
 

 

Unimed Marquês de Valença e a Serra dos Mascates (Torre): 

A Serra dos Mascates (Torre) com altitude média de 432 metros, também conhecida no 
século XIX como Serra Velha ou Serra de Valença, possui inúmeras nascentes e hoje é 
área de preservação permanente, considerada de interesse ecológico por Lei Orgânica 
Municipal. 

Muito procurada pelos visitantes para caminhadas, dentre as atividades realizadas na 
Serra, destaca-se a prática de voo livre. A bela paisagem que nos surpreende também 
causava grande impressão em muitos viajantes e mascates vindos do Rio de Janeiro 
que ao atravessar a Serra se deslumbravam com a beleza que descortinava diante de 
seus olhos, uma extensa região salpicada de colinas com um longínquo horizonte com 
serras formando um verdadeiro espetáculo da Natureza. Daí o nome Serra dos 
Mascates, conhecido popularmente pelos valencianos por "Morro da Torre". 

Em 2004 o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural – INEPAC - tomou a iniciativa de 
tombar a Serra, passando ser considerada patrimônio histórico do Estado do Rio de 
Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Unimed Marquês de Valença, dando continuidade ao projeto Reciclagem do Lixo e 
contribuindo para preservação e conservação do meio ambiente, se tornou 
responsável pela coleta do lixo na Serra dos Mascates.  

Em 2016, em parceria com a empresa de reciclagem, disponibilizamos novos latões 
coletores em toda acesso da Serra e fazemos a coleta do lixo 3x por mês (a cada 10 
dias). Todo material / lixo coletado é separado, acondicionado e encaminhado 
corretamente para reciclagem adequada em empresa com licenciamentos ambientais 
aprovados pelos órgãos competentes. 

 

No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera 
riquezas, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. 
Esta reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água 
e do ar. A preservação e conservação do meio ambiente começa com pequenas 
atitudes diárias, que fazem toda a diferença, uma das mais importantes é a 
reciclagem do lixo.  

 

 

 

 

 

 

Cuidar do meio ambiente. Esse é o plano. 


