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1. INTRODUÇÃO

A presente justificativa para a ampliação do Parque Estadual da Serra da Concórdia foi
elaborada no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, com o propósito de atender
parte das sugestões e demandas encaminhadas pela sociedade civil organizada, e assegurar a
conservação da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais associados.
Os critérios adotados para a proposição das áreas de ampliação observaram aspectos físicos,
biológicos, culturais, sócio-econômicos, fundiários e institucionais da unidade de conservação
e seu entorno direto, de modo a atender as bases legais do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).
A Lei 9.985/2000 estabelece, em seu Artigo 22, que unidades de conservação são criadas por
ato do Poder Público, precedido por estudos técnicos e consulta pública que permitam
identificar sua localização, dimensão e limites adequados. Na consulta pública, o Poder
Público deverá fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e às outras
partes interessadas. Os mesmos procedimentos devem preceder a ampliação dos limites de
uma unidade de conservação. Para a criação de Estação Ecológica ou de Reserva Biológica
não há obrigação de realização de consulta pública.
Políticas voltadas à conservação da diversidade biológica geram efeitos de curto, médio e
longo prazo, e têm por propósito conter o rápido e, por vezes, irreversível processo de
destruição dos recursos naturais. Dessa forma, a criação e a ampliação das áreas protegidas
públicas são medidas cruciais para assegurar a preservação e a recuperação da Mata Atlântica,
bem comum e ingrediente crítico indispensável ao bem estar social.
O Pacto Ambiental do Sudeste, firmado pelos Secretários de Estado de Meio Ambiente,
durante o evento “Mata Atlântica: Cenários e Estratégias de Ação”, realizado em Vitória (ES),
em outubro de 2007, estabeleceu compromissos governamentais para o intercâmbio e a união
de esforços visando à melhoria das condições ambientais e a promoção do desenvolvimento
sustentável na região.
Nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, estão localizados os
principais remanescentes da Mata Atlântica brasileira, sendo grande parte reconhecida pela
UNESCO como Reserva da Biosfera e sítio do Patrimônio Mundial. Na ocasião, foram
pactuadas as metas de duplicar seus espaços territoriais protegidos, através da criação e
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ampliação de Unidades de Conservação públicas e privadas, regularização de Reservas
Legais, recuperação de matas ciliares por meio da implementação de Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e da restauração de, pelo menos, 300 mil hectares de matas nativas.
Outras metas firmadas prevêem programas estaduais de redução de emissão de gases de efeito
estufa, implantação de novas tecnologias e implementação de políticas públicas articuladas
com os municípios, através de sistemas de controle sobre desmatamentos, queimadas,
poluição automotiva agrícola e industrial.
Portanto, a ampliação de uma Unidade de Conservação não constitui ação pontual, mas parte
de um processo de articulação de ações e medidas técnicas, institucionais e financeiras, que
assegurem a efetiva implementação dessas áreas protegidas num ‘circulo virtuoso’ para o
cumprimento de sua missão.
Para subsidiar uma intervenção pública que integre premissas ambientais, sociais, econômicas
e políticas, estudos elaborados para justificar a ampliação de uma unidade de conservação de
proteção integral devem contribuir para ampliar a percepção social sobre os benefícios locais,
regionais, nacionais e globais decorrentes da conservação da diversidade biológica e, ao
mesmo tempo, minimizar os custos sociais associados. Nesse sentido, a estratégia de atuação
do INEA conta com importantes avanços institucionais para pactuação de resultados, que
consistem

No incremento da conectividade entre os remanescentes de Mata
Atlântica através de corredores, restauração de áreas degradadas e de
áreas de preservação permanente (APPs);
Nas ações técnicas e jurídicas para a regularização fundiárias das
unidades de conservação de proteção integral, coordenadas pelo Núcleo
de Regularização Fundiária (NUREF);
No incentivo à criação de RPPNs, através do Programa Estadual de
Apoio

às

Reservas

Particulares

do

Patrimônio

Natural

(Dec.

40.909/2007);
No incentivo à conservação ambiental nos territórios municipais, através
da distribuição de parcelas do ICMS (Lei 5.100/2007).
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Neste estudo, o levantamento de dados primários e secundários foi conduzido em visitas de
campo, junto à unidade de conservação, áreas do entorno e respectivos municípios. Foram
ouvidos gestores, técnicos da UC e outros atores, como ONGs, pesquisadores e instituições
acadêmicas que desenvolvem estudos nas áreas focadas. Os dados reunidos no segundo
semestre de 2008, tornaram-se objeto de avaliação, coordenada junto à Divisão de Unidades
de Conservação (DIUC), Diretoria de Conservação da Natureza (DCN), Laboratório de
Geoinformação (LAGIEF), Núcleo de Regularização Fundiária (NUREF) e Coordenação do
PPMA-RJ, no âmbito do Instituto Estadual de Florestas, atual Instituto Estadual do Ambiente
- INEA.
Os aspectos abordados, sinteticamente apresentados na tabela I, abarcam componentes
institucionais e legais associados à UC e sua gestão (conselho consultivo, plano de manejo,
infra-estrutura, equipe); conflitos de uso e pressões antrópicas; dimensionamento preliminar
para a condução dos procedimentos de regularização fundiária das novas áreas; potencial de
conectividade e extensão dos fragmentos; diversidade biológica e outros benefícios
ambientais associados (regime hidrológico, proteção do solo, ecoturismo).

Tabela I. Diagnóstico para criação e ampliação do
Parque Estadual da Serra da Concórdia - base de dados primários e secundários
Gestão e
Implementação
da UC

Dados
territoriais das
áreas de
ampliação

Componentes
socioeconômicos do
entorno da UC

Conselho
Consultivo

Fotos

Situação fundiária

Aspectos biológicos (fauna)

Plano de Manejo

Mapas

Conflitos de uso no
entorno

Aspectos biológicos (flora)

Atrativos e
visitação da UC

Conectividade
(corredores,
mosaicos)

Aspectos
institucionais e
legais

Aspectos físicos e
hidrológicos

Gestão e
sustentabilidade

Situação dos
fragmentos

Benefícios
ambientais

Aspectos socioambientais
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Pesquisa Científica

A partir desse balizamento, os critérios adotados para a proposição das áreas de ampliação do
Parque Estadual da Serra da Concórdia observaram:

1. a relevância dos serviços ambientais prestados pela UC, sobretudo, no que tange aos
serviços hidrológicos, controle da erosão e assoreamento, e conservação da
diversidade biológica;
2. a representatividade dos ecossistemas no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação;
3. a minimização de conflitos fundiários na definição das novas áreas a serem
incorporadas no território da UC, com prioridade sobre APPs, áreas públicas, etc;
4. o estabelecimento de conectividade, de modo a reduzir o efeito de fragmentação sobre
os ecossistemas da Mata Atlântica.

Com base nesses procedimentos, a presente justificativa busca atender aos seguintes
objetivos:
atender aos procedimentos processuais de ampliação da unidade de
conservação, nos âmbitos executivo e legislativo estaduais;
dar pleno cumprimento aos marcos legais que regulam as relações entre o
poder público, os cidadãos e o meio ambiente, garantindo a participação
efetiva da sociedade em conformidade com diretrizes e orientações
constantes no Guia de Consultas Públicas para Unidades de
Conservação/IBAMA;
contribuir para um sistema de informação acessível às representações
locais, como subsídio à consulta pública, de modo a assegurar clareza,
transparência e participação social ao processo;
proporcionar ao órgão gestor incremento de subsídios aos procedimentos
decisórios, assim como a devida visibilidade intra e interinstitucional ao
longo do processo, de modo a assegurar a necessária e desejável
integração e coordenação administrativa entre seus diversos organismos
executivos;
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fortalecer e ampliar estratégias de cooperação, canais de diálogo e
efetivas parcerias com setores públicos, privados e representações da
sociedade civil, orientadas para a gestão de iniciativas de conservação e
restauração da diversidade biológica.

