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ESPECIES INDICADAS 
PARA PLANTIO 

ralara o plantio em matas ciliares são 
i indicadas as espécies: angico, branquilho, 
uvaia, ingá, pata-de-vaca, pitangueira, araçá, 
tarumã, açoita-cavalo, camboim, cerejeira, 
canelas, erva-mate, camboatás, guaraperê, 
araticum, goiabeira-da-serra e guabiroba, 
entre outras de ocorrência natural na região 
do plantio. 
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ÉPOCA DE PLANTIO 
O plantio deverá ocorrer, preferencialmente, 

nas estações mais frias e chuvosas 
(inverno e primavera). 

0 QUE DIZ A LEGISLAÇÃO 
As matas ciliares são consideradas áreas 

de preservação permanente pelo Código 
Florestal Lei n0 4.771 de 15/09/65: 

- ao longo dos rios ou de qualquer curso 
d'água: 

- ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 
d'água naturais ou artificiais; 

- nas nascentes, ainda que intermitentes, e 
nos chamados "olhos d' água", num raio 
mínimo de 50 m de largura. 
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No Brasil, como em outras partes do 
mundo, a falta de água potável já atinge 

muitas famílias. A preservação e a 
recuperação das matas ciliares, aliadas às 

práticas adequadas de conservação e 
manejo do solo, destinação das águas 

servidas, tratamento do esgoto, reciclagem 
do lixo, disposição adequada dos resíduos 

orgânicos e a redução do uso de 
agroquímicos e agrotóxicos, contribuem 
para a proteção desse precioso recurso 

natural: a água. 

Ajude o rio a encontrar novamente 
o seu caminho, com matas no 

seu entorno e água limpa. 

É necessário que cada pessoa 
faça a sua parte. 

Faça você também! 
Para informações, consulte um técnico 
da Emater/RS-Ascar do seu município. www.emater.tche, br 



O QUE SAOAS 
MATAS CILIARES 

São as formações vegetais que crescem em 
volta dos rios, nascentes, córregos e lagos. 

Elas formam uma comunidade de plantas e 
animais, e outros organismos vivos que interagem 
entre si e com os demais componentes, como os 
rios, formando um ecossistema. 

PREJUÍZOS DO CORTE 
DAS MATAS CILIARES 

- Enchentes; 
- secas; 
- contaminação das águas; 
- doenças para a população; 
- desaparecimento de peixes, insetos e outras 

formas de vida animal e vegetal. 

Você já reparou que está cada dia mais difícil 
nadar, pescar e brincar nos rios? 
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benefícios da mata ciliar 
As matas ciliares são sempre úmidas e 

ricas em plantas e animais silvestres. São 
fonte de alimento, abrigo e local de 
reprodução de animais e inimigos naturais de 
pragas que atacam as plantações e o homem. 
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As matas ciliares: 
protegem as margens dos cursos d'água, 
contra a erosão e o assoreamento dos rios, 
melhorando a qualidade e o volume das 
águas superficiais; 

facilitam a infiltração das águas das chuvas 
no solo até o lençol freático, protegendo as 
nascentes e regularizando a vazão dos 
córregos; 

absorvem a radiação solar, ajudando a 
estabilizar a temperatura das águas e 
amenizando efeitos adversos do clima; 

favorecem a produtividade das lavouras 
através da polinização das plantas pelos 
insetos e pássaros; 

reduzem a poluição por agrotóxicos, 
agroquímicos e resíduos orgânicos; 

sáfc conservam os mananciais hídricos, os 
corredores ecológicos, a biodiversidade, os 
ecossistemas, enfim, o ambiente. 

COMO RECUPERAR AS 
MATAS CILIARES 

; Abandonando e MBMHBflSSíi 
isolando as áreas, 
deixando que a 
vegetação se 
Recomponha 
naturalmente. 

Adensando e 
Enriquecendo as 
capoeiras, capoeirões 
e florestas 
degradadas com 
espécies de maior 
valor sócio-ambiental. 

* Plantando mudas 
e sementes. 
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A sucessão natural deve ser 
observada na recuperação de áreas 

degradadas. Deve-se utilizar o plantio 
das espécies florestais nativas: 
pioneiras, secundárias e clímax, 

adaptadas às condições de clima e 
solo de sua região. 

Importante 
Quando houver criação de animais na 

propriedade, é necessário cercar a área 
para evitar danos às mudas e a 

compactação do solo. ' 


