim, era uma fazenda que 
pertencia a família Cembranelli e historicamente passou por várias transformações. Inicialmente abrigou o 
cultivo de café nas suas colinas, arroz e milho nas áreas de várzea e posteriormente a formação de pastagens 
de gado.  

Na década de 1990, com a expansão urbana, foi proposto na área obras de terraplanagem e abertura de ruas 
para loteamento. Porém, a obra era clandestina e o loteamento foi embargado, as terras foram desapropriadas 
e a área foi transformada no Parque Municipal Vale do Itaim por meio do Decreto nº 9.956 em 13 de agosto 
de 2003, com área de 1.706.665,58 m², um acordo entre a Prefeitura Municipal e a Promotoria Pública do 
Estado de São Paulo para efeito de compensação ambiental de obras públicas.  

https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fpdfproxy%3Finstance%3D1jP-JDROJ9GZxgVoxPZZKs1ADIOgQIyjP8F5_y_z0vI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOGNhZjc2YTgtYjRmNC00ODk2LTk1ZDAtNGQyNjcyMGVhYTcyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNDY5MWU0YjEtMGY0ZS00OTk5LTgzYTktZGU1M2E5ZjFhYjM3Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIyLTAzLTA5VDE4OjE2OjEwLjIyN1oiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjA0Y2ExNzVmLTJlZDctNGYzMy05NjdiLWI2ZmEzMjgyMjJmNCIsImJpVG9rZW4iOiJjYTNlOTIxOS1iYmJhLTAxMGYtMTY3OS05Mzc1ZGJmZjAxNDUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjE4Mzk1MWMxLTU0ZjktNGY4OS05M2IwLWFmNzIyZWU4M2MyMCJ9%26compId%3Dcomp-kniywle5%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2F183951_a456864acd764c4da43d08439c1dc800.pdf#page=1&links=true&originalFileName=RELAT%C3%93RIO_COMPLEMENTAR_PROJETO_APOIO_PAR&locale=pt&allowDownload=false&allowPrinting=false
https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fpdfproxy%3Finstance%3D1jP-JDROJ9GZxgVoxPZZKs1ADIOgQIyjP8F5_y_z0vI.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiOGNhZjc2YTgtYjRmNC00ODk2LTk1ZDAtNGQyNjcyMGVhYTcyIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiNDY5MWU0YjEtMGY0ZS00OTk5LTgzYTktZGU1M2E5ZjFhYjM3Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIyLTAzLTA5VDE4OjE2OjEwLjIyN1oiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6IjA0Y2ExNzVmLTJlZDctNGYzMy05NjdiLWI2ZmEzMjgyMjJmNCIsImJpVG9rZW4iOiJjYTNlOTIxOS1iYmJhLTAxMGYtMTY3OS05Mzc1ZGJmZjAxNDUiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6IjE4Mzk1MWMxLTU0ZjktNGY4OS05M2IwLWFmNzIyZWU4M2MyMCJ9%26compId%3Dcomp-kniywle5%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2F183951_a456864acd764c4da43d08439c1dc800.pdf#page=1&links=true&originalFileName=RELAT%C3%93RIO_COMPLEMENTAR_PROJETO_APOIO_PAR&locale=pt&allowDownload=false&allowPrinting=false
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4323
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O município de Taubaté nos seus primórdios era uma antiga aldeia indígena, conhecida por Itaboaté. A 
expressão “Itaim” é de origem tupi guarani dos índios Guaianases, e significa “pedra pequena”. O bairro rural 
onde o Parque está inserido tem esta nomenclatura, consequentemente, o Parque recebeu essa titulação por 
extensão. 

Em 2012 o Parque Natural Municipal Vale do Itaim passa a ser classificado como Unidade de Conservação 
(UC) por meio do Decreto Municipal nº 53.227, de 20 de junho de 2012.  A criação desta Unidade de 
Conservação de proteção integral é resultado dos recursos referentes ao licenciamento e a compensação dos 
impactos ambientais e sociais causados pelas obras do trecho sul do Rodoanel Mário Covas na região. O 
objetivo é proteger a biodiversidade, as espécies de fauna e flora e as amostras representativas dos 
ecossistemas. 