O presente estudo é fruto da parceria firmada entre o INEA e a Iniciativa Mata Atlântica Para
Áreas Protegidas, que reúne as ONGs TNC Brasil, Conservação Internacional e Fundação
SOS Pró-Mata Atlântica, para imprimir atuação compartilhada e integrada na ampliação e
criação de unidades de conservação de proteção integral no Estado do Rio de Janeiro.
O processo de levantamento de dados, coordenado ao longo de 2008, no âmbito do Instituto
Estadual de Florestas, contou com o apoio do Projeto de Proteção à Mata Atlântica - PPMARJ, executor do acordo de Cooperação Financeira Brasil-Alemanha com o Banco
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), agente financiador do Ministério de Cooperação
Internacional da Alemanha (BMZ). O PPMA-RJ atua por meio de apoio técnico e financeiro
aplicado no planejamento e implementação de ações estruturantes para a proteção dos
remanescentes florestais do bioma no Rio de Janeiro.
Os resultados apresentados a seguir somam evidências acerca das variáveis e alternativas que
justificam a decisão de ampliação do Parque Estadual da Serra da Concórdia.
.

Ana Lucia Camphora, Consultora
Fevereiro/2009
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2. RESUMO EXECUTIVO

O Parque Estadual da Serra da Concórdia (PESC) foi instituído pelo Decreto n° 32.577, de
30/12/2002, em área da Fazenda Santa Mônica, da EMBRAPA Gado de Leite. Seus 804,41
ha estão localizados no Município de Valença, margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, na
porção média desta bacia hidrográfica.
O PESC corresponde ao maior trecho protegido da Serra da Concórdia, localizada entre os
municípios de Valença e Barra do Piraí, na margem noroeste do médio vale do Rio Paraíba do
Sul entre a Serra da Mantiqueira (noroeste) e Serra do Mar (lado oposto). Esta área insere-se
na região fitoecológica denominada Floresta Estacional Semidecidual, sendo considerada
como prioritária para conservação, integrando, desde 1994, a Reserva de Biosfera da Mata
Atlântica entre as coordenadas geográficas 22º 18’ a 22º 24’ de latitude sul e 43º 40’ a 43º 47’
de longitude oeste (BOHRER & CALDAS, 2007).
Os parques estaduais contemplam a realização de pesquisas científicas, atividades de
educação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Esta categoria
de unidade de conservação (UC) de proteção integral tem por objetivo a preservação integral
dos atributos naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica existentes em seus
limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, com exceção de
medidas de recuperação e manejo de seus ecossistemas, conforme previsto no Artigo 10° do
SNUC.
Contudo, o reduzido território do PESC compromete de forma significativa o cumprimento
desses objetivos. Constata-se, ainda, que esta área protegida encontra-se submetida aos
inúmeros impactos antrópicos do entorno, tais como formas predatórias de uso do solo e de
produção rural, alto índice de erosão, comprometimento dos mananciais e efeitos de borda.
Embora escassa em quantidade, a fauna da Serra da Concórdia apresenta grande variedade.
Segundo Caldas (2006), relatos de proprietários locais identificam o gavião-pega-macaco
(Spizaetus tyrannus), um Falconiforme com até 72 cm, da ponta do bico ao fim da cauda,
negro com abdômen e calções finamente salpicados de branco, com penacho curto (SICK,
2001), que se alimenta de mamíferos, como primatas e morcegos. Outra ave encontrada na
região, entre os meses de outubro até abril, é o gavião tesoura (Elanus forficatus), um falcão
que migra em grupo da América do Norte, com dorso cinza chumbo e o ventre branco. A
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fauna de mamíferos é representada principalmente por pequenos roedores noturnos, capivaras
e lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), ocasionalmente.
Queiroz et al (2007) analisaram a estrutura e composição florística de área de reserva legal de
propriedade rural no entorno do PESC, no município de Valença. Com base na amostra de
170 indivíduos, distribuídos em 19 famílias, 26 gêneros, 29 espécies identificadas e 5 não
identificadas, foi constatada a presença de espécies das áreas de Mata Atlântica fragmentadas
e de estágio sucessional pioneiro a secundário inicial. O atual quadro de fragmentação dos
remanescentes da Mata Atlântica, na Serra da Concórdia, foi dimensionado em recentes
estudos científicos (CALDAS, op.cit.; BOHRER & CALDAS, op.cit).
Segundo Caldas (op.cit.), a Serra da Concórdia possui densa rede de drenagem (maior que 15
m/ha), que flui diretamente para o rio Paraíba do Sul. Nesse sentido, cabe ressaltar como um
dos benefícios ambientais disponibilizados pela UC, a captação de água do PESC, há mais de
200 anos, para abastecimento da população do distrito de Barão de Juparanã, hoje com cerca
de 2.000 habitantes.
A proposição de ampliação desta UC vem atender à necessidade de reduzir os impactos
decorrentes da perturbação do fragmento e consequente erosão genética associada aos efeitos
do fogo, das extrações seletivas, pontuais e de ‘baixo impacto’. A restauração da
conectividade entre os dois maiores fragmentos florestais da Serra da Concórdia será benéfica
para a manutenção e recuperação da diversidade biológica e para o incremento das populações
de fauna e flora da região, considerada como de prioridade extremamente alta para a criação
de UCs.
A indicação das áreas de ampliação do PESC tem balizamento técnico-científico, e visa à
redução dos riscos potenciais de perda de integridade ambiental desses fragmentos, e
conseqüente comprometimento da diversidade biológica da Serra da Concórdia. Os critérios
para a definição das áreas de ampliação seguem os levantamentos realizados por Caldas
(op.cit.), para a identificação de áreas com potencial para a conectividade dos fragmentos
florestais. Desse modo, com base em aspectos relacionados à altitude, ocupação e uso do solo,
áreas protegidas implementadas na Serra da Concórdia, áreas de proteção permanente, uso do
solo nas áreas de preservação permanente, e áreas com potencial para corredores ecológicos,
serão definidas as áreas prioritárias para a ampliação do Parque Estadual da Serra da
Concórdia. As áreas indicadas para ampliação da UC somam uma extensão total de cerca de
740 ha. Sua extensão final demanda confirmação, por meio de levantamento terrestre e aéreo
para a demarcação das coordenadas.
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A ampliação do PESC deve, ainda, motivar outras medidas locais de conservação, de modo a
contemplar a realidade socioambiental da Serra da Concórdia, por meio de estratégias que não
dependam, exclusivamente, das áreas públicas formalmente protegidas. Programas de
regularização e restauração de APPs, Reserva Legal e RPPNs podem ser desenvolvidos
através de projetos e unidades demonstrativas voltados para a construção de uma política de
desenvolvimento sustentável para o entorno da UC. O PESC pode, assim, vir a tornar-se
agente estratégico para a composição de estratégias de sustentabilidade local, baseadas em
tecnologias de manejo racional da propriedade rural integrado à conservação dos
remanescentes florestais. Entende-se que a implementação e capacitação do Conselho
Consultivo do PESC constituem medidas imprescindíveis, com peso fundamental para o
desenvolvimento de políticas de desenvolvimento sustentável na zona de amortecimento da
UC.

Tabela I. SÍNTESE DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA CONCÓRDIA
ÁREA/ MUNICÍPIO

804,41 HA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, MARGEM
ESQUERDA DO RIO PARAÍBA DO SUL, NA PORÇÃO MÉDIA
DESTA BACIA HIDROGRÁFICA.

PLANO DE MANEJO

Ainda não possui

CONSELHO
CONSULTIVO

Formado por processo participativo, mas aguardando implantação por
decreto

INFRA-ESTRUTURA

Não conta com nenhuma infraestrutura

PENDÊNCIAS
FUNDIÁRIAS

Sem pendências fundiárias, o PESC foi criado a partir da doação de
parte da área do Campo Experimental Santa Mônica, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Gado de Leite.

