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Apresentação

A importância de se conservarem es-
paços que ainda possuem atributos natu-
rais, em meio ao processo de exploração 
contínua que determina a história da 
sociedade contemporânea, é fundamen-
tal para a garantia da proteção da biodi-
versidade e de sua riqueza em relação 
às espécies. Esses espaços compõem os 
fragmentos de remanescentes da vege-
tação natural, que a própria sociedade 
necessita para o estabelecimento de suas 
relações e seu desenvolvimento como 
tal. O estabelecimento de Unidades de 
Conservação (UCs) nessas áreas com ca-
racterísticas naturais relevantes traduz a 

missão de contribuir para a proteção da 
biodiversidade brasileira.

O Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC aborda a necessi-
dade da elaboração de Plano de Manejo, 
estabelecendo diretrizes básicas para o seu 
manejo como Unidade de Conservação.

Criado pelo DECRETO MUNICIPAL 
Nº 4.962, DE 04/05/1987, o Parque Mu-
nicipal Morro Cotia-Pará está sob a gerên-
cia da Secretaria Municipal do Meio Am-
biente de Cubatão. O estabelecimento de 
instrumento de compensação ambiental, 
firmado entre a Prefeitura e a Usiminas, 
resultou no enquadramento do Parque na 

categoria “Parque Natural” e na elabora-
ção de seu Plano de Manejo.

O Plano detalha as ações e diretrizes 
que orientam o manejo e seus ajustes ao 
longo de sua implantação. O processo 
contou com o envolvimento de diversos 
órgãos ligados à gestão do Parque, bem 
como de atores sociais da região, além de 
pesquisadores de diversas áreas.

Os arquivos com os relatórios técnicos 
de levantamento dos diagnósticos ambien-
tais e das oficinas participativas produzidas 
durante a elaboração do Plano de Manejo 
estão disponíveis como arquivos para con-
sulta do PNM Cotia-Pará.
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Introdução

Localizado às margens da Via An-
chieta entre os quilômetros 55 e 56, a 
dois quilômetros do centro da cidade, 
o Parque Natural Municipal Cotia-Pará 
está localizado na região da Baixada 
Santista, município de Cubatão, uma 
área fortemente influenciada pela ação 
humana e que inicialmente sofreu 
grandes impactos oriundos da agricul-
tura e extrativismo. 

No século XX, a construção das ro-
dovias teve papel indutivo no proces-
so de urbanização, industrialização e 
exploração portuária, tendo destaque 
o setor petroquímico, siderúrgico e de 
fertilizantes.

O rápido desenvolvimento indus-
trial deixou marcas expressivas na re-

gião, principalmente na ocupação e uso 
especulativo do solo urbano, o que se 
refletiu não só no avanço da urbaniza-
ção e no descompasso com o desenvol-
vimento da infraestrutura urbana, mas 
também nos altos índices de poluição 
do ar registrados no inicio da década de 
80, com impactos diretos na qualidade 
ambiental de todo o município.

Esse processo marcou profunda-
mente o município e seus efeitos ainda 
podem ser observados atualmente na 
região, que apresenta características das 
grandes cidades, como por exemplo, a 
distribuição das classes sociais no espaço 
urbano de forma desordenada e despro-
vida de planejamento, com a ocupação 
das encostas de morros e manguezais. 
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A Baixada Santista localiza-se dentro dos limites do bio-
ma Mata Atlântica, caracterizado por sua grande biodiversi-
dade, constituída por 687 espécies de aves, 400 espécies de 
anfíbios anuros, 200 espécies de répteis e 261 espécies de 
mamíferos, dos quais 200 espécies de aves, 340 de anfíbios, 
60 de répteis e 73 de mamíferos são endêmicas, ou seja, só 
existem nos limites da Mata Atlântica.   

A natureza do Parque
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Os manguezais
Os manguezais são ecossistemas importantes e frágeis e 

pobres em oxigênio. Caracterizam-se pela alteração rápida e 
constante das marés e pelo solo lodoso criado por processos 
de erosão e deposição e constituem um mosaico de habitats 
importante para a fauna local. 

