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RESUMO 
 
 

ESTUDOS PEDOLÓGICOS VISANDO SUBSIDIAR A CRIAÇÃO E A ELABORAÇÃO DE UM 
PLANO DE MANEJO PARA O PARQUE MUNICIPAL VALE DO ITAIM – TAUBATÉ-SP 
RESUMO Este trabalho é integrante do projeto de extensão Estudos Técnicos Visando 
Subsidiar a Criação e a Elaboração de um Plano de Manejo para o Parque Municipal Vale do 
Itaim – Taubaté-SP e tem como objetivo realizar Estudos Técnicos em Pedologia como 
Subsídio ao Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Vale do Itaim. Os objetivos 
específicos foram: a) Realizar as análises físicas para definir as “classes texturais” dos perfis 
do solo da topossequência do Parque e b) Quantificar os “parâmetros químicos” do solo para 
recuperação da área. . O Parque, inaugurado em 2004, tem uma área total de 1.700.000 m², 
que se encontra em diferentes níveis de degradação, com erosão e voçoroca, decorrentes do 
uso histórico e das transformações atuais. Os estudos pedológicos são fundamentais para o 
planejamento do parque e são exigidos na elaboração do Plano de Manejo, previsto no Roteiro 
Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo do IBAMA. Para a realização deste 
trabalho, foram utilizados os métodos de mapeamento temático do uso e cobertura vegetal 
natural, Avaliação Ecológica Rápida (AER) para a determinação do estado atual da 
degradação e Técnicas para coleta e análise físico-química do solo. O mapeamento foi 
baseado na interpretação de imagens georreferenciadas do satélite Geoeye de abril de 2013, 
na escala 1:2.000 e empregando GPS (Sistema de Posicionamento Global) para levantamento 
em campo e verificação da exatidão de mapeamento. A AER compreendeu uma rápida 
caracterização dos tipos vegetacionais e da flora associada e foi realizada em junho de 2014. 
Os solos foram coletados no sentido transversal ao Vale do Itaim, em topossequência em cinco 
perfis com a profundidade de 0-40cm: 1. Encosta superior - Colinas tabuliformes, 2. Meia 
encosta - Colinas alongada, 3. Encosta inferior - Base das Colinas alongadas, 4. Várzea - 
Várzea do Ribeirão Itaim e várzeas encaixadas, 5. Mata - Colinas alongadas com cobertura de 
mata. Foram realizadas Análises Granulométricas dos cinco perfis com a finalidade de se 
conhecer a textura dos solos (argila, silte e areia). A metodologia adotada foi a descrita na 
Norma NBR-7181/ABNT – Análise Granulométrica de Solos. Para realização das análises de 
fertilidade do solo (macro e micronutrientes), o método utilizado foi do Instituto Agronômico de 
Campinas – Fundação IAC - Boletim Técnico 100, (RAIJ; CANTARELLA; QUAGGIO & 
FURLANI, 1996). Os resultados para as análises físicas indicaram as seguintes classes 
texturais para cada perfil: 1- Franco Argilo Arenoso, 2-Arenoso, 3- Franco Argilo Arenoso, 4-
Areia franca e 5-Areia. As análises químicas para os perfis indicaram que os solos da área do 
Parque Itaim apresentam baixa fertilidade, com a necessidade de aplicação de calcário nas 
áreas do perfil 1. 3 e 4. Apesar dos solos dos perfis 2 e 5 apresentarem baixa fertilidade, os 
cálculos da NC não recomendam aplicação de calcário. Estes resultados contribuíram para o 
planejamento e elaboração do plano de manejo indicando as áreas mais vulneráveis a 
processos erosivos e direcionando os critérios para o preparo do solo para cada área do 
parque visando a sua recuperação ambiental. Palavras-chave: Pedologia; Parque do Itaim; 
Plano de Manejo.  