EQUIPE

Administrador e gerente de fiscalização recém contratado

ÁREAS INDICADAS
PARA AMPLIAÇÃO

As áreas indicadas para ampliação do PESC localizam-se na Serra da
Concórdia, no município de Valença, e pequeno trecho de Barra do
Piraí. Em nenhuma das áreas indicadas, em sua maioria localizadas
em APPs, consta a existência de RPPNs implantadas ou em processo
de implantação.

PRINCIPAL MOTIVO
QUE JUSTIFICA A
AMPLIAÇÃO

Ampliar a extensão territorial da UC, de modo a garantir o
cumprimento de sua missão de conservação, reduzindo a erosão
genética associada aos efeitos do fogo, das extrações seletivas,
pontuais e de ‘baixo impacto’;
Esta ampliação constitui ação prioritária para reduzir riscos potenciais
de perda de integridade ambiental desses fragmentos e do conseqüente
comprometimento da diversidade biológica da Serra da Concórdia.
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3. CONTEXTO REGIONAL DO PARQUE ESTADUAL DA CONCÓRDIA

Entende-se por contexto regional a área que exerce algum tipo de influência direta no Parque
Estadual da Serra da Concórdia, suas micro-região e micro-bacias. Também são consideradas
outras áreas que exerçam interferência real ou potencial sobre a UC. Neste estudo, o enfoque
sobre o contexto regional busca situar aspectos relevantes à Serra da Concórdia, com respeito
à proposição da conectividade entre seus fragmentos florestais.

3.1. Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro: Fragmentação e Prioridades de
Conservação

A quarta edição do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica (SOSMA/INPE,
2008) apresenta dados quantitativos atualizados da situação dos remanescentes e os
desflorestamentos ocorridos no periodo de 2000-2005 em 10 Estados, da Bahia ao Rio Grande
do Sul. Somados todos os fragmentos da Mata Atlântica acima de 3 hectares, temos hoje
234.106 polígonos, que totalizam 142.472 km2, ou seja, 10,6% de cobertura vegetal nativa.
Mais de 25 mil polígonos são menores do que cinco hectares, o que reforça a importância dos
esforços na conservação e restauração florestal. A interligação entre as florestas nativas tornase, portanto, primordial para garantir a proteção da biodiversidade do bioma.
O Estado do Rio de Janeiro, campeão de desmatamento entre 1990 e 1995, teve poucas áreas
desflorestadas acima de 03 ha. Desflorestamentos na ordem de 01 a 02 ha, que correspondem
ao “efeito formiga” dos pequenos desmatamentos realizados em série, são ainda intensos,
contribuindo para o quadro extremamente crítico da fragmentação da Mata Atlântica (Ibid.).
Suas maiores extensões contínuas conservadas localizam-se no Corredor Ecológico Sul (a
partir de Paraty, passando por Angra dos Reis, Mangaratiba até Rio Claro) e na região
serrana, onde se encontram algumas das principais unidades de conservação de proteção
integral, como a Reserva Biológica de Tinguá e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos
(Instituto Chico Mendes de Conservação da Diversidade Biológica), Parque Estadual do
Desengano (PED) e Parque Estadual dos Três Picos (Instituto Estadual de Florestas). Nas
regiões norte e noroeste do Estado encontram-se as áreas mais críticas, com grande perda de
cobertura florestal e alto grau de degradação e erosão.
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As Áreas Prioritárias para a Conservação da Mata Atlântica e Campos Sulinos são
classificadas em quatro níveis de importância biológica: área de extrema importância
biológica; área de muito alta importância biológica; área de alta importância biológica; e área
insuficientemente conhecida, mas de provável importância biológica (MMA, 2000).
O Projeto Flora do Estado do Rio de Janeiro (2002) considera o Estado como centro da
diversidade para espécies da Mata Atlântica, devido à sua localização, diversidade geográfica,
altitudinal, de habitats, e ao alto grau de endemismos (COSTA et al, 2005).

3.2. O Parque Estadual da Serra da Concórdia na Reserva de Biosfera da Mata
Atlântica

A Serra da Concórdia localiza-se entre os municípios de Valença e Barra do Piraí, Estado do
Rio de Janeiro, na margem noroeste do médio vale do Rio Paraíba do Sul entre a Serra da
Mantiqueira (noroeste) e Serra do Mar (lado oposto). Estende-se de sudoeste a nordeste, no
curso médio da bacia hidrográfica, entre as coordenadas geográficas 22º 18’ a 22º 24’ de
latitude sul e 43º 40’ a 43º 47’ de longitude oeste (CALDAS, 2006).
Esta área insere-se na região fitoecológica denominada Floresta Estacional Semidecidual,
devido à ocorrência de déficit hídrico no solo durante a estação seca e a consequente
adaptação fisiológica dos elementos arbóreos dominantes, que no conjunto florestal
apresentam perda foliar entre 20 a 50% (IBGE, 1992). A Serra da Concórdia (ver localização
na Figura I) é considerada como prioritária para conservação, integrando, desde 1994, a
Reserva de Biosfera da Mata Atlântica entre as coordenadas geográficas 22º 18’ a 22º 24’ de
latitude sul e 43º 40’ a 43º 47’ de longitude oeste (BOHRER & CALDAS, 2007).
Caldas (op.cit.) descreve seu relevo como fortemente ondulado, com posicionamento
altimétrico variando entre 372 a 1080 metros. Na parte nordeste, na linha do divisor de águas
que faz o limite do Parque Estadual, a maior altitude é de 940 metros. A maior parte da área
(81,6%) apresenta declividade superior a 11,31º, com relevo primordialmente forte ondulado
(49,8%) e montanhoso (30,7%). Segundo Spolidoro (2001), nessas feições típicas do Planalto
do Sudeste do Brasil, são frequentes as cabeceiras de drenagem em anfiteatro com intenso
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processo erosivo e formação de voçorocas a partir dos canais fluviais principais e secundários,
em direção às antigas linhas de drenagem.

Figura I. A Serra da Concórdia no Estado do Rio de Janeiro

Fonte: CALDAS (op.cit.:12)

A maior parte dos cursos d’água flui diretamente para o Rio Paraíba do Sul, e uma pequena
parte (centro-oeste), para o Rio das Flores, Rio Paraibuna e, então, para o Rio Paraíba do Sul.
A soma dos canais totaliza aproximadamente 123.830 metros distribuídos em uma área de
6.871,5 ha. Caldas (op.cit) estimou a densidade de drenagem da Serra da Concórdia em 18,0
m/ha, que corresponde a uma densa rede de drenagem (maior que 15 m/ha), segundo critérios
adotados por DENAEE-EESC (1980 Apud COSTA, op.cit.).
Estudos recentes (SPOLIDORO, op.cit.; CALDAS, op.cit; BOHRER & CALDAS, op.cit)
fornecem significativo subsídio sobre as condições dos fragmentos, composição florística e
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potencial de conectividade. A vegetação original, segundo Bohrer & Caldas (op.cit.), é
constituída pela Floresta Estacional Semidecidual, com as formações Aluvial (depressões e
terraços aluviais ao longo dos rios), Submontana (50-500m) e Montana (acima de 500).
Observa Spolidoro (op.cit), que as formações florestais do Vale do Paraíba do Sul
perduraram, sem significativas alterações, até o início do século XIX, e foram
progressivamente substituídas por plantações de café e posteriormente por pastagens. As áreas
abandonadas foram sendo ocupadas por florestas secundárias, atualmente em diferentes
estágios sucessionais. A porcentagem de árvores caducifólias do estrato dominante é superior
a 50%, sendo seus gêneros mais importantes: Piptadenia (angico), Cariniana (jequitibá) e
Cedrela (cedro).
Segundo Caldas (op.cit), a principal ocupação do solo é de florestas em diferentes estágios
sucessionais, em quase 63% da Serra da Concórdia, sem áreas construídas de tamanho
significativo, ou com solo exposto. As pastagens ocupam uma área de 2.454,1 ha (35,7%).
Com respeito às formações florestais, em fragmentos, conforme pode-se verificar através da
Imagem I, observa a autora que (op.cit:54-55)

