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1. Resumo
O Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC, localizado no
município de Valença, protege um pequeno, porém bastante significativo
fragmento florestal remanescente de Floresta Estacional Semidecidual, uma
das fitofisionomias menos protegidas por Unidades de Conservação no Estado
do Rio de Janeiro, e uma das que ocupam menor área em relação à sua
distribuição original no estado (Rio de Janeiro, 2011). A região onde se insere o
PESC é também uma das áreas que mais sofreu com o desmatamento durante
o Ciclo do Café e posterior implantação da agropecuária, formando extensivas
pastagens na paisagem local.
A proposta de ampliação do PESC visa proteger uma importante porção
da Serra da Concórdia e outros remanescentes de fragmentos florestais
localizados nas adjacências do parque, que contemplam importantes
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual no Rio de Janeiro em
ótimo estado de conservação.
Será possível promover ações que visam formação de corredores
florestais, contribuindo com a conexão destes fragmentos, permitindo o fluxo
gênico e de indivíduos, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização
de áreas degradadas, além de auxiliar na conservação dos recursos hídricos e
do solo (Brasil, 1996; Brasil, 2000; Primack & Rodrigues, 2001; Schäffer &
Prochnow, 2002).
Inúmeras referências à importância destas áreas estão registradas em
estudos técnico-científicos bem como o seu reconhecimento como áreas
prioritárias para a conservação, no contexto do estudo “Mapeamentos de Áreas
Prioritárias para Conservação e Fitofisionomias Ameaçadas” (Rio de Janeiro,
2011).

Cabe

destacar,

que,

os

atuais

limites

do

PESC

possuem

reconhecimento como parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
(UNESCO, 2008).
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Além da preservação ambiental, a ampliação desta unidade representa
também um passo importante para o turismo na região. O status de Parque
Estadual poderá conferir às áreas incluídas no PESC, o aprimoramento de
suas atividades turísticas, tornando-as mais atrativas e viáveis sem “engessar”
a região, atraindo novos empreendimentos deste setor e gerando novos postos
de trabalho e divisas.
Outro benefício desta proposta diz respeito às vantagens financeiras
advindas do ICMS Ecológico, recurso que fortalece o caixa dos municípios que
priorizam o saneamento básico e a criação/implementação de unidades de
conservação. Neste sentido, a ampliação do PESC certamente irá proporcionar
um aumento considerável desse montante aos municípios de Barra do Piraí e
Valença, conforme previsto na Lei nº 5.100, de 04 de outubro de 2007, e no
Decreto nº 41.101, de 27 de dezembro de 2007.
A proposta baseou-se na inclusão de áreas com alto grau de
conservação, proximidade com os limites atuais do parque, baixo grau de
antropização (gerando menor conflito possível), e priorização de áreas que já
possuem algum tipo de restrição legal de uso e/ou com potencial para uso
público. Além disso, foram considerados estudos técnicos e científicos acerca
da relevância ambiental das áreas em questão, realizadas vistorias técnicas
terrestres e sobrevoo das áreas propostas, e análise espacial para diagnóstico
e identificação de áreas com características ambientais que justifiquem sua
inclusão no parque.
Dessa forma, chegou-se à proposta de ampliação aqui apresentada,
contemplando a inclusão de aproximadamente 4.923 hectares de área ao
PESC, distribuídos em sete áreas entre os municípios de Valença e Barra do
Piraí, conforme descrito adiante.
Para validação da proposta, o INEA vem seguindo os trâmites legais
previstos na lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de
6
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Conservação da Natureza - SNUC (Lei 9.985/2000), incluindo a ampla
divulgação da proposta e a consulta pública.
2. Contextualização
2.1 Os remanescentes da Mata Atlântica
A Floresta Atlântica brasileira é o bioma onde a degradação ambiental
ocorre com maior intensidade na América do Sul, isso devido, principalmente,
às pressões antrópicas. Nas regiões do interior do sudeste brasileiro, diversas
áreas sofreram com intenso uso do solo durante o período do café e,
posteriormente, com a pecuária leiteira, que necessitava de grandes áreas para
produção. Estas práticas acabaram comprometendo a preservação das
riquezas do seu excepcional patrimônio natural, que foi se reduzindo
gradativamente ao longo de anos de exploração.
Em virtude deste cenário histórico, o Poder Público percebeu a
necessidade de manutenção e proteção destas áreas e vem demonstrando
crescente preocupação com o desequilíbrio ambiental, e considera essencial a
proteção de remanescentes do patrimônio natural.
Para se conseguir efetiva e adequada gestão do que restou preservado,
indispensável é que se protejam as áreas naturais remanescentes dentro do
imenso espaço que outrora ocupavam, onde seja possível a continuação de
estudos científicos e técnicos que subsidiem a recuperação das áreas
degradadas, bem como o uso sustentável dos recursos naturais em espaços
apropriados para tal.
Na busca de soluções alternativas para um uso múltiplo dos recursos
naturais, com geração de emprego e de renda, proteção da diversidade
biológica e preservação das paisagens naturais, emerge a criação de áreas
protegidas, instituídas pelo Poder Público. Nesse contexto, foi criado o Parque
Estadual da Serra da Concórdia, em 2002, visando a conservação de espécies
e