O Parque Natural Municipal Itaim é atualmente a maior área pública do município de Taubaté, considerado 
um parque urbano e temático tem como proposta reforçar a cultura dos personagens de Monteiro Lobato e 
Mazzaropi, além de promover manifestações artísticas, funções recreativas, educativas e de lazer, atividades 
culturais e sobretudo preservação do patrimônio ambiental.  

 

4.2.2 Localização e Acessos 

O PNM Vale do Itaim está localizado no Município de Taubaté, que faz parte da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), no estado de São Paulo.  

O município de Taubaté localiza-se a 121 km da capital paulista, 325 km da cidade do Rio de Janeiro, 538 km 
de Belo Horizonte, 765 km de Vitória e 1.090 km do Distrito Federal, sendo as principais rodovias federais de 
acesso ao município a BR 116 e a BR 383.  

Conta com uma área de unidade territorial de aproximadamente 625,003 km², tendo Monteiro Lobato, 
Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Caçapava, Redenção da Serra, Lagoinha e São Luís do Paraitinga 
como municípios limítrofes (IBGE CIDADES, 2022), conforme observa-se na Figura a seguir 
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FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ E DO PNM VALE DO ITAIM 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Criado pelo Decreto nº 14.339 de 20 de setembro de 2018 e alterado pelo Decreto n° 15.236 de 15 de fevereiro 
de 2022, a Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Itaim, encontra-se localizada na Av. São 
Pedro, 2000 – Jardim América, município de Taubaté/SP, mais especificadamente nas coordenas 23° 02' 
10,92" S e 45° 31' 45,91" O. 

O PNM Vale do Itaim tem como confrontante a Estrada Municipal dos Remédios, R. José Carlos Stoppa, Av. 
Prof. Gentil de Camargo, Estrada Municipal Prof. Dr. José Luís Cembranelli, o Campus da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) e o Comando de Aviação do Exército (CAVEX).  

Em seu entorno encontram-se os bairros Granjas Rurais São Judas Tadeu, Jardim América, Jardim Sônia 
Maria, Jardim Sandra Maria, Chácara Silvestre e Itaim. Os bairros contam com infraestrutura básica e serviços 
tais como supermercado, posto de combustível, unidade de saúde, escola, entre outros.  

O Parque Municipal Vale do Itaim é aberto à visitação pública, entretanto o controle de visitantes é realizado 
por dois acessos com portais e estacionamento, para que não haja circulação de veículos dentro do Parque. 
O acesso 1 ocorre pela Avenida São Pedro e o acesso 2 pela Estrada. Mun. Prof. Dr. José Luís Cembraneli, 
conforme observa-se na Figura a seguir. 
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FIGURA 2 – LOCALIZAÇÃO DO PNM VALE DO ITAIM 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

4.2.3 Hidrografia 

O PNM Vale do Itaim é cortado por inúmeros cursos d´água, dos quais alguns tem suas nascentes localizadas 
internamente ao perímetro do parque. O principal corpo hídrico do local é o Rio Itaim, que limita ao sul a área 
do PNM Vale do Itaim. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Itaim se localiza no município de Taubaté e tem sua nascente nas coordenadas 
45°36’28” W e 23°09’46” S, próxima à divisa de Taubaté com os municípios de Redenção da Serra e 
Caçapava. 

O aumento significativo de ocupação urbana e predomínio de pastagens que tem ocorrido nas últimas 
décadas, tem refletido na diminuição da capacidade de infiltração da água e no aumento do escoamento 
superficial para as águas do Rio Itaim, causando problemas como assoreamento e redução na qualidade de 
suas águas. 