Entre as formações florestais 952,5 ha (13,9% da área de estudo) estão no estágio
inicial de sucessão e 3.359,9 ha (48,9% da área de estudo) nos estágios médio e
avançado de regeneração. A vegetação em estágio médio/avançado de regeneração se
apresenta distribuída em 72 fragmentos.
Os fragmentos nos estágios médio e avançado de regeneração conferem cobertura ao
solo, criam um microclima mais favorável ao desenvolvimento da vegetação, têm
expectativa de abrigar maior diversidade de espécies, enquanto que nos fragmentos
em estágio inicial de regeneração, tais condições ainda não ocorrem.
Dois fragmentos com 1.535,4 e 1.094,0 ha (representando 38,3% da área da Serra)
apresentam condições de menor vulnerabilidade, de acordo com o critério tamanho do
fragmento. A maioria dos fragmentos (56 fragmentos com área individual menor que
10 ha) ocupa apenas 1,7% da área, sendo altamente vulneráveis à perda de
biodiversidade. Apesar da segunda maior classe de tamanho ser de 100 a 1.000 ha, os
dois fragmentos desta classe têm apenas 211,4 e 104,7 ha, respectivamente. RANTA
et al. (1997), estudando fragmentos florestais na Floresta Atlântica em Pernambuco,
obtiveram resultados semelhantes no que concerne ao tamanho, com 48% dos
fragmentos menores que 10 ha, e apenas 7% maiores que 100 ha. Já PIRES (1995)
encontrou apenas 4% maiores que 500 ha e não considerou em seu estudo os
fragmentos menores que 1 ha.
Os 70 fragmentos menores de 1.000 ha estão distribuídos em torno dos dois maiores,
que têm possibilidade de servirem como áreas fonte (PRIMACK & RODRIGUES,
2001; RICKLEFS, 2003). Estes dois grandes fragmentos de Floresta Atlântica,
embora de vegetação secundária e tendo sofrido exploração seletiva (SPOLIDORO,
2001), têm grande importância na recuperação e/ou manutenção da biodiversidade
local e de populações maiores. A garantia de sua manutenção com enriquecimento e,
posteriormente, a sua ampliação, através da conectividade com os outros fragmentos
tornaria esta uma região importante de recuperação da Mata Atlântica.
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Imagem I. Mapeamento dos fragmentos florestais no entorno da Serra da Concórdia
(imagem CBERS)

Fonte: BOHER & CALDAS (op.cit:15)

Além do PESC, outras duas áreas protegidas estão localizadas na Serra da Concórdia: o
Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia, com 40 ha, e o Santuário de Vida Silvestre
da Serra da Concórdia, uma reserva florestal em área particular de 220 ha:

•

Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia: em 1990, o Açude da
Concórdia foi enquadrado como APP pela Lei Orgânica do Município de Valença e
transformado em Parque Natural Municipal em 2001, por iniciativa da Associação de
Defesa do Meio Ambiente do Médio Paraíba. Esta UC foi implantada pelo Projeto de
Proteção dos Remanescentes Florestais da Serra da Concórdia (PMV/IEF), com
recursos da compensação ambiental da UTE Norte Fluminense, para atender a
objetivos de pesquisa científica, educação ambiental, lazer e turismo ecológico.
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•

Santuário de Vida Silvestre da Serra da Concórdia: na Fazenda Santo Antônio da
Aliança, localizada nos municípios de Valença e Barra do Piraí, o Santuário de Vida
Silvestre da Serra da Concórdia desenvolve, há mais de uma década, sistemas
agroflorestais de uso e manejo da terra, de modo a integrar a recuperação sustentável
dos recursos naturais e formas racionais e eficientes de sustentabilidade agrícola. A
difusão dessas experiências, através do Centro Educacional de Tecnologia
Agroflorestal Regional (CETAR), é desenvolvida em cursos, visitas guiadas e
palestras no local1.

3.2.1. Aspectos institucionais e administrativos do Parque Estadual da Serra da
Concórdia

O Parque Estadual da Serra da Concórdia (PESC) foi instituído pelo Decreto n° 32.577, de
30/12/2002, em área da Fazenda Santa Mônica, da EMBRAPA Gado de Leite. Seus 804,41
ha estão localizados no Município de Valença, margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, na
porção média desta bacia hidrográfica.
O parque é uma categoria de unidade de conservação (UC) de proteção integral que tem por
objetivo a preservação integral dos atributos naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações
ambientais, com exceção de medidas de recuperação e manejo de seus ecossistemas,
conforme previsto no Artigo 10° do SNUC. Estão previstas a realização de pesquisas
científicas, atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo
ecológico.
Contudo, o reduzido território desta UC compromete de forma significativa o cumprimento
desses objetivos. Sem pendências fundiárias, o PESC foi criado a partir da doação de parte da
área do Campo Experimental Santa Mônica, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- EMBRAPA Gado de Leite, onde estão implantados diversos experimentos de pesquisas e
infra-estrutura para realização de cursos, palestras e outros eventos de capacitação. Em fase de

1

Ver convite para caminhada na região, em Anexo.
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implementação, a UC ainda não dispõe de sede, plano de manejo, monitoramento e
fiscalização e conselho consultivo.
O acesso ao PESC é feito a partir do campo Experimental Santa Mônica, distrito de Barão de
Juparanã, no Município de Valença, pelas rodovias RJ-143 e RJ-115 (sentido Vassouras), na
entrada à direita antes da Ponte de Barão de Juparanã, na divisa dos dois municípios.
Atualmente, constata-se inúmeros impactos antrópicos do entorno, tais como formas
predatórias de uso do solo e de produção rural, alto índice de erosão, comprometimento dos
mananciais e efeitos de borda. No entanto, conforme exposto na Síntese da Oficina de
Diagnóstico Rápido Participativo do PESC, realizada em junho de 2007, o PESC vem
estabelecendo raro nível de integração com agentes estratégicos do entorno, a ser formalmente
consolidado com a criação de seu Conselho Consultivo, com composição definida, conforme
exposto na Tabela II.

Tabela II. Composição final do Conselho Consultivo do PESC

Fonte: IEF, 2007
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3.2.2. Aspectos físicos e bióticos relevantes do Parque Estadual da Serra da Concórdia e
entorno