habitats

de

significativo

interesse

ambiental

para

um

importante
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remanescente de Mata Atlântica da Região Sul Fluminense do Estado
fluminense.
2.2 O Parque Estadual da Serra da Concórdia
O Parque Estadual da Serra da Concórdia constitui-se em uma área
terrestre delimitada, dotada de atributos naturais, inserida totalmente no bioma
Mata Atlântica, na região geográfica do estado do Rio de Janeiro denominada
Médio Paraíba, por estar localizada na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul
(Região Hidrográfica Médio Paraíba RH-III).
Este Parque protege um pequeno, porém significativo remanescente da
Floresta Estacional Semidecidual, coberto por vegetação em estágios de
regeneração que vão do inicial ao avançado, e algumas poucas áreas com
pastagem a ser recuperadas.
O PESC foi criado pelo Decreto Estadual 32.577, de 30 de dezembro de
2002, estando inserido integralmente o município de Valença (Figura 1).
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Figura 1. Mapa de localização do Parque Estadual da Serra da Concórdia, com
a zona de amortecimento proposta em seu Plano de Manejo em elaboração.
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O

parque

tornou-se

um

instrumento

fundamental

para

o

desenvolvimento econômico sustentável da região onde está inserido,
assegurando um espaço público para o lazer, a recreação e a manutenção da
biodiversidade para as atuais e futuras gerações. Além disso, o parque
desempenha importante papel na proteção não só do espaço territorial onde
está inserido, mas também de seu entorno, promovendo ações de fiscalização,
monitoramento, educação ambiental, prevenção e combate a incêndios
florestais.
Hoje, o parque encontra-se em pleno processo de implementação,
estando em fase final de elaboração do seu Plano de Manejo, assim como de
implementação de suas estruturas administrativas, que comtemplam: salas
administrativas, auditório, alojamentos para guarda-parques e pesquisadores,
pórtico/guarita, depósitos e salas funcionais, com data de inauguração prevista
para outubro deste ano. Todas essas intervenções irão fortalecer as ações de
proteção, manejo e uso público conferidas pela UC em seu território e entorno.
3. Justificativas
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 ampliação
de UCs públicas e privadas, regularização de Reservas Legais, recuperação de
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matas ciliares por meio da implantação de Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e da restauração de, pelo menos, 300 mil hectares de matas nativas.
Em 2009, foi realizado um estudo para a ampliação do PESC (Anexo 1),
fruto da parceria firmada entre o INEA e a Iniciativa Mata Atlântica para Áreas
Protegidas, que reuniu 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 levantamento de dados, coordenado ao longo de 2008 no âmbito do
Instituto Estadual de Florestas, atual INEA, contou com o apoio do Projeto de
Proteção à Mata Atlântica – PPMA-RJ, executor do acordo de Cooperação
Financeira Brasil-Alemanha com o Banco Kreditanstaltfür Wiederaufbau (KfW),
agente financiador do Ministério de Cooperação Internacional da Alemanha
(BMZ). Neste contexto, o PPMA-RJ atuou por meio de apoio técnico e
financeiro no planejamento e implementação de ações estruturantes para a
proteção dos remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica no Rio de
Janeiro.
Os resultados deste estudo somaram evidências acerca das variáveis e
alternativas que justificam a ampliação do Parque Estadual da Serra da
Concórdia.
A demarcação preliminar das áreas propostas para a ampliação do
PESC levou em consideração o resultado do referido estudo e também, de
análises técnicas e trabalhos de campo realizados em 2015 em localidades que
não haviam sido contempladas no estudo que consta no anexo 1.
Portanto, a ampliação proposta do PESC não constitui ação pontual,
mas faz parte de um processo de articulação de ações e medidas técnicas,
institucionais e financeiras, que assegurem a efetiva implantação dessas áreas
a serem protegidas num ‘círculo virtuoso’ para o cumprimento de sua missão.
11
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4. Objetivos
A ampliação do Parque Estadual da Serra da Concórdia, por meio da
anexação do restante da Serra da Concórdia e remanescentes florestais
situados nos municípios de Barra do Piraí e Valença, tem por objetivos:
I – assegurar a preservação de remanescentes de Mata Atlântica da Região
Médio Paraíba do Estado, bem como recuperar áreas inseridas no parque;
II – proteger populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para
espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção
da fauna e flora nativas;
III – contribuir para o fluxo gênico de espécies nativas e ampliação da área de
vida daquelas que necessitam de amplo território para o estabelecimento
populacional, por meio da conectividade de fragmentos e posterior formação de
Corredores Ecológicos;
IV – oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação ambiental,
educação e pesquisa científica;
V – possibilitar o desenvolvimento do turismo e atividades econômicas em
bases sustentáveis na sua zona de amortecimento; e
VI – assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados pela natureza
nestas áreas, a saber:
- Conservação da diversidade biológica e geológica.
- Local de descanso, alimentação e reprodução da fauna.
- Controle de enchentes, recarga de aquíferos e proteção dos recursos
hídricos.
- Proteção das encostas e topos de morro contra deslizamentos.
- Proteção contra a erosão do solo e o assoreamento dos corpos d’água.
12
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- Manutenção da temperatura e umidade.
- Grande beleza cênica.

