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Resumo: Mata ciliar são as formações vegetais localizadas nas margens dos rios, córregos, lagos, 
represos e nascentes. A mata ciliar é parte fundamental do perfeito e completo ecossistema 
natural. A formação da mata ciliar é favorecida pelas excelentes condições dos terrenos próximos 
dos rios. Este trabalho foi realizado em 2004, e visou a conscientização sobre a importância da 
mata ciliar aos alunos do Colégio Estadual Guilherme de Almeida e os moradores das 
proximidades do Rio Sarandi – Santa Isabel do Oeste - Pr. Primeiramente verificou-se o local, 
que se encontrava fora do Código Florestal, do Ministério do Meio Ambiente. Com auxilio de 
trenas e estacas, determinou-se uma medida mínima de 35 metros de distância do leito do Rio 
Sarandi. Posteriormente deu-se o início do plantio das mudas no local, As mudas foram doadas 
pelo viveiro municipal. Deste modo, a conscientização dos alunos e moradores contribui para 
aplicação do reflorestamento ambiental e preservação do meio Ambiente.  
 
Palavras-chave: implantação, conscientização, recomposição  

 
Forest recuperation into the river Sarandi on region of Santa Isabel do Oeste - PR 

 
Abstract: Ciliar bush is the located vegetal formations in the edges of the rivers, streams, lakes, 
represos and springs. The ciliar bush is basic part of the perfect and complete natural ecosystem. 
The formation of the ciliar bush is favored by the excellent conditions of lands next to the rivers. 
This work was carried through in 2004, and aimed at the awareness on the importance of the 
ciliar bush to the pupils of the State College Guillermo de Almeida and the inhabitants of the 
neighborhoods of the River Sarandi - Isabel Saint of the West - Pr. First the place, that if found 
outside of the Forest Code, of the Ministry of the Environment was verified. With I assist of 
trenas and props, a minimum measure of 35 meters of distance of the riverbed Sarandi was 
determined. Later the beginning of the plantation of the changes in the place was given, the 
changes had been donated by the municipal fishery. In this way, the awareness of the pupils and 
inhabitants contribute for application of the ambient reforestation and preservation of the 
environment.  
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Introdução  

Mata ciliar são as formações vegetais localizadas nas margens dos rios, córregos, lagos, 

represas e nascentes.  Considerada pelo Código Florestal Federal, LEI Nº 4.771 de 15 

De Setembro De 1965, como "área de preservação permanente", com diversas funções 

ambientais, devendo respeitar uma extensão específica de acordo com a largura do rio, lago, 

represa ou nascente (Rizzo, 2007). A mata ciliar é uma das formações vegetais mais importantes 

para a preservação da vida e da natureza, é também a formação vegetal que cresce as margens 

dos cursos d’água. Assim como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar serve de proteção aos 

cursos d’água (Debortoli et al., 2003).   

A mata ciliar forma uma grande comunidade de plantas, animais e outros organismos 

vivos que se interagem entre si. A mata ciliar é parte fundamental do perfeito e completo 

ecossistema natural. A formação da mata ciliar é favorecida pelas excelentes condições dos 

terrenos próximos dos rios. Os rios fornecem a água e os nutrientes, que são levados através 

deles, se depositam em suas margens e ajudam as plantas no crescimento (Nass, 2004). Apesar de 

tão necessária, a mata ciliar vem desaparecendo muito rapidamente. A ocupação das várzeas por 

plantações e pastagens, o despejo de enormes quantidades de lixo e esgotos nos rios, a falta de 

planos para a utilização racional e adequada das florestas, além de agravarem o problema das 

enchentes, reduzem a produtividade agrícola e provocam o acúmulo de material nas barragens e 

nos fundos dos rios.  