O PESC está localizado no segundo maior fragmento da Serra da Concórdia, de acordo com
levantamento realizado por Costa (op.cit.) sobre as condições das áreas de preservação
permanente e fragmentos, com base em metodologia de geoprocessamento. Embora escassa
em quantidade, a fauna da Serra da Concórdia ainda apresenta grande variedade. É
imprescindível aprofundar o levantamento faunístico e florístico da UC e dos principais
fragmentos do entorno. Levantamentos preliminares realizados por Rocha et al. (2006)
apontam para a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e de uma alta diversidade de
aves (Alves et al., 2003, Rocha et al., 2003, 2005, 2006).
Conforme observa Spolidoro (op.cit), trata-se de um importante fragmento na margem
esquerda do rio Paraíba do Sul, em seu setor médio, que sofreu forte intervenção humana para
uso da terra, inicialmente para o plantio de café, e posteriormente convertida em áreas de
pastagens. Com o abandono das terras, a regeneração natural foi interrompida pela extração
seletiva de madeira ou grandes queimadas. As formações mais preservadas encontram-se nas
encostas em forma de anfiteatro da Serra da Concórdia, de maior declividade, em diferentes
posicionamentos altimétricos, onde o acesso é dificultado, assim como em algumas linhas
naturais de drenagem que guardam maior umidade. O PESC situa-se nas vertentes da Serra da
Concórdia que possuem orientação Sudeste, naturalmente mais abrigadas e com maior
umidade, devido à duração do sombreamento. Em sua análise sobre a estruturação dessas
florestas, foram identificadas parcelas com, aproximadamente, 60, 80 e 120 anos de
regeneração natural.
Segundo Caldas (op.cit.), relatos de proprietários locais identificam o gavião-pega-macaco
(Spizaetus tyrannus), um Falconiforme com até 72cm da ponta do bico ao fim da cauda, negro
com abdômen e calções finamente salpicados de branco, com penacho curto (SICK, 2001),
que se alimenta de mamíferos, como primatas e morcegos. Outra ave encontrada na região,
entre os meses de outubro até abril, é o gavião tesoura (Elanus forficatus), um falcão que
migra em grupo da América do Norte, com dorso cinza chumbo e o ventre branco. A fauna de
mamíferos é representada principalmente por pequenos roedores noturnos, capivaras e loboguará (Chrysocyon brachyurus), ocasionalmente.
Queiroz et al (2007) analisaram a estrutura e composição florística de área de reserva legal de
propriedade rural no entorno do PESC, no município de Valença. Com base na amostra de
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170 indivíduos, distribuídos em 19 famílias, 26 gêneros, 29 espécies identificadas e 5 não
identificadas, foi constatada a presença de espécies com baixo valor de importância, e baixo
índice de diversidade (2,66 no índice de Shannon Weaver), próprios das áreas de Mata
Atlântica fragmentadas e de estágio sucessional pioneiro a secundário inicial.
Segundo Spolidoro (op.cit.), funcionários do Campo Experimental Santa Mônica, hoje
aposentados, relatam a extração seletiva de madeira de espécies conhecidas vulgarmente por:
carvalho, orelha de macaco, braúna, ipê, murici branco e rosa, bicuíba, canela, angelim,
jequitibá branco e rosa, sapucaia, caviúna, copaíba, sobrasil, garapa, peroba rosa, entre outras,
que foram paulatinamente sendo retiradas para empregos diversos.

3.3. Perfil Socioeconômico e Histórico do Município de Valença

Valença foi fundada no final do século XVIII, e seu nome foi uma homenagem ao vice-rei D.
Fernando José de Portugal e Castro, Marques de Aguiar, e descendente dos Marqueses de
Valença, na cidade do mesmo nome em Portugal. Passou à categoria de cidade em 1857,
atravessando a fase áurea do café, no final do Império. Nesse período, contava com a segunda
maior população escrava da província do Rio de Janeiro, 26.259 indivíduos, depois de
Campos2. Isso determinou impacto econômico negativo da abolição da escravatura, em 1888.
Sua economia cafeeira entrou em decadência, e foi sendo substituída pela pecuária e pela
agricultura de subsistência, devido à razoável infra-estrutura viária, que proporcionava ligação
com a capital e com o sul do Estado de Minas Gerais.
A retomada do desenvolvimento econômico, a partir de 1910, deve-se à transferência da
Estrada de Ferro União Valenciana para a Central do Brasil. Antigas e deficientes instalações
foram reconstruídas, obedecendo a projeto paisagístico. Sua posição geográfica entre os
grandes mercados do Rio, São Paulo e Minas garantiu-lhe, assim, o consumo da produção
graças à ferrovia. Na metade da década de 50, o município alcançava estabilidade e grandes
perspectivas, com pouco mais de 40 mil habitantes, quase a metade da zona rural. Sua
agricultura, que prevaleceu no Império, deu lugar à pecuária, que traz a indústria de
beneficiamento de leite e a fabricação de derivados. Na época, estavam em funcionamento

2

Disponível na página eletrônica da Casa Lea Pentagna,
http://www.valenca.org/casaleapentagna/historia/de_valenca/index.html , acessado em 11/01/09.
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dezessete fábricas de laticínios, quatro cooperativas agropecuárias e uma exclusiva de
laticínios.
A indústria têxtil também teve significativa participação na economia local, empregando, em
seis fábricas, 1.515 operários. Além do comércio em ascensão, agências bancárias (o Banco
de Valença foi fundado em 1943), o Município contava com 54 escolas de ensino
fundamental, além dos cursos ginasial, científico, normal, técnico em contabilidade e
comercial básico. Com o fechamento da maioria de suas fábricas e a crise no setor leiteiro, o
setor industrial e ensino foram também afetados3.
A alternativa para a retomada do desenvolvimento foi dirigida para o setor do turismo, com
forte segmento cultural. Foram realizados investimentos em hospedagem e alimentação,
criados museus e casas de cultura, assim como ensino técnico em turismo. O Município de
Valença (Figura II) situa-se a cerca de 150 quilômetros da capital do Estado, e tem como
principais atividades econômicas, a indústria, produção agropecuária e artesanato.

Figura II. Município de Valença

3

Idem.
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As antigas propriedades de Viscondes e Barões do café tornaram-se atrativos para o
desenvolvimento do turismo na região. Outros atrativos de visitação são as Cachoeiras de
Pentagma, do Barbosa, do Quirino, do Rio Bonito, dos Guedes, Ronco d’Água, o Açude da
Concórdia, a Catedral de Nossa Senhora da Glória, Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio,
Igreja de São Sebastião do Rio Bonito, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Museu da Catedral
de Nossa Senhora da Glória, as Fazendas Santo Antonio do Paiol, Campo Alegre, Pau d’Alho,
Santa Mônica, Santa Rosa e Vista Alegre, o Antigo Palacete do Visconde do Rio Preto e a
Casa Léa Pentagna4.
Atualmente, Valença ainda reúne o maior rebanho bovino da Região do Médio Paraíba.
Segundo Dubois & Lamego (1998), formas de uso imediatistas e destrutivas marcaram a
paisagem da região. Pecuária extensiva, cultivos sem controle ou prevenção da erosão pluvial,
com perda de grande s volumes de solo resultaram em pastagens ralas, sapezais, voçorocas e
desmoronamentos, assim como no assoreamento dos rios.
Na região do Médio Paraíba do Sul, no trecho próximo a Vassouras, são críticas as
ocorrências de assoreamento do solo que determinam alto índice de sedimentos nos cursos
d’água e baixa fertilidade do solo.
No distrito de Barão de Juparanã, no município de Valença, o assentamento Mutirão da
Conquista ocupa uma área de cerca de 570 ha, com um total de 39 famílias, que integra o
Conselho Consultivo do PESC. Criado em 21 de fevereiro de 1986, o assentamento surgiu
devido à demanda por terra, principalmente de trabalhadores rurais provenientes do próprio
município. Inseridos num contexto de intensos conflitos fundiários, que fervilhavam na
década de 1980, no estado do Rio de Janeiro, cerca de 400 famílias, unidas e apoiadas pela
Comissão Pastoral de Terra (CPT/RJ), representada pela figura do Mounsieur Gemiro,
invadiram a Fazenda Conquista com a finalidade de se fixarem através de acampamento nas
terras da fazenda, obrigando o governo a expropriar estas terras. Os trabalhadores rurais foram
duramente reprimidos na primeira ocupação, e obrigados por forças públicas policiais a
desocuparem a fazenda. Em uma nova invasão, conseguiram montar o acampamento com um
número bem menor de famílias (cerca de 60), das quais apenas 39 foram assentadas
(OLIVEIRA & MARAFON, 2006).