A restinga
Sobre os terrenos da planície costeira, que incluem as praias, 

dunas, barras, pontais e cordões litorâneos, existem diversos ti-
pos de vegetação típica desses locais com influência marinha 
denominadas de restinga.

A floresta de encosta
A Mata de Encosta é um dos biomas de maior diversidade 

da Mata Atlântica. São florestas sujeitas às chuvas frequentes 
e umidade relativa do ar mais elevada quando comparada às 
florestas sempre verdes do Planalto Atlântico. Os solos são 

geralmente argilosos, criados pela erosão, variando de rasos a 
muito profundos. Essa condição permite o desenvolvimento 
de uma floresta alta, com porte entre 25 e 35 m de altura. A 
Mata Atlântica de Encosta no estado de São Paulo apresen-
ta elevada riqueza e diversidade de espécies e alto nível de 
endemismo. 

Fauna
O manguezal de Santos-Cubatão pode ser considerado im-

portante para a fauna por servir como local de abrigo, repro-
dução e alimentação para inúmeras aves aquáticas, além de 
ser utilizado como área de descanso e alimentação para espé-
cies de aves migratórias. Para os mamíferos como mão-pelada 
e lontra, que possuem dieta baseada em caranguejos e outros 
invertebrados, os manguezais servem como ricos fornecedores 
destes recursos. 

A salinidade dos manguezais é um fator limitante para a 
herpetofauna (répteis e anfíbios). No entanto, se sabe que as 
espécies que ocorrem na planície da Baixada Santista estão re-
lacionadas às que habitam a Serra do Mar. 
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Valor Sociocultural

Os sambaquis, também conhecidos como concheiros, casqueiros 
e berbigueiros são depósitos construídos pelo homem, constituídos 
por materiais orgânicos (restos de animais e plantas), ferramentas em 
pedra e sepultamentos humanos que, ao longo do tempo, vêm so-
frendo a ação do tempo; com isso ocorreu uma fossilização química, 
já que a chuva deforma as estruturas dos moluscos e dos ossos enter-
rados, difundindo o cálcio em toda a estrutura e preservando estrutu-
ras do passado ali existentes.

Cubatão é um vasto campo destes sítios arqueológicos produzi-
dos pelos homens que habitaram o litoral brasileiro no período pré-
histórico. Sambaquis com esqueletos de mais de 5.000 anos atrás, 
desses antepassados dos cubatenses, foram encontrados na Ilha dos 
Casqueirinhos, Vale Verde e no Parque Natural Municipal Cotia-Pará.

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN), cerca de mil sambaquis foram descobertos no Brasil. 
No litoral de São Paulo, foram registrados cerca de sessenta sítios deste 
tipo, dez deles com potencial turístico.

Há dois sambaquis no Parque Natural Municipal Cotia-Pará, um 
menor (Sambaqui Cotia-Pará 1) e um com 20 metros de altura (Sam-
baqui Cotia-Pará 2), considerado o terceiro maior sambaqui do mun-
do. Há um projeto para a criação de um conjunto arqueológico que 
compreenda estes dois sambaquis e duas ruínas localizadas no perí-
metro do Parque. A proposta é utilizar o Sítio Arqueológico Cotia-Pará 
1, para fins didáticos, uma vez que ele está em uma trilha já utilizada 
dentro do Parque Natural Municipal Cotia- Pará, de modo que ele 
contribua no trabalho de educação patrimonial dos visitantes.
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Sítios arqueológicos do Parque Cotia-Pará
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Uso atual

10

•	 Educação	ambiental:	atividades	de	interpretação	da	
natureza com público de estudantes

•	 Fiscalização:	vigilância	terceirizada
•	 Pesquisa:	sambaquis
•	 Visitação:	caminhada,	contemplação	da	natureza,	atrativos	

do Parque (Mirante do Cristo, zoológico e trilhas)
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O Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação 

(SNUC) e o 
Parque Natural Municipal 

Cotia-Pará

Unidade de Conservação (UC) é uma 
porção do território nacional ou de suas 
águas marinhas que é instituída pelo po-
der público municipal, estadual ou fe-
deral, como área sob regime especial de 
administração. Isso significa que a área 
possui características naturais relevantes, 
que merecem garantias de proteção a 
seus atributos ambientais.

O Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC - for-
nece diretrizes e procedimentos oficiais 
para criação, implantação e gestão de 
Unidades de Conservação, garantindo a 
conservação da natureza no Brasil.

As Principais Categorias do SNUC são:
•	 Estações	ecológicas;
•	 Reservas	biológicas;
•	 Parques	nacionais,	estaduais	e	
Parques	Naturais	Municipais;

•	 Monumentos	naturais;
•	 Refúgios	de	vida	silvestre;
•	 Áreas	de	relevante	interesse	ecológico;
•	 Reservas	particulares	do	patrimônio	
natural;

•	 Áreas	de	proteção	ambiental;
•	 Florestas	nacionais;
•	 Reservas	de	desenvolvimento	
sustentável;

•	 Reservas	de	fauna;
•	 Reservas	extrativistas.

Planos de Manejo 

O SNUC define Plano de Manejo 
como um documento técnico que esta-
belece os objetivos gerais de uma Unida-
de de Conservação, seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área 
e dos recursos naturais. O Plano deve ser 
elaborado sob um enfoque multidiscipli-
nar, resultado de um processo lógico de 
diagnóstico e planejamento.

O Plano de Manejo do Parque Co-
tia-Pará teve como estratégia para sua 
consolidação o envolvimento dos re-
presentantes da esfera municipal e dos 
atores sociais da região, através das ofi-
cinas de planejamento participativo, nas 
quais foram discutidas e incorporadas as 

sugestões e propostas, de acordo com 
a realidade posta pela administração e 
pela percepção da comunidade. As eta-
pas para a elaboração do plano são:
•	 Formação	da	equipe	técnica	para	
caracterização	dos	meios	físico,	
biótico	e	socioeconômico;	

•	 Diagnóstico	dos	usos	e	atividades	
oferecidas	no	Parque	e	definição	do	
seu	limite;

•	 Realização	de	oficinas	de	
Zoneamento	e	de	Estratégia	de	
Gestão,	definindo	diretrizes	para	a	
composição	de	programas;	

•	 Consolidação	do	Plano	de	Manejo;
•	 Apresentação	para	a	comunidade	em	
audiência	pública,	revisão,	aprovação	
e	publicação	do	documento.
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De acordo com o SNUC, o zoneamento é a “definição de 
setores ou zonas em com objetivos de manejo e normas especí-
ficos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições 
para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados 
de forma harmônica e eficaz”. 

O zoneamento do Parque Natural Municipal Cotia-Pará foi 
definido a partir da análise dos conteúdos técnicos levantados 
no diagnóstico ambiental, considerando os objetivos do Parque 
e de levantamentos de demandas das instituições e comunida-
de locais. Em seguida, foram produzidos mapas intermediários 
cruzando as informações das oficinas com os parâmetros de 
conservação da biodiversidade, ecoturismo, proteção do ecos-
sistema de mangue e pesquisa científica. 

 
 

Critérios para o zoneamento do Parque Cotia-Pará

Para a definição das zonas foram adotados os seguintes critérios:

•	 Características	da	vegetação	e	da	fauna;	
•	 Representatividade	e	variabilidade	dos	recursos	existentes,	
bem	como	sua	fragilidade;	

•	 Pontos	de	visitação	já	consolidados,	infraestruturas	já	
instaladas	e	potenciais	para	incremento	da	visitação;	

•	 Presença	e	importância	dos	atributos	histórico-culturais.	