Mais importante que os rios para a sobrevivência dessa vegetação, é a mata ciliar para a 

conservação dos rios e dos animais. A mata ciliar funciona como um obstáculo contra o 

assoreamento dos rios, ou seja, segura a terra e outros sedimentos das margens para que ela não 

caia dentro deles (Favone et al., 2004). Ela contribui para a estabilização das margens dos rios, o 

tamponamento e filtragem de nutrientes e/ou agrotóxicos, a interceptação e absorção da radiação 

solar e para o fornecimento de abrigo e/ou alimento para a fauna aquática e terrestre (Marinho 

Filho e Reis 1989, Sabino e Castro 1990). Essa terra poderia matar as espécies que vivem no 

fundo dos cursos d’água ou torná-los barrentos, dificultando e entrada da luz solar, necessárias 

aos organismos que servem de alimentos aos peixes.  

Quando chove, a mata ciliar também impede que uma quantidade muito grande de água 

vá direto de uma vez ao rio, e assim evita as enchentes. A água das chuvas também pode trazer 

diversas substâncias estranhas, como excesso de adubos, sedimentos e outros produtos químicos 
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aplicados nas áreas de cultivo esta vegetação também retêm uma parte destas substâncias, 

evitando a contaminação dos nossos rios (Telles, 2003).  

A maioria da plantas utilizadas para implantação de mata ciliar é: Anadenanthera spp. 

(angicos), Apeiba tibourbou (pau-de-jangada, pente-de-macaco), Aspidosperma spp. (perobas), 

Casearia spp. (guaçatongas, cambroé), Cecropia pachystachya (embaúba), Celtis iguanaea (grão-

de-galo), Enterolobium contortisiliquum (tamboril), Inga spp. (ingás), Lonchocarpus cultratus 

(folha-larga), Sterculia striata (chichá), Tabebuia spp. (ipês), Tapirira guianensis (pau-pombo, 

pombeiro), Trema micrantha (crindiúva), Trichilia pallida (catiguá) e Triplaris gardneriana 

(pajeú). Também pode ser comum a presença das palmeiras Syagrus romanzoffiana (jerivá) em 

pequenos agrupamentos, e Attalea speciosa (babaçu) em locais abertos (clareiras), geralmente de 

origem antrópica (Nappo et al., 2000). Entretanto, na região do sudoeste do Paraná a predomínio 

de árvores nativas tais como: Ocotea porosa (imbuía), Tabebuia Chrysotricha (ipê amarelo), 

Cedrela fiáilis Vell (cedro), Mimosa bimucronata (maricá), Anadenanthera colubrina (angico). 

O Colégio Estadual Guilherme de Almeida intermédio da Secretária da Agricultura do 

município de Santa Isabel do Oeste – PR, promoveram um programa de implantação de mata 

ciliar em um percurso do Rio Sarandi, na localidade de Sarandi, município de Santa Isabel do 

Oeste – PR, de propriedade de Sergio José Ficagna. A Propriedade do seu Sergio José Ficagna 

situa-se na localidade de Sarandi, distrito de Santa Isabel do Oeste – PR, município com cerca de 

11.434 habitantes (Paraná, 2007),  localizado no sudoeste Paranaense, na microrregião de 

Capanema, com área de 321 km² sendo Bacio hidrográfica do Rio Iguaçu. A execução do 

programa o objetivou-se a regeneração da mata ciliar dando prioridade por mudas nativas da 

região como; angicos, perobas, ipê, cedro, maricá, imbuía. Que foram doadas pelo viveiro 

municipal. 

 

Material e Métodos 

 O primeiro passo do projeto foi fazer a análise do local, onde se encontrava fora do 

Código Florestal, do Ministério do Meio Ambiente (Código Florestal, Lei n.° 7.803/89). Com 

auxílio de trenas foram feitas às medidas de largura do Rio Sarandi, que apresentou uma medida 

média de 5 metros, em seguida foram feitas medidas da mata ciliar presente no local que 

apresentou uma média de 12 metros. Com os resultados das medições realizadas, os alunos 

avaliarão a área que se constatou que a mesma encontrava-se fora das normas legais do código 
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florestal Lei nº 4.771, de 15/09/65 – Código Florestal, que seriam no mínimo de 30 metros, 

comparada com a mata ciliar existente na área (Ferreira et al., 2004).  