4

Dados disponibilizados pelo Instituto Virtual de Turismo (COPPE/UFRJ), disponível no endereço eletrônico
http://www.ivt-rj.net/ivt/indice.aspx?id=98, acessado em 22/09/08.
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Uma das particularidades deste assentamento, se comparado com outros do estado do Rio,
consiste em que todas as famílias são provenientes de Valença, com “intimidade” com o
trabalho agrícola (a grande maioria dos sem-terra era de desempregados, subempregados,
biscateiros etc, de origem urbana). Cabe destacar o apoio ao Mutirão da Conquista, recebido
por demandantes de terras provenientes da Baixada Fluminense que foram até Valença apoiar
a invasão da Fazenda Conquista. Na pequena produção familiar do assentamento destacam-se
a cana-de-açúcar, milho, feijão, arroz, inhame, mandioca e gado leiteiro. Grande parte do
consumo das famílias é produzida nos próprios lotes e pequena parte da produção é
comercializada em feiras livres de Valença, por intermediários ou venda direta (Ibid.).
A Tabela III reúne dados quantitativos da situação dos remanescentes da Mata Atlântica no
Município (SOSMA/INPE, op. cit); população 5 ; arrecadação municipal com o repasse do
ICMS Verde em 2009, segundo estimativa da Secretaria Estadual de Fazenda; e Índice de
Qualidade Municipal do ano de 2005.
Com respeito ao repasse do ICMS Verde, calculado a partir dos índices de áreas protegidas,
tratamento de esgoto, mananciais de abastecimento hídrico, destinação de resíduos sólidos
urbanos e de remediação dos vazadouros, o Município de Valença receberá o valor de R$
9.380,00, na arrecadação apurada para 2009, exclusivamente pelos índices relativos às
unidades de conservação existentes.
O Índice de Qualidade Municipal confere classificação a partir de sete grupos de indicadores
que abordam aspectos associados às condições básicas para o desenvolvimento municipal
(dinamismo, centralidade e vantagem locacional, riqueza e potencial de consumo,
qualificação da mão-de-obra, facilidade para negócios, infra-estrutura para grandes
empreendimentos e cidadania). Em 2005, Valença ocupou a 34° posição entre os 92
municípios estaduais, apresentando queda em relação à posição em 2000, quando ocupou o
30° lugar6.

5

Dados obtidos no endereço eletrônico http://www.governo.rj.gov.br/municipal.asp?M=26 , acessado em
22/01/09.
6

Dados obtidos no endereço eletrônico http://www.cide.rj.gov.br/cide/secao.php?secao=8.1.11.1.2 , acessado em
22/01/09.
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Tabela III. Situação Socioambiental do Município de Valença
MUNICÍPIO

VALENÇA

Território (hectares)

130.676,10 ha

População total

66.290 hab.

Remanescentes Florestais
totais e percentual (SOSMA/INPE, 2008) 21.046,76 (16%)
ICMS Verde 2009 (R$)

R$ 9.380,00

IQM (2005)

34°

4. ÁREAS DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA CONCÓRDIA

4.1. Bases Institucionais e Legais para a Ampliação do Parque Estadual da Serra da
Concórdia

A Lei N° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, define como princípios e objetivos de seu regime
jurídico:
Art. 6º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por objetivo geral o
desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da
biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do
regime hídrico e da estabilidade social.
Parágrafo único. Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão
observados os princípios da função socioambiental da propriedade, da eqüidade
intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência das
informações e atos, da gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade
dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações
tradicionais e do respeito ao direito de propriedade.
Art. 7º A proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de
condições que assegurem:
I - a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico
do Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações;
II - o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da
vegetação e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de
recuperação e manutenção dos ecossistemas;
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III - o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do
equilíbrio ecológico;
IV - o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o
crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico.

Com base nas considerações reunidas neste estudo, entende-se que a ampliação do Parque
Estadual da Serra da Concórdia constitui medida imprescindível para assegurar a
conservação de um importante fragmento da Mata Atlântica. Dessa forma, busca-se
assegurar a perpetuidade dos benefícios ambientais relacionados à proteção do solo, regime
hidrológico e conservação da diversidade biológica, nas esferas local, regional e nacional.
A proposição de criação ou ampliação de unidades de conservação de proteção integral no
bioma Mata Atlântica envolve uma série de procedimentos e o lidar com inúmeras lacunas,
sobretudo quanto à disponibilidade de dados referentes à quantificação da diversidade
biológica e a prioridades para a conservação, procedimentos distintos, como ressalta Araújo
(1998). O primeiro processo implica mensuração descritiva, sem que se pretenda estabelecer
um valor. O segundo, atende ao propósito de maximizar o valor em função dos atributos
conferidos, para definir o nível de urgência das medidas de conservação.
Condições socioeconômicas locais constituem igual desafio, no sentido de encontrar a
melhor adequação dos custos e benefícios sociais resultantes das políticas de conservação.
Desse modo, busca-se otimizar a integração entre ambas as prioridades, minimizando o
potencial de conflitos fundiários, e tensões entre diferentes formas de uso e ocupação do solo,
em uma região onde pressões antrópicas sobre remanescentes florestais são intensas e
preocupantes.
Estratégias de conservação da diversidade biológica devem ser conduzidas de modo a
incrementar a sustentabilidade local e regional, através da distribuição eqüitativa de
benefícios ambientais fundamentais ao bem estar social. Ainda que o investimento público na
gestão das áreas protegidas seja muito inferior às atuais demandas dos sistemas federal e
estaduais de unidades de conservação, evidências crescentes apontam para os ganhos sociais
derivados da proteção dos recursos naturais. Esses ganhos estão associados à saúde humana,
regulação climática, proteção e incremento dos recursos hídricos, turismo, lazer, redução do
assoreamento, proteção à biodiversidade e seqüestro de carbono da atmosfera por árvores em
crescimento.
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Quando a natureza deixa de fornecer tais serviços, a sociedade passa a arcar com os custos
com reservatórios ou sistemas de seqüestro de dióxido de carbono e áreas para
reflorestamento. Os maiores gastos com a degradação ambiental recaem sobre as populações
mais pobres das áreas tropicais, que dependem diretamente da floresta. Todos esses
benefícios ou serviços ambientais podem ser traduzidos em termos econômicos. Valores
associados à sustentação da vida, dos bens e serviços proporcionados pelos ecossistemas
naturais para fins recreativos, culturais, estéticos, espirituais e simbólicos da sociedade
humana, refletem a importância relativa que os seres humanos atribuem aos componentes do
meio ambiente, e não os valores intrínsecos da natureza (CAMPHORA & MAY, 2006).
Alguns impactos sociais das políticas de conservação da diversidade biológica nos remetem a
dois mitos que prevalecem no domínio da Mata Atlântica: o que afirma que o maior fator de
pressão sobre o desmatamento é o crescimento demográfico em áreas rurais, e que o
desmatamento é necessário para o crescimento econômico, gerando renda e emprego para a
população rural. Segundo Young (2004), a verificação empírica constata o contrário. Com
base na análise de 1.121 municípios do domínio da Mata Atlântica das regiões sul e sudeste, o
autor verificou que um maior desmatamento, além de reduzir os benefícios ambientais locais,
está associado em geral à perda de produção e de emprego, na área rural. Através da avaliação
dos rankings de performance para variações na atividade agrícola e perda de Mata Atlântica
desses municípios, foi possível concluir que, em geral, onde ocorre um maior desmatamento,
verifica-se baixo desempenho agrícola, enquanto que a melhor performance econômica está
associada a um menor índice de desmatamento.
Outro aspecto a ser destacado está associado aos processos de adaptação local e regional
decorrentes dos efeitos da mudança climática. Políticas de recuperação e proteção de APPs,
criação de novas unidades de conservação e corredores ecológicos são medidas de adaptação
indicadas no relatório do GT Impactos das Mudanças Climáticas no Brasil (CONAMA,
2008).
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4.2. Situação Fundiária das Áreas de Ampliação do Parque Estadual da Serra da
Concórdia

Medidas para a proteção do bioma da Mata Atlântica com o objetivo de salvaguardar sua
biodiversidade, valores paisagísticos, estéticos, turísticos, regime hidrológico, saúde humana e
bem estar social, devem observar

os princípios da função socioambiental da propriedade, da eqüidade
intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da
transparência das informações e atos, da gestão democrática, da
celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos
prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do
respeito ao direito de propriedade (Lei da Mata Atlântica, n°
11.428/2006, Art. 6°).