Zoneamento de Unidades de Conservação
14
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Indicadores para 
o zoneamento do 
Parque Natural 
Municipal Cotia-Pará

Indicadores	para	
a	conservação

•	Fragilidade	do	ecossistema

•	Áreas	em	estágio	de	transição

•	Áreas	destinadas	à	recuperação	de	habitat

•	Áreas	degradadas	pelo	uso	antrópico

•	Pontos	histórico-culturais	sem	estudos	específicos	e	planejamento	para	o	uso

Indicadores	para	
vocação	de	uso

•	Áreas	com	infraestrutura	implantada

•	Áreas	com	atrativo	histórico-cultural

•	Relevância	cênica	

•	Potencial	para	trabalhar-se	interpretação/educação	ambiental

15
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Proposta de Zoneamento
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ZONAS DESCRIÇÃO OBJETIVO DO MANEJO

Zona	Primitiva Áreas	de	mínima	intervenção	humana,	contendo	espécies	
da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor 
científico. Possui características de transição entre a Zona 
Intangível e a Zona de Uso extensivo

Preservar o ambiente natural e ao mesmo 
tempo facilitar as atividades de pesquisa 
científica e educação ambiental permitindo-
se formas primitivas de recreação

Zona	de	
Recuperação

Áreas	consideravelmente	antropizadas.São	provisórias:	uma	vez	
restauradas, serão incorporadas novamente a uma das zonas 
permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser 
removidas e a restauração deverá ser natural ou naturalmente 
induzida

Deter a degradação dos recursos ou 
restaurar a área. Esta Zona permite uso 
público somente para a educação

Zona	de	Uso	
Extensivo

Áreas	naturais	de	transição	entre	a	Zona	Primitiva	e	a	Zona	de	
Uso Intensivo, podendo apresentar algumas alterações humanas

Manter  um ambiente natural com mínimo 
impacto humano, apesar de oferecer acesso 
aos públicos com facilidade, para fins 
educativos e recreativos

Zona	de	Uso	
Intensivo

Áreas	naturais	alteradas	pelo	homem.	O	ambiente	é	mantido	
o mais próximo possível do natural, devendo conter centro de 
visitantes, museus, outras facilidades e serviços

Facilitar a recreação intensiva e educação 
ambiental em harmonia com o meio

Zona	Histórico-
Cultural

Áreas	com	amostras	do	patrimônio	histórico/cultural,	que	serão	
preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o 
público, servindo à pesquisa, educação e uso científico

Proteger sítios históricos ou arqueológicos 
em harmonia com o meio ambiente

Zona	de	Uso	
Conflitante

Áreas	ocupadas	por	empreendimentos	de	utilidade	pública,	
como gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, 
captação de água, barragens, estradas, cabos óticos e outros que 
conflitam com os objetivos de conservação da área protegida

Estabelecer procedimentos que minimizem 
os impactos sobre a UC

Zona	de	
Amortecimento

O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas

Minimizar os impactos negativos sobre a 
unidade
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PROGRAMA OBJETIVOS AÇÕES

GESTÃO •	Estabelecimento	das	políticas	ambientais	adequadas;	
•	Adoção	de	premissas	de	atendimento	à	Legislação	ambiental,	às	
orientações	da	Agenda	21,	do	Comitê	de	Bacia	Hidrográfica	e	do	Grupo	
Setorial	de	Coordenação	do	Gerenciamento	Costeiro	da	Baixada	Santista,	
entre	outros;

•	Efetivação	das	estratégias	e	linhas	de	ações	do	presente	Plano	de	Manejo;	
•		Realização	de	parcerias	institucionais	estratégicas.

•	Dinamizar	os	processos	administrativos;	
•	Elaborar	e	implantar	projeto	de	coleta	de	esgoto;	
•	Realizar	projetos	para	remeter	à	câmara	de	

Compensação Ambiental; 
•	Criar	Conselho	Consultivo	do	Parque.

PROTEÇÃO •	Proteger	os	ecossistemas	frágeis,	os	recursos	naturais	e	conservar	
condições	naturais;

•	Proteger	o	patrimônio	arqueológico	e	cultural,	além	das	instalações,	
visitantes	e	funcionários	do	PNM	Cotia	Pará;

•	Recuperar	as	condições	naturais	em	locais	alterados;
•	Articulação	conjunta	e	institucional	para	proteção	da	Zona	de	
Amortecimento.

