Três
novas
unidades
conservação ambiental
criadas em Pernambuco

de
são

Publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (17), decreto
prevê áreas de preservação ao longo da bacia hidrográfica do
Rio Capibaribe, em território que compreende seis municípios
pernambucanos.
O

governo

de

Pernambuco

criou

três

novas

Unidades

de

Conservação (UCs) na bacia do Rio Capibaribe. Publicado no
Diário Oficial desta quinta-feira (17), o decreto prevê a
preservação de 80 mil hectares em áreas que contemplam os
municípios de Brejo da Madre de Deus, Belo Jardim, Vertentes,
Taquaritinga do Norte, Jataúba e Poção.
As UCs foram divididas em duas categorias. O Refúgio de Vida
Silvestre Mata do Bitury e de Vida Silvestre Cabeceiras do Rio
Capibaribe são de proteção integral. A terceira, denominada de
Área de Proteção Ambiental (APA) Serras e Brejos do Capibaribe
é voltada para o uso sustentável do solo.
De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (Semas), o Refúgio Cabeceiras do Rio
Capibaribe abriga 282 espécies florestais em 6,9 mil hectares
entre os municípios de Jataúba e Poção.

Secretetário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, José
Bertotti, governador do estado, Paulo Câmara (PSB), em
coletiva concedida na quarta-feira (16) — Foto: Douglas
Fagner/SEI
Já o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Bitury está inserido
dentro do território que compreende a APA Serras e Brejos do
Capibaribe, nos municípios de Brejo da Madre de Deus,
Taquaritinga do Norte, Belo Jardim e Vertentes. A APA
compreende 73,7 mil hectares, onde 888,25 hectares são de
proteção integral dentro do Refúgio, com normas restritivas
para uso indireto dos recursos naturais.
De acordo com a Semas, as novas reservas são compostas por
brejos de altitude, matas secas, serras e planícies. Com o
acréscimo das três unidades, o estado passou a contar com 89
UCs.
Segundo o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, José
Bertotti, a criação das unidades visou proteger a produção de
água no estado e garantir o desenvolvimento sustentável das

áreas. A data também marcou os 44 anos da Agência Estadual de
Meio Ambiente (CPRH) e o lançamento do projeto Restingas de
Pernambuco.
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