Sob tal entendimento, busca-se garantir a função socioambiental da propriedade, conforme
prevê a Constituição Federal, em seus Artigos 5º, XXIII; 170, III e 184. O direito de
propriedade, embora fundamental, encontra-se sujeito ao também direito fundamental de
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consoante o previsto no artigo 225.
As áreas indicadas nesse estudo para a ampliação Parque Estadual da Serra da Concórdia
constituem áreas de preservação permanente que, por sua natureza, não são indenizáveis. A
esse respeito cabe citar referência a decisões do Tribunal Superior de Justiça que corroboram
essa afirmação, na Proposta de Ampliação e Correção de Limites do Parque Nacional da
Tijuca (IBAMA, 2004):

Desapropriação. Indenização. Cobertura vegetal. Ausência de prejuízo.
Impossibilidade de exploração econômica preexistente ao ato expropriatório.
Imóvel que se encontra situado no perímetro da Mata Atlântica. Aplicação ao
mesmo do artigo 225, §4º da Constituição Federal. Juros compensatórios.
Incidência a partir da data em que foi proposta a ação direta de desapropriação.
Valor da terra nua fixado com base nas provas, pelo que incide a súmula
07/STJ.
Impossibilidade de indenização da cobertura vegetal de área
considerada de preservação permanente. Recurso Especial do Estado de São
Paulo parcialmente provido e Recurso do expropriado desprovido.
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Nesse sentido, cabe ainda citar o Artigo 45° e seus incisos III, IV, V e VI, da Lei 9.985/2000,
que relacionam, expressamente, as situações excluídas das indenizações referentes à
regularização fundiária:

Art. 45° – Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das
unidades de conservação, derivadas ou não de desapropriação:
(...)
III – as espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo Poder Público;
IV – expectativas de ganhos e lucro cessante;
V – o resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos;
VI – as áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação
da unidade.

Tendo como premissa os atributos ambientais de conectividade entre os grandes fragmentos
da Serra da Concórdia, deve-se aprofundar o levantamento fundiário das áreas particulares
que sofrerão intervenção em suas áreas de proteção permanente. Algumas propriedades
privadas estratégicas para o estabelecimento dessa conexão são as fazendas São Joaquim e de
Paulo Ávila, com cerca de 200 ha, cada uma, em áreas de APP. Na Fazenda São Joaquim há
plantação de eucalipto em APP e na fazenda de Paulo Ávila, está localizado o Cruzeiro,
construído na década de 50, no topo de uma montanha, e que constitui ponto turístico para
caminhadas.
Não foram identificadas RPPNS estaduais ou federais, implantadas ou em fase de
implantação, nas áreas indicadas para ampliação. No contexto da Serra da Concórdia, faz-se
primordial privilegiar iniciativas privadas de conservação, assim como incrementar modelos
de desenvolvimento local não predatórios, de modo a reverter o histórico surto de degradação
ambiental regional.

4.3. Áreas de Ampliação do Parque Estadual da Serra da Concórdia: Demarcação
Preliminar

O atual quadro de fragmentação dos remanescentes da Mata Atlântica, na Serra da Concórdia,
foi dimensionado em recentes estudos científicos (COSTA, op.cit.; BOHRER & COSTA,
op.cit). A proposição de ampliação desta UC vem atender à necessidade de reduzir os
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impactos decorrentes da perturbação do fragmento e conseqüente erosão genética associada
aos efeitos do fogo, das extrações seletivas, pontuais e de ‘baixo impacto’.
A ampliação do PESC deve motivar outras medidas locais de conservação, de modo a
contemplar a realidade socioambiental da Serra da Concórdia, por meio de estratégias que não
dependam, exclusivamente, das áreas públicas formalmente protegidas. Programas de
regularização e restauração de APPs, Reserva Legal e RPPNs podem ser desenvolvidos
através de projetos e unidades demonstrativas voltados para a construção de uma política de
desenvolvimento sustentável para o entorno da UC. O PESC pode, assim, vir a tornar-se
agente estratégico para a composição de estratégias de sustentabilidade local, baseadas em
tecnologias de manejo racional da propriedade rural integrado à conservação dos
remanescentes florestais. Entende-se que a implementação e capacitação do Conselho
Consultivo do PESC constituem medidas imprescindíveis, com peso fundamental para o
desenvolvimento de políticas de desenvolvimento sustentável na zona de amortecimento da
UC.
Cabe considerar a viabilidade de implantação da sede do PESC fora da área da EMBRAPA.
Sugere-se examinar área vizinha, do Estado (Secretaria da Saúde), ocupada pela Clínica Iberê
Gilson, administrada pela ONG Associação Nova Aliança. Esta área com cerca de 150 ha,
pertence ao Estado há cerca de 10 anos e possui algumas posses de pequenos agricultores. A
área faz divisa com a Fazenda Santa Mônica e com o PESC, na área denominada Babilônia,
que foi queimada em outubro de 2007. Do lado oposto, esta propriedade faz limite com o rio
Paraíba do Sul, sendo cortada por estrada e linha de trem.
Ressalta-se que esta ampliação não interferirá nas atividades da Clínica que, por sua vez, não
possui recursos para o controle e a manutenção de sua extensa área territorial. Outro motivo
relevante para a escolha deste local para a implantação da sede do PESC consiste em que este
constitui um dos pontos de maior pressão antrópica, na interface com o Distrito de Barão de
Juparanã, onde verifica-se maior incidência de caça, sobretudo para comercialização de
pássaros silvestres.
Segundo Caldas (op.cit.), a Serra da Concórdia possui densa rede de drenagem (maior que 15
m/ha), que flui diretamente para o rio Paraíba do Sul, conforme exposto na Figura III. Nesse
sentido, cabe ressaltar a captação de água do PESC, há mais de 200 anos, para abastecimento
da população do distrito de Barão de Juparanã, hoje com cerca de 2.000 habitantes.
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Metade de sua área (49,8%) é ocupada por 72 fragmentos florestais. Os dois fragmentos
maiores de 1.000 ha ocupam a parte central da área e estão circundados pelos 70 menores. As
APPs ocupam 53% da Serra da Concórdia, sendo que 62,3% destas áreas estão cobertas com
os fragmentos florestais. As regiões ciliares mostraram bom potencial para o estabelecimento
de corredores entre remanescentes (BOHRER & CALDAS, op.cit.). Caldas (op.cit)
dimensiona as distâncias entre os fragmentos de modo a obter-se o potencial de conectividade
para assegurar a integridade ecológica desses ecossistemas.
A restauração da conectividade entre os dois maiores fragmentos será benéfica para a
manutenção e recuperação da diversidade biológica e para o incremento das populações
(fauna e flora) da região, considerada como de prioridade extremamente alta para a criação de
UCs (PROBIO, 2004).
A possibilidade de conexão de todos os fragmentos da Serra da Concórdia geraria uma área
contínua de 3.603,4 ha (a soma da área dos fragmentos é de 3.359,9 ha e a soma da área dos
corredores é de 243,5 ha), o que aumentaria a possibilidade de manutenção das populações
existentes por um maior período de tempo, quando comparado com a situação atual
(CALDAS, op.cit.).
A distância entre os fragmentos é pequena (entre 12 e 460 metros), e mesmo os fragmentos
pequenos e relativamente isolados devem ser considerados, para pouso e abrigo temporário de
aves e outros organismos. A esse respeito, a autora observa (Ibid: 75):

“Os dois maiores fragmentos (1.535,4 ha e 1.094,0 ha) podem ser considerados
os mais importantes para a manutenção da biodiversidade na região. Embora
sejam menos vulneráveis quando comparados com os demais, precisam ser
conservados através da minimização dos impactos das atividades do entorno,
principalmente das queimadas constantes nas pastagens das propriedades da
região. Estes fragmentos também apresentam risco de perda de diversidade
devido ao isolamento da própria Serra da Concórdia em relação aos grandes
remanescentes. Os grandes blocos de remanescentes mais próximos são o da
Região Serrana Central (onde estão situados a Reserva Biológica do Tinguá e o
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, entre outros), o da Região Sul
Fluminense (onde está situado o Parque Nacional da Serra da Bocaina, entre
outros) e o da Região da Serra da Mantiqueira (onde está o Parque Nacional de
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Itatiaia, entre outros) (ROCHA et al, 2003), sendo a distância aproximada da
Serra da Concórdia de 32, 36 e 60 quilômetros, respectivamente.”

