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Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre é criada em Amargosa

A noite do dia 19 de fevereiro marcou um grande passo na implementação das políticas 
públicas de meio ambiente e desenvolvimento do estado da Bahia. Na sede da Prefeitura 
Municipal de Amargosa ocorreu o ato público de criação da Unidade de Conservação, 
Refúgio  de  Vida  Silvestre  (RVS),  que  abrange  aproximadamente  13%  da  área  do 
município, no limite entre Amargosa, Ubaíra e Brejões.

Localizado  na  Serra  do  Timbó,  Bioma  Mata  Atlântica,  o  Refúgio  tem  como  objetivo 
proteger os ambientes naturais assegurando a conservação dos mananciais de água, a 
preservação dos remanescentes  de matas e as condições de existência de uma das 
biodiversidades mais ricas do Brasil, seriamente ameaçada pela abertura de pastagens. A 
área protegida, antes Fazenda Timbó, está no Vale do Jequiriçá e foi doada pelo próprio  
dono, Humberto Castros, à Organização não-governamental Centro Sapucaia.

Durante o evento foi lançado o Programa de Desenvolvimento Sustentável “Timbó que me 
Deu” que visa garantir a conservação e recuperação dos recursos naturais e promover o 
desenvolvimento educacional, social e econômico dos moradores da região. O programa 
está inserido no Projeto Timbó, uma parceria do Centro Sapucaia, Núcleo Mata Atlântica 
(Numa) e Prefeitura de Amargosa,  e  conta com o apoio de ONGs com foco sobre a 
região. 

 
Dia de Campo – Viver a Mata, Viver com a Mata – (Re) Ações pela conservação da 
Mata Atlântica
 
No último domingo (20/02) o Gambá participou do Dia de Campo “Viver a Mata, Viver com 
a Mata – (Re) Ações pela conservação da Mata Atlântica” que aconteceu no sítio Bom 
Jesus, comunidade de Alto Seco, em Amargosa (BA). O evento fez parte das atividades 
de educação ambiental que vêm sendo promovidas no município e que têm por objetivo a 
sensibilização e a formação da consciência ambiental dos cidadãos.

Cerca  de  500  pessoas,  em  sua  maioria  produtores  rurais  e  moradores  da  região, 
participaram de um ciclo de palestras, onde foram promovidos debates entre palestrantes 
e  comunidades.  As  discussões  alertaram a  população  sobre  os  principais  problemas 
ambientais do município e incentivaram os produtores a protegerem a biodiversidade da 
Mata Atlântica, adotando práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis. Para o agente 
comunitário  José  Edison  de  Oliveira,  que  participou  do  evento,  produzir  e  preservar 
podem ser duas atividades integradas: “Os que estiveram aqui aprenderam as vantagens 
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de produzir seus próprios alimentos e ainda lucrar com a comercialização dos produtos 
excedentes”, afirmou.

O Dia de Campo é uma realização da Prefeitura Municipal de Amargosa com o apoio do 
Ministério  de  Meio  Ambiente,  Governo  do  Estado,  EBDA,  Gambá,  IF,  UFRB,  Centro 
Sapucaia, Numa/Ministério Público do Estado da Bahia e Câmara Municipal de Amargosa.

 
Salvador, 24 de fevereiro de 2011.