Após a avaliação feita iniciou-se a implantação da mata ciliar no local. Com auxílio de 

trenas e estacas, determinou-se uma medida mínima de 35 metros de distância do leito do Rio 

Sarandi. Onde que as estacas foram colocas para a demarcação do terreno onde seria dado o 

início do plantio das mudas. Pelo fato da área apresentar bovinos, o passo seguinte foi fazer a 

retira das estacas onde foi colocada uma cerca com sete fios de arame farpado, impedindo que os 

bovinos chegassem à área estabelecida. Então com um auxílio de um escarificador acoplado a um 

trator foi feito a descompactação do solo na área, para facilitar o plantio das mudas. Com a terra 

descompactada pelo uso do escarificador, começou o trabalho de covas, com ajuda de enxadas e 

cavadeiras foram abertas em torno de 800 covas. Deu-se o início do plantio das mudas com 

espaçamento 4 x 4 metros.  

 

Resultados e Discussão 

As mudas utilizadas foram de plantas nativas e frutíferas como: Angico, Abacateiro, ipê-

amarelo, perobas, ipê, cedro, maricá, imbuía. Totalizando cercas de 800 mudas e cerca de quase 

2,5ha de área de mata ciliar plantada. Todo o trabalho realizado por alunos voluntários do colégio 

estadual Guilherme de Almeida em conjunto com profissionais da Secretaria de Agricultura de 

Santa Isabel do Oeste - PR e do proprietário da área seu Sergio José Ficagna. No total de mudas 

plantadas, 98% obtiveram desenvolvimento completo, resultando em uma mata ciliar que 

proporciona uma proteção ao Rio Sarandi, pois ele e a principal fonte de água para a utilização do 

município de Realeza, município próximo a Santa Isabel do Oeste – PR. 

A mata ciliar implantada naquela localidade deu incentivo a Secretaria da Agricultura de 

Santa Isabel do Oeste- PR, que começou a intensificar a necessidade de implantação de mata 

ciliar em áreas que necessitavam de um acompanhamento mais rígido e eficaz. Isto gerou a 

aplicação da mata ciliar em moradores próximos ao Rio Sarandi e da propriedade de seu Sergio 

José Ficagna. Além de propiciar os alunos do colégio estadual Guilherme de Almeida uma idéia 

de impor a conscientização da mata ciliar e Meio Ambiente, assunto já visto em aulas teóricas em 

salas, propuseram aos alunos acrescentar seu conhecimento da importância da mata ciliar.  

 Segundo Bozza (2005), os ensinamentos a respeito da importância da natureza e da íntima 

relação que há entre todos os seres vivos, incluindo o ser humano, devem ser transmitidos às 
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crianças. São elas as pessoas com maior capacidade de compreensão e assimilação de fatores 

importantes que farão diferença para suas próprias vidas e para as vidas dos demais indivíduos 

 

Conclusão 

 

Com o início da conscientização, e trabalhos sendo efetuados verifica-se que esta sendo 

dado um passo para a renovação da mata nativa que havia sido destruída. Além dessa renovação 

temos importantes benefícios aliados, e a volta da flora e fauna mesmo em um período de tempo 

longo. O Trabalho foi realizado com êxito, pois foi possível conscientizar os alunos e os 

moradores próximos ao Rio Sarandi da importância da preservação do meio ambiente e da mata 

ciliar. Com isso as pessoas envolvidas propuseram conhecimento das exigências culturas e dos 

perspectivos problemas ambientais futuros. Sendo as crianças os principais focalizados, devido à 

compreensão e assimilação a fim de construir um futuro sustentável. 
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