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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente relatório é o terceiro 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. POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES 

Potencialidade pode ser descrita como um conjunto de recursos de que uma atividade dispõe, capacidade de 
trabalho, de produção ou de ação. Enquanto, fragilidade pode ser definida como os pontos fracos de que uma 
atividade dispõe, os obstáculos que precisarão ser superados. Baseado nisso, o objetivo é apontar as 
potencialidades e fragilidades da UC do PNM Vale do Itaim.  

Na presente seção serão apresentados o levantamento de dados e informações necessárias à construção do 
quadro de potencialidades e fragilidades do PNM Vale do Itaim. 

 

 Informações já levantadas 
No produto 2, caderno já entregue e que compõe os trabalhos de elaboração do Plano do Manejo do PNM 
Vale do Itaim, foi levantada a Base de Dados Cartográficos composta por dados do PNM Vale do Itaim, tais 
como: 

 Localização do parque no município de Taubaté; 

 Limite do parque; 

 Hidrografia; 

 Infraestrutura; 

 Situação de uso e ocupação do solo; e 

 Áreas de compensação ambiental. 

 

Dessa forma, apresenta-se a seguir a análise de cada um dos dados cartográficos levantados. 

 

 Hidrografia, Malha Viária e Infraestrutura 
A hidrografia foi traçada a partir da sobreposição com as cartas topográficas do IGC. Tais cartas foram 
elaboradas na década de 1970 e ainda são muito utilizadas por se tratar de uma base oficial do estado de 
São Paulo. 

Ao longo dos últimos 50 anos, desde a elaboração das cartas topográficas, o parque sofreu alterações de uso 
ficando cada vez mais degradado, isso influencia diretamente na situação das nascentes e dos cursos d’água 
situados no interior da UC. 

Para o objetivo do presente Plano de Manejo da UC PNM Vale do Itaim, será necessário realizar levantamento 
in loco para determinar o atual traçado da hidrografia. 

A malha viária do PNM Vale do Itaim foi traçada a partir da sobreposição com a imagem de satélite do google 
do ano de 2018. Para uniformização dos dados utilizando a mesma fonte de informação, será traçada nova 
malha viária com base nas informações levantadas nos levantamentos aéreo e de campo. 

A localização da infraestrutura da UC foi disponibilizada pelos representantes técnicos da Secretaria do Meio 
Ambiente e do Bem Estar Animal, sendo apresentado apenas pontualmente onde se encontravam no 
perímetro do parque. Assim como a malha viária, a infraestrutura será levantada em campo para determinar 
a sua delimitação e situação. 
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 Limite do PNM Vale do Itaim 
Baseado no que foi apontado no item 4.2.8 do Produto 2, onde foram verificados alguns ajustes necessários 
nos dados cartográficos, a seguir será apresentado o histórico do limite do PNM Vale do Itaim. 

 

2.3.1 Limite do banco de dados da Prefeitura de 2011 

No dia 28 de janeiro de 2022, os representantes técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal 
disponibilizaram a base de dados que possuíam referente ao PNM Vale do Itaim, que contém o limite utilizado 
para os trabalhos científicos da Universidade de Taubaté (UNITAU). 

Este foi o limite utilizado como oficial até o presente momento, contendo área de 1.979.153,614 m², porém, 
ressaltamos que não condiz com a realidade da delimitação do parque. 

 

2.3.2 Limite com base no Decreto de 2018 

O Decreto n° 14.339 de 20 de setembro de 2018, que cria a Unidade de Conservação PNM Vale do Itaim, 
traz em seu texto o memorial descritivo e a delimitação gráfica do perímetro do parque. O documento do 
decreto está em anexo a esse produto (Anexo I). 

O conteúdo do memorial descritivo foi espacializado e, primeiramente, foi possível notar discrepância entre o 
que foi apresentado no mapa do Decreto e o que realmente o memorial representava. A descrição do memorial 
não considerava as curvas naturais do limite da UC, por conta disso, várias áreas que pertencem ao parque 
foram excluídas, deixando-o com área de 1.974.770,948 m². 

Após a primeira análise, o limite do decreto foi sobreposto com o limite do banco de dados da prefeitura e foi 
observado que além de ambos os perímetros estarem diferentes, ainda não condizem com a realidade da 
área do parque. 

 

2.3.3 Limite com base no Decreto de 2022 

O limite da UC do PNM Vale do Itaim sofreu adequações a partir do Decreto n° 15.236 de 15 de fevereiro de 
2022 que altera o Decreto n° 14.339/2018 de criação da Unidade de Conservação do PNM Vale do Itaim, 
tendo como principal objetivo a atualização do perímetro do parque. O documento do decreto está em anexo 
a esse produto (Anexo II).  