O Rio Itaim é um afluente do Rio Una cuja bacia abrange uma área de 476km². O Rio Una, um dos mais 
importantes tributários do Rio Paraíba do Sul, surge a partir da união do Rio Sete Voltas com o Rio das Almas, 
no bairro do Registro em Taubaté. 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (BHRPS), tem uma área de drenagem equivalente a 55.500 km2, 
dos quais 20.700 km² encontram-se dentro do Estado de Minas Gerais, 20.900 km² no Estado do Rio de 
Janeiro e 13.900 km² no Estado de São Paulo. Abrange, total ou parcialmente, as áreas de 180 municípios e 
atingindo uma população da ordem de 5.258.068 habitantes (PRHBRPS, 2006). 
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FIGURA 3 - PRINCIPAIS CURSOS D`ÁGUA DO PNM VALE DO ITAIM  

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

4.2.4 Malha Viária 

O PNM Vale do Itaim encontra-se em área urbana do município de Taubaté, desse modo, o sistema viário no 
entorno do Parque é consolidado, sendo constituído por via arterial, coletora, expressa e estrada. Além disso, 
o Parque encontra-se próximo à Rodovia Presidente Dutra o que facilita seu acesso. 

A área interna do PNM Vale do Itaim dispõe de estradas abertas, consequência das obras de terraplenagem 
para a abertura de vias, visando a implantação de um loteamento clandestino.  

Há também uma malha viária interna no Parque para circulação apenas de pedestres, interligando seus 
principais atrativos, conforme observa-se na Figura a seguir. 
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FIGURA 4 – MALHA VIÁRIA DO PNM VALE DO ITAIM 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

4.2.5 Infraestrutura 

O PNM Vale do Itaim é atualmente a maior área pública do município de Taubaté, que pressupõe funções 
recreativas, educativas e de lazer. É dedicado a reforçar a cultura dos personagens de Monteiro Lobato e 
Mazzaropi, além de promover manifestações artísticas, atividades culturais e preservação do meio ambiente. 

Atualmente, o PNM Vale do Itaim conta com a seguinte infraestrutura: 

 Casa do Monteiro Lobato; 

 02 Portais; 

 02 Estacionamentos; 

 05 Quiosques; 

 04 Sanitários; 

 Casa do Tropeiro; 

 Ginásio/Pista de Skate; 

 Galpão da Maria Fumaça; 

 Estação da Maria Fumaça; 

 Estrada de Ferro da Maria Fumaça; 
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 Teatro; 

 Núcleo ambiental; e 

 Mirante. 

 

A Figura a seguir apresenta a localização das infraestruturas existentes ao longo de toda área do PNM Vale 
do Itaim. 

 

 

FIGURA 5 – INFRAESTRUTURA DO PNM VALE DO ITAIM 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

A maior parte dos atrativos estão desativados ou fechados por falta de manutenção, problemas com falta de 
segurança, vandalismo ou incêndios criminosos. Isso ocorre, pois, grande parte do perímetro do parque se 
encontra ocupada por áreas urbanizadas, gerando alguns conflitos. 

 

4.2.6 Situação de Uso 

Para se entender a cobertura vegetal do PNM Vale do Itaim e quais atividades de uso dos recursos naturais estão 
sendo realizadas nele, fez-se o levantamento do uso da terra. O mapa a seguir apresenta essas informações. 
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FIGURA 6 – USO E COBERTURA DO PNM VALE DO ITAIM 
FONTE: MORELLI ET AL, 2012 

 

O mapeamento do uso e cobertura do PNM Vale do Itaim, realizado por Morelli et al (2012), foi elaborado a 
partir da interpretação da imagem Quickbird de 2011 e considerou as seguintes classes: 

 ACEIRO - Aceiro; 

 AREDEG - Área Degradada; 

 AREPAV - Área Pavimentada; 

 ARVISO - Árvores Isoladas; 

 AUTEST - Autoestrada; 

 CHACAR - Chácara; 

 CICLOV - Ciclovia; 

 COBGRA - Cobertura de Gramíneas Invasoras; 

 EDFISO - Edificações Isoladas; 

 ESTFER - Estrada de Ferro; 

 ESTINA - Estrada Interna Asfaltada; 

 ESTISP - Estrada Interna Sem Pavimentação; 

 FESA - Floresta Estacional Semidecidual Aluvial; 
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 FESM - Floresta Estacional Semidecidual Montana; 

 PASTAG - Pastagem; 

 REFEUC - Reflorestamento de Eucalípto; 

 REFNAT - Reflorestamento de Nativas; 

 REPRES - Represa; 

 RIORIB - Rio/Ribeirão; 

 SAAB - Savana Arbórea Aberta 

 SOLEXP - Solo Exposto; 

 TCRA - Áreas com Reflorestamento de Nativas conforme TCRA firmado; e 

 URBCON - Urbanização Consolidada. 