•	Inibir	a	entrada	irregular	de	pessoas;
•	Convênio	com	a	Polícia	Ambiental;
•	Rondas	periódicas;
•	Instalação	de	base	para	fiscalização;
•	Cercamento	dos	limites	do	Parque.

USO PÚBLICO 
E INTERAÇÃO 

SOCIO-
AMBIENTAL

•	Proporcionar	a	integração	da	comunidade	vizinha	com	o	Parque,	o	
contato	com	a	natureza;

•	Estimular	processos	de	reflexão	que	permitam	a	construção	de	princípios,	
valores	e	condutas	em	prol	da	conservação	da	biodiversidade,	dos	
recursos	naturais,	culturais	e	históricos;

•	Estimular	a	comunidade	a	participar	no	manejo	e	na	proteção	do	Parque;
•	Divulgar	as	características	históricas,	culturais	e	ecológicas	existentes	na	
Unidade.

•	Estabelecer	a	integração	entre	a	área	protegida,	seus	
gestores, as populações do entorno, as Instituições 
de Ensino do município e toda a comunidade de 
forma geral.

PESQUISA E 
MANEJO

•	Gerar	conhecimentos	necessários	para	empreender	boas	práticas	de	
manejo	no	PNM	Cotia-Pará;

•	Empreender	um	acervo	científico	para	o	PNM	Cotia-Pará;
•	Monitorar	os	fenômenos	e	mudanças	ambientais	que	ocorrem	no	PNM	
Cotia-Pará	e	em	sua	zona	de	amortecimento;

•	Ampliar	e	sistematizar	os	conhecimentos	adquiridos	sobre	os	
ecossistemas;

•	Divulgar	os	resultados	obtidos	para	a	sociedade.

•	Dar	suporte,	estimular	a	geração	e	o	aprofundamento	
dos conhecimentos científicos sobre os aspectos 
bióticos, abióticos, socioambientais; 

•	Adequar	os	recintos	do	Zoológico	para	criação	de	
ambientes complexos e interativos aos animais, e 
que proporcionem boa visibilidade pelos visitantes; 

•	Revegetação	das	clareiras	e	trilhas	abertas	
irregularmente.

O Plano de Manejo também inclui uma série de Programas e Ações de Gestão do Parque.
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Antropia - ação, ou o resultado da 
atuação humana sobre a natureza, com 
intenção de modificá-la.

Bioma: conjunto de diferentes 
ecossistemas com certo nível de 
homogeneidade. São as  populações 
de organismos da fauna e da flora 
interagindo entre si e interagindo 
também com o ambiente físico.

Biota – comunidade de organismos 
vivos.

Endêmico/endemismo – de ocorrência 
exclusiva de determinada localidade 
(bioma, área, região).

Ecossistema - conjunto formado por 
todas as comunidades que vivem e 
interagem em determinada região.

Erosão - desgaste do solo e das rochas e 
seu transporte, em geral feito pela água 
da chuva, pelo vento ou, ainda, pela 
ação do gelo.

Fauna antrópica – fauna associada e/ou 
acostumada a presença humana.

Hábitat - conceito usado em ecologia 
que inclui o espaço físico e outros 
fatores que definem um ecossistema 
e determinam a distribuição das 
populações de determinada espécie.

Herbáceas – família de plantas sem 
caule, normalmente de porte arbustivo, 
predominante com folhas grandes e 
largas.

Herpetofauna – fauna de répteis 
(serpentes e lagartos) e anfíbios 
(sapos e pererecas).

Índice pluviométrico – referente 
à quantidade de chuva por m² em 
determinado local e em determinado 
período.

IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

Mastofauna – fauna de mamíferos.

Morfologia – forma, feição do relevo.

Plano Diretor – Lei municipal que 
estabelece diretrizes para a ocupação 
da cidade.

Pluviosidade – incidência de chuvas.

Sambaqui – sítio arqueológico formado 
por depósitos artificiais de conchas.

Sítio Arqueológico – local onde ficaram 
preservados testemunhos e evidências 
de atividades do passado histórico e 
que são avaliados e estudados segundo 
a disciplina da arqueologia.

Glossário




