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A necessidade da preservação dos ecossistemas, bem como a conscientização do homem em 
relação ao meio natural, faz do desenvolvimento sustentável uma busca na melhoria da 
qualidade de vida da população. A mata ciliar, vegetação característica e de proteção de 
margens de rios, apresenta espécies adaptadas, tolerantes ou indiferentes a solos encharcados 
e sujeitos a inundações temporárias. Inclui espécies exclusivas e é importante habitat para 
animais, além de ser fonte de alimentos e principais corredores ecológicos. O presente 
trabalho tem como foco principal a recomposição de mata ciliar com espécies nativas do rio 
Apodi-Mossoró e seus problemas ambientais causados pela própria natureza. A vegetação 
ciliar, instituída no Código Florestal Brasileiro como área de preservação permanente desde 
1965, nunca foi protegida e muito menos conservada. A fim de diagnosticar a situação da 
cobertura florestal da bacia foram utilizadas imagens de satélite landsat 7 e fotografias aéreas, 
paralelamente com uma prospecção de campo. Nesse sentido, o levantamento florístico foi 
realizado na região de estudo para a obtenção de uma relação das espécies mais 
representativas. A pesquisa-ação foi um meio de vincular dados sócio-ambientais ao trabalho 
de recuperação de áreas degradadas. A comunidade ribeirinha participou de entrevistas 
fechadas com objetivo de identificar os atores sociais envolvidos na degradação do ambiente. 
Manter e recuperar a mata ciliar em áreas degradadas requer de ações do homem e uma boa 
parcela da natureza com seus efeitos climáticos. Técnicas adequadas para a revegetação e a 
superação de barreiras sócio-econômicas e culturais, são grandes desafios para a recuperação 
das mesmas. Neste sentido experiências nos últimos meses, em plantio tem mostrado que a 
um fator importante nos semi-árido são as chuvas, tem mostrado essenciais porém com um 
efeito negativo em fortes enxurradas com espécies nativas utilizadas, verificou também que a 
presença da mata ciliar protege as margens desse efeito, comparada com áreas totalmente 
expostas. Visando ações integradas de todos os atores sociais envolvidos, o presente trabalho 
vem colaborado com ações e iniciativas para a soluções da degradação ambiental regional. 
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