 

A dimensão que cada uma dessas classificações ocupa no PNM Vale do Itaim é apresentado no quadro a 
seguir. 

 

Classe Área (ha) % 

Aceiro 7,380 4,04% 

Área Degradada 3,319 1,82% 

Área Pavimentada 0,411 0,23% 

Árvores Isoladas 0,047 0,03% 

Autoestrada 0,346 0,19% 

Chácara 1,059 0,58% 

Ciclovia 1,338 0,73% 

Cobertura de Gramíneas Invasoras 54,853 30,05% 

Edificações Isoladas 0,982 0,54% 

Estrada de Ferro 1,206 0,66% 

Estrada Interna Asfaltada 4,739 2,60% 

Estrada Interna Sem Pavimentação 0,354 0,19% 

Floresta Estacional Semidecidual 
Aluvial 

14,679 8,04% 

Floresta Estacional Semidecidual 
Montana 

17,200 9,42% 

Pastagem 2,015 1,10% 

Reflorestamento de Eucalípto 0,628 0,34% 

Reflorestamento de Nativas 0,282 0,15% 

Represa 0,154 0,08% 

Rio/Ribeirão 0,025 0,01% 

Savana Arbórea Aberta 0,552 0,30% 

Solo Exposto 5,572 3,05% 

Áreas com Reflorestamento de Nativas 
conforme TCRA firmado 

72,708 39,83% 

Urbanização Consolidada 0,094 0,05% 

QUADRO 4 – VALOR DA ÁREA DE CADA CLASSE DE USO DO SOLO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

Nota-se que a maior parte da área do parque é coberta por Reflorestamento de Nativas seguido de Cobertura 
de Gramíneas Invasoras. 
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4.2.7 Áreas de Compensação 

A compensação ambiental é uma obrigação vinculada ao empreendedor, na qual ele é obrigado a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação, conforme está previsto no art. 36 da Lei nº 9.985/2000 
(Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC) e regulamentada pelo Decreto nº 4.340, de 
22 de agosto de 2002. 

Desse modo, no PNM Vale do Itaim foram identificadas diversas compensações ambientais, conforme 
observa-se na Figura a seguir. 
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FIGURA 7 – ÁREAS DE COMPENSAÇÃO NO PNM VALE DO ITAIM 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022
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4.2.8 Ajustes Necessários 

Com base nos dados cartográficas analisados nos itens acima, verificou-se que algumas informações 
necessitam de ajustes e atualizações, conforme apresentado a seguir: 

 Limite do PNM Vale do Itaim: o limite da UC utilizado foi o disponibilizado pelos representantes técnicos da 

Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Taubaté, entretanto ao analisar o Memorial descritivo do 

decreto n° 15.236/2022 que altera o decreto nº 14.339/2018, verificou-se as seguintes situações: 

- uma área particular foi desapropriada, aumentando, portanto, o limite do parque; 

- uma área foi readquirida pelo proprietário; e 

- alguns trechos não estão coincidindo com o verdadeiro perímetro do parque. 

Desse modo, será necessário nas próximas etapas do Plano de Manejo realizar a atualização do limite do 

PNM Vale do Itaim. 

 

 Hidrografia: a hidrografia utilizada no mapa do item 4.2.3 teve como base a carta topográfica do IGC de 1977, 

após a realização do levantamento de campo e do levantamento aéreo de inspeção visual, a mesma será 

atualizada para demonstrar a localização exata das nascentes e o traçado dos cursos d´água. 

 

 Situação de uso: o mapeamento do uso e cobertura do PNM Vale do Itaim apresentado no item 4.2.6 foi 

realizado no ano de 2012. Desse modo, após a realização do levantamento de campo e do levantamento aéreo 

de inspeção visual a base será atualizada conforme a situação atual da UC. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO 
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