5. Metodologia
Para fundamentação de propostas de criação ou de ampliação de uma
unidade de conservação, o INEA estabeleceu critérios relacionados aos
aspectos físicos, biológicos, culturais, socioeconômicos e fundiários da área
onde se pretende criar/ampliar uma UC. Em paralelo, também considera
aspectos institucionais, buscando atender as bases legais do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação.
Levando em conta esses critérios e aspectos institucionais, merecem
destaque:
 A representatividade dos ecossistemas presentes na área, no âmbito
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, considerando
estudos técnicos e estratégias voltadas à preservação das
diversidades biológica e geológica.
 A relevância dos serviços ambientais prestados pela natureza na
área em questão.
 O estabelecimento de conectividade entre áreas naturais, de modo a
reduzir o efeito de fragmentação sobre os ecossistemas do Bioma
Mata Atlântica.
 A minimização de conflitos fundiários na definição das áreas a serem
incorporadas no território da UC, dando prioridade à inclusão de
APPs, áreas públicas e outras áreas com restrições legais de uso.
Neste sentido, a análise da legislação mostrou que as áreas
propostas para ampliação do PESC, em grande parte, encontram
abrigo nas seguintes determinações legais:
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Quadro 1 - Pressupostos legais para ampliação do PESC.
Instrumento Legal
Constituição do Estado
do Rio de Janeiro, de
05/10/1989

Lei Federal 11.428, de
22/12/2006 (Lei da
Mata Atlântica)

Lei Federal 12.651, de
25/05/2012 (Novo

Determinação
Art. 268 – define como áreas de preservação permanente:
III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais;
IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos
conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou
reprodução;
V - as áreas de interesse (...) científico, paisagístico (...).
Art. 269 - define as áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização dependerá de prévia
autorização dos órgãos competentes, preservados seus atributos essenciais. Dentre elas, encontram-se
as coberturas florestais nativas, citadas no inciso I deste artigo.
Art. 11 - decreta o veto ao corte e à supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e
médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, quando a vegetação:
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, em território nacional ou em
âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento
puserem em risco a sobrevivência dessas espécies;
b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;
c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado
de regeneração;
d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
Art. 4º – define como Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da calha do leito regular (...);
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Código Florestal)

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais (...);
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento)
na linha de maior declive (...);
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e
inclinação média maior que 25° (...).

15
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Conforme dito acima, a identificação de características ambientais e
institucionais que subsidiem a criação/ampliação da unidade de conservação é
fundamental para o sucesso de sua implementação. No caso específico da
ampliação do PESC, foram identificadas as seguintes:
-

Tamanho e grau de conservação das áreas.

-

Grau de antropização baixo.

-

Potencial para o uso público.

-

Possibilidade de conectividade com outros fragmentos florestais.

-

Indicação no Plano de Manejo do PESC de anexação destas
áreas ao parque – Módulo 5: Projeto Específico 2.

