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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 diagnosticar os processos erosivos, propor diretrizes para 
restauração e elaboração do plano de manejo no Parque Municipal Vale do Itaim. Os objetivos 
específicos foram: a) Levantar a área atual com presença de processos erosivos no Parque 
Municipal Vale do Itaim, destacando os escorregamentos; b) Avaliar o tipo, o estágio e as 
causas dos processos erosivos de escorregamento; c) Propor diretrizes para conservação e 
recuperação das áreas com escorregamento, contribuindo para a determinação das zonas de 
recuperação do Parque Municipal Vale do Itaim. Os estudos dos processos erosivos 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 avaliação da área atual com presença de 
processos erosivos foi obtida pela interpretação da imagem de satélite GeoEye de 2013 com o 
mapeamento da cobertura vegetal natural e o uso da terra na área da microbacia e trabalho de 
campo realizado em maio de 2014. A avaliação do tipo, estágio e as causas dos processos foi 
realizado por meio de trabalho de campo, com avaliação baseada nas características principais 
dos movimentos gravitacionais de massa conforme método proposto por Augusto Filho (1992). 
Os principais resultados parciais obtidos apontam para a presença de uma grande área de 
voçoroca no limite norte do parque e um movimento de massa ocorrido no limite sul do parque, 
em área de encosta íngreme. Ocorre também diversas áreas com erosão por sulcos, 
principalmente na média encosta, limite com as colinas e erosão laminar em quase toda a 
extensão do parque. A ocorrência destas erosões está relacionada ao uso histórico da terra no 
parque: Antigamente o local era uma fazenda de café, a vegetação que se vê hoje em dia é 
remanescente secundária. No vale do parque era plantado café nas colinas e morros e na 
várzea, arroz e um pouco de milho, sendo também usado para pastagem. Anos mais tarde foi 
loteado para ser um condomínio. Desde então o parque passou por uma série de intervenções 
sem planejamento, que tem comprometido sua conservação. Em relação ao tipo, o estágio e as 
causas dos processos erosivos, avaliou-se que o movimento de massa ocorrido foi do tipo 
planar ou translacional, de grande dimensão. Os deslizamentos planares ou translacionais em 
solo são processos muito frequentes na dinâmica das encostas serranas brasileiras, ocorrendo 
predominantemente em solos pouco desenvolvidos das vertentes com altas declividades. Sua 
geometria caracteriza-se por uma pequena espessura e forma retangular estreita 
(comprimentos bem superiores as larguras). Este tipo de deslizamento também pode ocorrer 
associado a solos saprolíticos, saprólitos e rocha, condicionados por um plano de fraqueza 
desfavorável a estabilidade, relacionado a estruturas geológicas diversas. No parque as causas 
relacionadas foram a concentração e o direcionamento do escoamento superficial da área do 
antigo loteamento para a encosta e a ausência de cobertura vegetal natural para proteção. As 
principais diretrizes para o plano de manejo são: a) Para o zoneamento do parque as áreas 
com erosão sejam classificadas como zonas de recuperação, b) Medidas emergências para a 
diminuição da concentração e da velocidade do escoamento superficial na área do antigo 
loteamento, c) Elaboração de um plano de recuperação para o parque. Estes resultados 
preliminares evidenciam o atual estado de degradação do parque e as diretrizes contribuem 
para o planejamento e elaboração do plano de manejo, direcionando os critérios para sua 
recuperação ambiental. 