Figura III. Rede Hidrográfica da Serra da Concórdia

Fonte: (CALDAS, op.cit:42)

A indicação das áreas de ampliação do PESC tem balizamento técnico-científico, e visa à
redução dos riscos potenciais de perda de integridade ambiental desses fragmentos, e
conseqüente comprometimento da diversidade biológica da Serra da Concórdia.
Com base em aspectos relacionados à altitude (Figura IV), ocupação e uso do solo (Figura V),
áreas protegidas implementadas na Serra da Concórdia (Figura VI), áreas de proteção
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permanente (Figura VII), uso do solo nas áreas de preservação permanente (Figura VIII) e
áreas com potencial para corredores ecológicos (Figura IX), serão definidas as áreas
prioritárias para a ampliação do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

Figura IV. Altitudes na Serra da Concórdia

Fonte: (CALDAS, op.cit.:33)
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Figura V. Uso do Solo na Serra da Concórdia

Fonte: (CALDAS, op.cit.:56)

Figura VI. Áreas Protegidas Implementadas na Serra da Concórdia

Fonte: (CALDAS, op.cit.:57)

Figura VII. Áreas de Proteção Permanente na Serra da Concórdia

Fonte: (CALDAS, op.cit.:65)
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Figura VIII. Uso do Solo em APPs na Serra da Concórdia

Fonte: (CALDAS, op.cit.:67)
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Figura IX. Áreas com Potencial para Corredores Ecológicos na Serra da Concórdia

Fonte: (CALDAS, op.cit:71)

A ampliação do PESC, de modo a integrar os dois maiores fragmentos da Serra da Concórdia,
que abrange o município de Valença e parte de Barra do Piraí, proporcionará conexão com
outra área protegida, o Parque Natural Municipal da Serra da Concórdia, isolado por apenas
300 metros. O mapa a seguir (Figura X), identifica as áreas de intervenção para ampliação da
UC, com área total de cerca de 740 ha.
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Figura X. Área de Ampliação do Parque Estadual da Serra da Concórdia (INEA, 2008)

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, M. Avaliação da biodiversidade em conservação. EFN, Lisboa, Portugal, Silva
Lusitana 6(1). 19-40, 1998.
BOHRER, C.B.A. & CALDAS, A.J.F.S. Mapeamento do uso e cobertura do solo e
delimitação de áreas para implantação de corredores ecológicos na Serra da
Concórdia, Vale do Paraíba – RJ. Projeto PDA n°024-MA, 2007.
CALDAS, A.J.F.S. Geoprocessamento e análise ambiental para determinação de
corredores de habitat na Serra da Concórdia, Vale do Paraíba – RJ. Dissertação –
UFRRJ: Instituto de Florestas, RJ, 2006.
CAMPHORA, A.L. & MAY, P. A valoração ambiental como ferramenta de gestão em
unidades de conservação: há convergência de valores para o bioma Mata Atlântica?
Revista Megadiversidade, vol 2, n° 1- 2, p. 24-38, 2006.
CONAMA – Relatório do Grupo de Trabalho Impactos das Mudanças Climáticas no
Brasil. Brasília, 2008.
DUBOIS, J. & LAMEGO, R. Desenvolvimento Sustentável em regiões serranas do Rio de
Janeiro: aspectos econômicos, socioculturais e políticas oficiais de uso da terra.
Sathla Conference, RJ, 1998.
MMA/IBAMA/PNT Proposta de Ampliação e Correção de Limites do Parque Nacional
da Tijuca. Gestão Compartilhada IBAMA e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2004.
OLIVEIRA, D.B.S. & MARAFON, G.J. Análise da política de assentamentos rurais no
estado do Rio de Janeiro:o caso do assentamento Associação Mutirão da Conquista Valença/RJ.
Disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.alasru.org/cdalasru2006/05%20GT%20Danielle%20Barbosa%20da%20Silva
%20de%20Oliveira,%20Gl%C3%A1ucio%20Jos%C3%A9%20Marafon.pdfhttp://www.a
lasru.org/cdalasru2006/05%20GT%20Danielle%20Barbosa%20da%20Silva%20de%20Ol
iveira,%20Gl%C3%A1ucio%20Jos%C3%A9%20Marafon.pdf , acessado em 26/08/08.
Programa de Fortalecimento de Conselhos – Formação do Conselho Consultivo do
Parque Estadual da Serra da Concórdia. IEF/RJ, 2008.
QUEIROZ, M.M., GOMES, J.M. PORTELA, L.S., LELES, P.S.S. & FRANCELINO, M.R.
Levantamento florístico em uma área de reserva legal na microregião de Barra do
Piraí, município de Valença-RJ. Revista Brasileira de Biociências, Porto Alegre, v.5,
supl 2, p.537-539, jul.2007.
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – Lei n° 9.985/2000 e
Decreto n°4.340/2002. Brasília: MMA, 5°edição, 2004.
SOSMA/INPE. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – Período 2000 a
2005. SP, 2008.
SPOLIDORO, M. L .C. V. Composição e estrutura de um trecho de floresta no médio
Paraíba do Sul, RJ. 90p. Dissertação (mestrado em Ciências Ambientais e Florestais).
Instituto de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2001.
YOUNG, C.E.F. Desenvolvimento e meio ambiente: uma falsa incompatibilidade. Revista
Ciência Hoje 36 (211): 30-34, 2004.

ANEXO

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ESPORTES POPULARES
CAMINHADA NA NATUREZA de Valença, RJ
CIRCUITO SERRA DA CONCÓRDIA
08 de março de 2009, domingo.
Quem promove: Federação Internacional de Esportes Populares - IVV, ONG SALVEASERRA e ANDA
BRASIL - CIRCUITOS DE CAMINHADAS NA NATUREZA.
Atrativos: Serra da Concórdia, Santuário de Vida Silvestre da Serra da Concórdia, trilhas na Mata
Atlântica, plantações de Sistemas Agroflorestais, banho de bica e na volta o Restaurante Fogão de Lenha
com Pesque e Pague.
Distância: 12 km.
Percurso: baixa dificuldade, estradas de terra, leves subidas e trilhas na floresta.
Partida/Chegada: no Restaurante Fogão de Lenha, perto de São Francisco, Valença. Estrada Barra do
Pirai - Valença. Para mais informações de como chegar ao local de partida: 24 24538210, Restaurante
Fogão de Lenha.
Horário das partidas: 8 às 9 horas.
Largada: cada grupo ou cada pessoa parte logo após a inscrição e caminha no seu próprio ritmo. Esta
caminhada é uma atividade prazerosa, saudável, de total integração à natureza e não é competitiva. Siga
o seu passo.
Quem pode participar: qualquer pessoa, de qualquer idade.
Exigência: preenchimento de ficha com dados pessoais e assinatura de Termo de Responsabilidade.
Quanto custa: grátis. Distribuição da Caderneta Internacional do IVV
Caderneta: quem já possui a caderneta apresenta-a na partida para receber o crachá de controle de
passagem pelos postos. Ao final a caderneta será carimbada registrando a conclusão do percurso. Não é
preciso ter a caderneta para caminhar.
Acompanhamento: haverá monitores ambientais no percurso e uma equipe de saúde para atendimento a
qualquer necessidade dos caminhantes.
Água e frutas: haverá distribuição na partida e no percurso.
Importante: Traga tênis, roupa leve de manga comprida, chapéu e protetor solar.
Informações: Telefones: 24 24524864, 24 99073106 e santuariodaconcordia@uol.com.br ou
www.andabrasil.com.br
APOIOS

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICPAL DE
CULTURA E TURISMO
24-24536054

RESTAURANTE
FOGÃO DE LENHA

FAZENDA SÃO JOSE
AGA - ADUBO ORGANICO

24 - 24538210

24- 24538099
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SANTUÁRIO DE VIDA
SILVESTRE DA SERRA DA
CONCÓRDIA
24-24524864

