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Introdução

Este trabalho foi realizado no Engenho Mato Grosso, 
localizado na zona rural do município da cidade do 
Moreno, Pernambuco, com fins de analisar os 
benefícios trazidos a comunidade e seu entorno por 
meio da recuperação da biodiversidade, utilizando-se 
de espécies  próprias da região  para construção natural 
de vegetação típica da mata  ciliar. 
     Objetivando revitalizar os mananciais outrora 
poluídos pelos dejetos químicos, oriundos do processo 
de implantação e manutenção da monocultura da cana-
de-açúcar (sacharum oficcinarum) predominante na 
região. Através de uma parceria entre a Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais do Engenho Mato Grosso 
e a prefeitura do município, foi realizada a preparação,
manutenção e revificação das áreas de vegetação 
típicas de margens de rios.

Material e métodos

O material usado nesse trabalho foram 4. 000 mudas 
de Amescla (Protium Sp.), Embaúba (Cecropia Sp.), 
Ingá (Ingá Sp.), Ipê Amarelo (Tabebuia chrysotricah), 
Ipê Branco (Tabebuia roseo-alba) e Ipê roxo
(Tabebuia avellanedae), Sumaúma  (Ceiba  pentandra)
e Visgueiro (Parkia pendula), espécies nativas de mata 
ciliar [1], procedentes da Prefeitura do município de 
Moreno Pernambuco, e aquisição 7.100 quilos de 
adubo orgânico de curral.

O trabalho foi realizado da seguinte maneira, 
inicialmente fez-se uma consulta bibliográfica sobre 
matas ciliares nativas da região [2]; visita ao local a ser 
implantado o projeto, organização de uma reunião com 
o presidente e respectivos setenta e um parceleiros do
assentamento dos pequenos produtores rurais do 
Engenho Mato Grosso situado no município da cidade 
do Moreno, Pernambuco. 

Após esta primeira etapa realizou-se um registro 

fotográfico da área a serem implantadas as espécies 
nativas de mata ciliar. Seguidamente ocorreu a 
distribuição de aproximadamente cinqüenta mudas de
espécies diversificadas e cem quilos de adubo orgânico
para cada um dos parceleiros, conforme descritos na 
tabela 1.

Resultados

Com implantação das mudas, observou-se através da 
tabela 2, que dos setenta e um parceleiros moradores da 
comunidade local, apenas quarenta e cinco famílias 
plantaram e cultivaram as espécies nativas de mata 
ciliar até seu estabelecimento na área trabalhada, 
fazendo-se monitoramentos mensais durante um 
período de 3 anos; obtendo-se resultados satisfatórios e 
sensível melhoria na qualidade da água dos rios, 
proporcionando um micro clima agradável, estabilidade 
das margens de barrancos de cursos de água, equilíbrio 
da temperatura das águas favorecendo os peixes e 
auxiliando no ciclo de nutrientes existentes na água.

Discussão

 O período inicial do trabalho deu-se entre os meses 
de Setembro a Dezembro de dois mil e cinco no 
período do verão. O espaçamento utilizado de uma 
muda a outra foi de oitenta centímetros, após a 
distribuição das espécies de mata ciliar  aos parceleiros.

    Foi orientado para que plantassem segundo a lei 
do novo código florestal lei número 4.777/65 que inclui 
as matas ciliares na categoria de áreas de preservação 
permanente. Assim, toda vegetação natural (arbórea ou 
não) presente ao longo das margens dos rios e ao redor 
de nascentes deve ser preservada [3]. O projeto se 
estendeu até o mês de Dezembro de dois mil e oito.



Conclusão

Concluiu-se com o término do trabalho que: houve 
resistência por parte do camponês, devido a 
monocultura canavieira ser predominante no local, 
obnubilando a visão de conservação do meio em que 
ele está inserido, devido à área que faz-se necessária 
para o plantio da sacharum oficcinarum  desprender 
grandes espaços , não respeitando os limites biológicos 
da terra.
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Tabela 1. Produtos destinados aos parceleiros.

Produtos Quantidade Quantidade por parceleiro

Adubo orgânico 7.100 kg 100 kg

Mudas de espécies de mata ciliar 4.000 unidades 50 unidades

Tabela 2.  Avaliação do processo de implantação das mudas.

Número de parceleiros que receberam 

as mudas

Número de parceleiros que plantaram 

as mudas

Número de parceleiros que não 

plantaram as mudas

71 45 26