-

Estudos técnico-científicos que indicam a relevância ambiental da

área (Anexo 1).
Baseado nos pressupostos e critérios acima descritos, a equipe do Instituto
Estadual do Ambiente procedeu uma avaliação criteriosa dos limites com base
em:
1. Levantamentos de campo;
2. Ortofotos IBGE/SEA (2005/2006);
3. Mapeamentos de Áreas Prioritárias para Conservação (Figura 2) e
Fitofisonomias Ameaçadas (Figura 3) (Estado do Ambiente, 2010); e
4. Delimitação das áreas de APP (Figura 4).
A partir dessas atividades, foram traçados os limites preliminares das áreas
propostas para inclusão ao PESC, os quais serão discutidos com a sociedade
e refinados posteriormente, buscando incorporar o máximo possível de
florestas e encostas, e excluir áreas muito ocupadas nas bordas, evitando a
geração de conflitos. Algumas ocupações isoladas, situadas muito no interior
da floresta, poderão ser incluídas dentro dos limites do parque devido à
16
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impossibilidade de contorno de limites, o que afetaria a integridade da floresta e
dos habitats.
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Figura 2 - Áreas
Prioritárias para
Conservação.
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Figura 3 Fitofisionomias
Ameaçadas e
Vegetação
Potencial.
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Figura 4 - Áreas
de preservação
permanente.
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6.

Descrição das áreas propostas para inclusão no PESC
Conforme dito na metodologia, a proposta ora apresentada foi

construída em duas etapas. A primeira, derivada do estudo que consta no
anexo 1, subsidiou a proposta de inclusão de três áreas, indicadas no Plano de
Manejo do PESC (em elaboração) como áreas 1, 2 e 3, abaixo descritas. A
segunda etapa foi derivada de análises técnicas feitas em 2015, que indicaram
a inclusão de mais três áreas, localizadas na Bacia do Rio das Flores, ao lado
esquerdo da RJ 145, abrangendo áreas da Serra de São Manoel e distrito de
Ipiabas (Barra do Piraí), e uma área situada às margens da RJ 143, próximo à
localidade do Rancho Novo, no município de Valença, onde se localizam
pequenas cachoeiras e fragmento florestal conservado.
A partir destas etapas, chegou-se então à proposta de inclusão de sete
áreas ao parque que, juntas, somam cerca de 4.923 hectares distribuídos entre
os municípios de Valença e Barra do Piraí, conforme pode ser visto na figura 5.

21

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Figura 5 Localização das
áreas propostas
para inclusão no
PESC.
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Abaixo, segue descrição das sete áreas propostas para ampliação do PESC:
ÁREA 1:
Localizada a sudeste do Parque, no município de Valença, a área 1 possui
186,83 ha e está dividida em duas: 1a e 1b, já que é cortada pela rodovia RJ115 e a linha férrea da MRS Logística S.A.
Área esta patrimônio do estado do Rio de Janeiro, conforme o Termo de
Cessão de Uso de partes do imóvel Monte Scylene, publicado no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro de 28 de março de 2012, sendo uma parte
concedida ao INEA, outra ao ITERJ para a regularização fundiária das famílias
já residentes no local, através de um assentamento, e o restante para o
funcionamento da 2ª UIE/SEASDH.
Cabe destacar que durante anos, esta área foi atingida por diversos focos de
incêndio e intenso uso para criação de bovinos e equinos, proporcionado
degradação em quase toda sua extensão. Apesar deste cenário histórico, estas
áreas possuem papel fundamental na conservação, uma vez que a área
denominada 1a é contigua aos atuais limites do PESC e a área 1b está às
margens do Rio Paraíba do Sul e onde estão sendo construídas as estruturas
administrativas desta unidade.
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Figura 6 - Localização da área 1a e 1b.

Figura 7 - Vista parcial da área 1a.
Foto: arquivo PESC
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Figura 8 - Vista parcial da área 1b.
Foto: arquivo PESC

ÁREA 2:
Está localizada nas adjacências da área 1, também a sudeste do Parque, no
município de Valença, e suas terras pertencem à EMBRAPA Gado de Leite. A
área 2, de 31,06 ha, abrange em seus limites um importante aspecto
hidrológico da Serra, a cachoeira do córrego Bonsucesso, que é potencial para
conservação e também para a visitação na região, já que é visitada por
moradores e turistas locais.
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Figura 9 - Localização da área 2.

Figura 10 - Cachoeira do córrego do Bonsucesso, localizada na área em
questão.
Foto: arquivo PESC
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ÁREA 3:
Esta área, de 17,08 ha, também pertencente à EMBRAPA Gado de Leite, é
conhecida como Braúna. Está localizada a sudeste do Parque, no município de
Valença, em uma reentrância inserida entre duas áreas florestadas, formando
um significante corredor florestal da subformação da Floresta Estacional
Semidecidual.

