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No Brasil, os rios ficam poluídos cada vez mais. O aumento populacional e defasagem no 
saneamento básico do qual os dejetos domésticos e industriais estão sendo lançados nos rios 
sem nenhum tratamento adequado, com isso falta condições para a sobrevivência dos seres 
que ali habitam nos rios. O lançamento dos resíduos domésticos nos rios transforma às águas  
em fontes de contaminação para o homem. Outro fator que está degradando os nossos rios é o 
desmatamento da Mata Ciliar, vegetação que ocupa as margens ao longo do curso dos rios, 
evitando o assoreamento e desmoronamento das margens dos rios. A legislação brasileira 
considera: a mata ciliar é uma área de preservação permanente (APP), Código Florestal (Lei 
n.° 4.771/65), a sua delimitação varia de acordo com a largura do rio, descrito no artigo 2° 
desta lei. Na cidade de Mossoró no RN, a degradação da bacia hidrográfica do rio 
Apodi/Mossoró não é diferente desta realidade. Este trabalho tem como principal objetivo de 
recuperação da mata ciliar com espécies nativas do rio Apodí-Mosoró no trecho urbano do 
município de Mossoró. O zoneamento ambiental de toda a bacia hidrográfica foi uma 
ferramenta importante para poder determinar ás áreas de recuperação que foram determinadas 
pela total ou parte da ausência da cobertura vegetal, as áreas mais recomendadas foram solos 
aluvionais como critério de escolha. A coleta das sementes para produção de mudas antecede 
a este trabalho, por tanto com as mudas de nativas prontas foram determinadas como faixa de 
APP 50 m, onde nos primeiros 20m foram plantadas em espaçamento 3x3m e nos 30m 
restantes, o espaçamento utilizado foi de 4x4m. Foram utilizadas 19 espécies nativas, devido a 
sazonalidade do clima no nordeste foi programado o transplantío para o inicio da época 
chuvosa, mas como ano atípico aconteceram enchentes que provocaram a morte e 
carreamento de algumas mudas variando de 13 a 60% de prejuízo. Retomado o replantio 
foram recuperadas e agora serão acompanhadas e monitoradas para garantir o pegamento este 
parâmetro variou de 87,5 a 56,2% na faixa dos 20m e 82,8 a 37,5% no restante da APP. 
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