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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 hidrologia como Subsídio ao 
Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Vale do Itaim. Os objetivos específicos foram: a) 
Caracterização dos Recursos Hídricos das bacias do Una e do Itaim; b) Avaliar o estado de 
conservação da microbacia por meio do mapeamento da cobertura vegetal natural e uso da 
terra; c) Avaliar qualitativamente o estado de conservação das nascentes no Parque Itaim; d) 
Avaliar os principais impactos e ações humanas relacionados à degradação dos recursos 
hídricos do Parque do Itaim. Os estudos hidrológicos 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. O desenvolvimento metodológico envolveu: A 
caracterização geral das bacias do Una e do Itaim baseou-se em dados secundários obtidos a 
partir da revisão bibliográfica. A avaliação do estado de conservação da microbacia foi obtida 
pela interpretação da imagem de satélite GeoEye de 2009 com o mapeamento da cobertura 
vegetal natural e o uso da terra na área da microbacia e avaliação baseou-se no tipo e no 
estado de regeneração da vegetação e na presença de áreas perturbadas ou degradadas, tais 
como erosões, assoreamentos, desmatamentos. A avaliação qualitativa do estado de 
conservação das nascentes foi realizada pelo método de análise macroscópica para 
caracterização macroestrutural de cada nascente levantada em campo, conforme DIAS (2004), 
sendo classificadas as nascentes quanto ao grau de preservação em cinco classes. Os 
principais impactos e ações humanas relacionados à degradação dos recursos hídricos foram 
obtidos pela aplicação da Avaliação Ecológica Rápida (AER). A sub-bacia do Una, 
geograficamente, localiza-se na margem direita do rio Paraíba do Sul, com área total da bacia é 
de aproximadamente 476 km² (47.676 ha), sendo que 86% ficam em Taubaté, 8% em 
Tremembé e 8% em Pindamonhangaba. A sub-bacia hidrográfica do rio Una possui como 
afluente as sub-bacias do Ribeirão Itaim, do Ribeirão das Antas, do Ribeirão das Sete Voltas e 
outras. A avaliação do estado de conservação da microbacia constatou que as oito nascentes 
do parque estão degradadas sendo que na análise macroscópica de cada nascente foram 
observados os seguintes aspectos: Presença de lixo na área da nascente, Espumas e óleo na 
superfície da água, presença de vegetação exótica (capim Braquiária), uso por animais, 
inexistência de proteção ao redor das nascentes, Os principais impactos e ações humanas 
relacionados à degradação dos recursos hídricos do Parque do Itaim identificados foram: 
incêndios, degradação da área de nascentes por pista de motocross, realização de cortes e 
aterros nas áreas de contribuição das nascentes, presença de erosões, voçorocas e 
movimentos de massa devido a escoamento superficial pela ausência de vegetação, 
principalmente arbórea. Estes resultados preliminares evidenciam o atual estado de 
degradação do parque e contribuem para o planejamento e elaboração do plano de manejo 
indicando as áreas mais vulneráveis a processos erosivos e direcionando os critérios para sua 
recuperação ambiental. 