Figura 11 - Localização da área 3 (Valença).
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Figura 12 - Vista parcial área 3 (Valença).
Foto: arquivo PESC

ÁREA 4:
Área de 30,73 ha localizada no município de Valença, contígua aos atuais
limites do PESC. Abriga uma queda d’água de grande beleza cênica, com forte
potencial à visitação, em propriedade pertencente à Embrapa e, por isso, para
fins desta proposta foi denominada “Cachoeira da Embrapa”.
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Figura 13 - Localização da área 4 (Valença).

Figura 14 – “Cachoeira da Embrapa”.
Fotos: arquivo PESC
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ÁREA 5:
Esta área, de 2.299,58 ha, refere-se à principal porção florestada da Serra da
Concórdia, a oeste do PESC, incorporando porções dos municípios de Valença
e de Barra do Piraí. Estabelece conexão entre o PESC, o Parque Natural
Municipal do Açude da Concórdia e o Santuário da Vida Silvestre, formando um
significante

corredor florestal da subformação

da

Floresta Estacional

Semidecidual, interligando as três unidades supracitadas. Incorpora ainda uma
grande porção de áreas de preservação permanente.

Figura 15 - Localização da área 5.
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Figura 16 - Vista parcial da Serra da Concórdia, área 5.
Foto: Ricardo Wagner

ÁREA 6:
Esta área, de 2.110,95 ha, possui alto grau de conservação e abrange terras
tanto do município de Valença quanto de Barra do Piraí. Em sua parte central
está localizada uma belíssima cachoeira, conhecida como Cachoeira de
Ipiabas, por estar situada no Distrito de mesmo nome. Destaca-se que ao lado
direito da cachoeira está localizada a principal porção florestada da Serra de
São Manoel e, ao lado esquerdo, grande fragmento florestal que abrange áreas
com afloramento rochoso e porção de áreas de preservação permanente.
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Figura 17 - Localização da área 6.
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Figura 18 – Cachoeira de Ipiabas.
Fotos: Fabiana Bandeira
ÁREA 7:
Localizada à margem esquerda da RJ 143, próximo à localidade do Rancho
Novo, em Valença, este remanescente florestal de 246,78 ha possui vegetação
com elevado grau de conservação, e cachoeira com inúmeras quedas e
pequenos poções, com grande potencial para desenvolvimento de atividade
de uso público.

Figura 19 - Localização da área 7 (Valença).
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Figura 20 - Vista parcial do fragmento florestal e cachoeiras, situadas na
área 7 (Valença).
Fotos: Ricardo Wagner

7. Considerações finais
A vegetação da Região Hidrográfica do Médio Paraíba encontra-se
muito fragmentada e antropizada, com exceção da área de relevo mais
escarpado da Serra da Mantiqueira, que já se encontra protegida por Unidades
de Conservação Federais, Estaduais e Municipais.
A floresta estacional semidecidual, que ocorre nas áreas de relevo
menos escarpado desta Região, está entre as que ocupam menor área em
relação à sua distribuição original e, ao mesmo tempo, é uma das
fitofisionomias menos protegidas por Unidades de Conservação no Rio de
Janeiro (Estado do Ambiente, 2010). Dentre as áreas sugeridas nesta proposta
de ampliação do PESC, a área 6, que contempla a Cachoeira de Ipiabas, é a
que conferiria maior proteção a esta fitofisionomia, que está entre as mais
ameaçadas do Estado (figura 3).
Este estado atual de degradação de forma alguma é justificado pela falta
de importância dos remanescentes de vegetação desta Região. Como mostra o
Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação (figura 2), que conjuga critérios
ecológicos, de fragilidade do meio físico e funcionalidade ecológica (Estado do
Ambiente, 2010), a região apresenta diversas áreas de importância alta e muito
alta para a conservação. Entre as áreas analisadas para a ampliação, a área 6
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é também a que apresenta maior prioridade para a conservação, de acordo
com a figura 2.
Quanto às áreas de preservação permanente (figura 4), a área 3 é a que
apresenta a ocorrência mais significativa de APPs de topo de morro. Esta área
e a área 6 também apresentam muitas APPs de nascentes, e todas as áreas
indicadas na ampliação apresentam APP no entorno dos corpos hídricos.
No

que

tange

o

potencial

para

o

uso

público,

destacam-se

principalmente as áreas 4, 6 e 7, pela presença de quedas d’água, áreas de
lazer já bastante utilizadas pelos moradores da região e de grande beleza
cênica.
Por fim, importante destacar que todas as sete áreas indicadas para
inclusão no PESC prestam importantes serviços ambientais à região, que vão
desde o controle de erosão e deslizamento de encostas, até o abrigo de uma
rica biodiversidade e de ambientes de alta relevância para estudos científicos,
que devem ser incentivados na região.
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Anexo 1
Estudo de justificativa de ampliação do PESC
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