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Mata ciliar é o conjunto de  vegetações de composição mista que margeiam os corpos 
d’água e desempenhando um importante papel na manutenção dos recursos hídricos e 
ecossistemas associados.  No Nordeste do Brasil e, em especial, no estado da Paraíba, 
os estudos sobre a flora das matas ciliares são escassos. Por isso objetivo deste 
trabalho foi realizar um levantamento florístico em um trecho de mata ciliar do Rio 
Piranhas, região do Médio Piranhas, Sertão paraibano. A pesquisa foi desenvolvida no 
período de agosto de 2013 a Junho de 2015 em uma área de 6 km de extensão às 
margens do rio, situado no município de São Bento-PB (06º28’42.4”S; 
37º27’12.5”W), por meio de caminhadas exploratórias na área. O material botânico 
foi coletado de acordo com a metodologia padrão e identificado a partir de análises 
morfológicas, por comparação com exsicatas do acervo do Herbário do Centro de 
Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), bibliografias especializadas, consulta a guias de 
imagens e chaves de identificação. Foram registradas 117 espécies, distribuídas em 
102 gêneros e 47 famílias, dentre elas Fabaceae (21 spp.) foi a mais representativa, 
seguida por Malvaceae (oito spp.), Euphorbiaceae (sete spp.), Poaceae (cinco ssp.), 
Solanaceae e Verbenaceae (quatro spp. cada). Amaranthaceae, Cucurbitaceae, 
Lamiaceae, Onagraceae, Phytolaccaceae, Pontederiaceae e Sapindaceae apresentaram 
três espécies cada, enquanto que as demais famílias foram encontrados valores 
inferiores a três espécies. Foram observadas especies tipicas de matas ciliares da 
caatinga como Crateva tapia L., Licania rigida Benth., Albizia inundata (Mart.) 
Barneby & J.W.Grimes, Geoffroea spinosa Jacq e Inga vera Willd., que podem 
fornecer sementes/propágulos para a recomposição de trechos onde a vegetação foi 
suprimida. Macrófitas aquáticas foram observadas no período seco, em pequenas 
lagunas formadas pelo baixo nível da água do rio, indicando a influência do regime de 
chuva na dinâmica da composição da área, e a alta proliferação de algumas macrófitas 
pode comprometer a qualidade da água do manancial. A grande importância do rio 
para a região, associada à riqueza florística aqui encontrada e a alguns problemas 
ambientais nele observados, alertam para o planejamento e execução de ações visando 
sua recuperação e conservação.  
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