O limite disponibilizado pelos representantes técnicos da Secretaria de Meio Ambiente em janeiro de 2022 
possui algumas divergências se comparado tanto com o limite do decreto de 2018 quanto com o limite do 
decreto de 2022. O limite com base no Decreto de 2022 possui as seguintes atualizações: 

 Foi adicionada área particular que sofreu desapropriação; e 

 Foi removida área do parque e se tornou área particular;  

 

Desse modo, é possível observar a diferença de áreas entre os limites, sendo que o limite antigo apresentava 
1.979.153,61 m² e o limite atual apresenta 2.005.978,81 m². A Figura a seguir mostra a divergências entre os 
três perímetros da UC. 
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FIGURA 1 – LIMITE DA UC PNM VALE DO ITAIM 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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Com base no mapa apresentado nota-se que nenhum dos limites apresentam a realidade da área do parque, 
por essa razão, um dos resultados do trabalho é o levantamento aéreo que resultará na atualização do 
perímetro do parque. 

 

 Situação do Uso do Solo e Áreas de Compensação Ambiental do PNM Vale do Itaim 
A situação do uso do solo da UC foi apresentada no produto anterior com base no levantamento de 2018 
realizado por Morelli et. al (2018), considerando limite divergente do que foi apresentado no tópico 2.3. Por 
esse motivo, foi necessário atualizar o uso do solo para encaixar com o perímetro da UC conforme o Decreto 
de 2022. 

Além disso, observou-se que as áreas traçadas de compensação ambiental também estavam divergentes 
com o que fora apresentado no produto 2. Visando compilar as informações até o momento, a reanálise do 
uso e cobertura do solo foi realizada da seguinte maneira: 

 com a sobreposição das áreas de compensação ambiental; e 

 com a sobreposição com a imagem de satélite disponibilizada pelo google. 

 

O mapeamento do uso e cobertura do PNM Vale do Itaim, realizado por Morelli et al (2018), 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; 

 FESM - Floresta Estacional Semidecidual Montana; 

 PASTAG - Pastagem; 

 REFEUC - Reflorestamento de Eucalípto; 

 REFNAT - Reflorestamento de Nativas; 

 REPRES - Represa; 
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 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, além do comparativo com o 
que fora apresentado no produto 2, é apresentado no quadro a seguir. 

 

Classe 
Área Uso do Solo 

2018(ha) 
% Área Uso do Solo 

2022 (ha) 
% 

Aceiro 7,380 4,04% 0,848 0,42% 

Área Degradada 3,319 1,82% 1,664 0,83% 

Área Pavimentada 0,411 0,23% 0,366 0,18% 

Árvores Isoladas 0,047 0,03% - - 

Autoestrada 0,346 0,19% 0,277 0,14% 

Chácara 1,059 0,58% 0,969 0,48% 

Ciclovia 1,338 0,73% 0,904 0,45% 

Cobertura de 
Gramíneas Invasoras 

54,853 30,05% 50,572 25,21% 

Edificações Isoladas 0,982 0,54% 0,966 0,48% 

Estrada de Ferro 1,206 0,66% 1,206 0,60% 

Estrada Interna 
Asfaltada 

4,739 2,60% 4,309 2,15% 

Estrada Interna Sem 
Pavimentação 

0,354 0,19% - - 

Floresta Estacional 
Semidecidual Aluvial 

14,679 8,04% 21,885 10,91% 

Floresta Estacional 
Semidecidual Montana 

17,200 9,42% 17,894 8,92% 

Pastagem 2,015 1,10% 0,628 0,31% 

Reflorestamento de 
Eucalipto 

0,628 0,34% 1,284 0,64% 

Reflorestamento de 
Nativas 

0,282 0,15% - - 

Represa 0,154 0,08% 0,154 0,08% 

Rio/Ribeirão 0,025 0,01% - - 

Savana Arbórea 
Aberta 

0,552 0,30% 0,417 0,21% 

Solo Exposto 5,572 3,05% 16,146 8,05% 

Áreas com 
Reflorestamento de 
Nativas conforme 
TCRA firmado 

72,708 39,83% 79,879 39,82% 

Urbanização 
Consolidada 

0,094 0,05% 0,250 0,12% 

QUADRO 1 – VALOR DA ÁREA DE CADA CLASSE DE USO DO SOLO 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 

 

A atualização foi realizada apenas com base na imagem de satélite do google, que não possui alta precisão 
e, por conta disso, é possível observar que tiveram classificações que não apareceram nessa atualização, 
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como por exemplo: árvores isoladas, estrada interna sem pavimentação, reflorestamento de nativas e 
rio/ribeirão.  

É importante ressaltar que essa análise do uso do solo não é a versão final, considerando que será realizado 
um levantamento de campo e um levantamento aereofotogramétrico para aumentar a acurácia das 
informações. 
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FIGURA 2 – USO DO SOLO DE ACORDO COM O LIMITE DO DECRETO DE 2022 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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Conclui-se que apesar de ter sido feita essa atualização, por conta do perímetro não estar correto, será 
realizado uma atualização com base nos levantamentos aéreo e de campo. 

 

 Potencialidades e Fragilidades 
De acordo com o que foi apresentado no produto anterior e no presente produto, foi possível identificar que 
boa parte do potencial da UC encontra-se subutilizado em diversas áreas, por conta da maior parte dos 
atrativos estarem desativados ou fechados por falta de manutenção, além de problemas com segurança, 
vandalismo e incêndios criminosos.  

Dessa forma, o quadro a seguir apresenta as potencialidades (em verde) e fragilidades (em vermelho) 
identificadas para as características analisadas até o momento. 
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Dimensão e localização 

Possui uma grande área 
Possui boa localização 
O relevo é muito acidentado 
Falta conforto, ao caminhar, ao usar os equipamentos, aos visitantes 
O espaço encontra-se desvalorizado 

Existência de vegetação 

Possui maciço de mata atlântica 
Possui áreas isoladas de cerrado 
Falta de cuidado com a vegetação 
Falta de aproveitamento da vegetação para estudos científicos 
Falta de aproveitamento da vegetação para educação ambiental 

Existência de hidrografia 

Possui nascentes e cursos d’água 
Possui uma represa 
Falta explorar atrativos turísticos voltados para a educação ambiental 

Existência de solo exposto e degradado 

Possui 16,15 ha de solo exposto 
Possui 1,66 ha de solo degradado 
Falta de uso adequado destas áreas 

Atrativos turísticos e esportivos 

Possui grande potencial artístico e cultural devido a existência de obras artísticas que retratam os 
personagens do sítio do pica-pau amarelo, história de grande relevância no município de Taubaté 
Possui grande potencial paisagístico devido a sua extensa área com regiões que podem ser exploradas 
para o ecoturismo 
Possui predominância de uso residencial no entorno, o que favorece atividades sociais 
O parque já conta com uma infraestrutura voltada ao turismo e ao esporte, como por exemplo:  

• casarão, que é uma réplica da casa das histórias do sítio do pica-pau amarelo de Monteiro Lobato 
(445679 E, 7452292 N) 

• mirante, onde é possível ter uma vista panorâmica do parque e do seu entorno (446053 E, 7453388 
N) 

• quiosques para o descanso e diversão dos visitantes (445540 E, 7452392 N; 445667 E, 7452403 
N; 445755 E, 7452273 N; 445925 E, 7452635 N; 445671 E, 7452655 N) 

• teatro, que são apresentadas peças para as crianças e pode ser utilizado como auditório para 
eventos ambientais (445658 E, 7452304 N)  

• estrada de ferro da maria fumaça, onde ocorre o passeio do trem da maria fumaça (445738 E, 
7451941 N) 

• casa do tropeiro, onde ocorre eventos e festas comemorativas (446665 E, 7453006 N) 

• pista de skate coberta (446863 E, 7453534 N) 

• pista de mountain bike (445702 E, 7452916 N) 

• banheiros ativos (445979 E, 7452230 N; 445644 E, 7452322 N) como infraestrutura de apoio 
Por conta do tamanho do parque, mesmo com a infraestrutura supracitada, ainda falta diversidade de 
atrativos turísticos 
Possui banheiros desativados (446137, 7452871; 446416, 7453257) 
A maior parte da infraestrutura existente, citada acima como potencialidade do parque, encontra-se 
atualmente desativada ou fechada por falta de manutenção 

QUADRO 2 – POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO PNM VALE DO ITAIM 
FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022  
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3. MAPA SITUACIONAL 

Com o objetivo de compilar as informações levantadas até o momento, foi elaborado o mapa situacional da 
UC do PNM Vale do Itaim. A Figura a seguir apresenta o mapa situacional. 
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FIGURA 3 – MAPA SITUACIONAL 

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2022 
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4. CONCLUSÃO 

Conforme supracitado, todos os itens e informações do presente produto passarão por ajustes conforme 
resultados do levantamento de campo e do levantamento aereofotogramétrico, sendo, portanto, apresentados 
novamente, devidamente atualizados, no Produto 5 – Mapas-base. 

 

 

  



                                                                                                                    18| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

5. REFERÊNCIAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ. Decreto Municipal nº 14.339, de 20 de set de 2018. Disponível em: 
< https://www.camarataubate.sp.gov.br/index>. Acesso em 25 de jan. de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ. Decreto Municipal nº 15.236, de 15 de fev de 2022. Disponível em: 
< https://www.camarataubate.sp.gov.br/index>. Acesso em 27 de mar. de 2022. 

SALES, T. de C. C. C. Ressignificação do Parque Municipal Vale do Itaim: Paisagismo como Forma de Arte. 
Disponível em: < http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4323>. Acesso em 25 de mar. De 
2022. 

  



                                                                                                                    19| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – DECRETO N° 14.339/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                    20| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

 

 



                                                                                                                    21| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

 

 



                                                                                                                    22| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

 

 



                                                                                                                    23| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

 

 



                                                                                                                    24| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

 

 



                                                                                                                    25| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

 

  



                                                                                                                    26| 
VLG1988-PLN-P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – DECRETO n° 15.236/2022 
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