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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Ciclo hidrológico e consumo consciente. 

 

IMPORTÂNCIA DAS MATAS CILIARES 

 

 

As matas ciliares são formações vegetais localizadas ao redor dos cursos d'água, como na beira de 

rios, represas e lagos. Elas receberam esse nome porque são muito importantes para a proteção 

de rios e lagos, assim como os nossos cílios protegem os nossos olhos. 

As matas ciliares possuem diversas funções, sendo a principal delas proteger o ambiente aquático 

da erosão do solo. Elas impedem que o solo das margens caia na água e cause o assoreamento. 

Além de impedir o assoreamento, a mata ciliar evita que enxurradas levem produtos tóxicos e outros 

poluentes para dentro da água. Sendo assim, a mata ajuda a manter aquele ecossistema saudável 

e em equilíbrio. 

A mata ciliar também serve de abrigo para várias espécies de animais, além, é claro, de fornecer 

alimento. Essa vegetação também funciona como um corredor, permitindo que espécies possam ir 

de um local para outro em busca de melhores condições de vida. 

As matas ciliares são destruídas pelo homem por variados motivos. Algumas pessoas, por exemplo, 

constroem casas nessas regiões, mesmo com os perigos de desmoronamento. Além disso, 

agricultores e pecuaristas destroem essas matas para aumentar a área de pasto ou lavoura ou, 

ainda, para ceder passagem para o gado conseguir água mais facilmente. 

As matas ciliares, em razão de sua grande importância, são protegidas por lei. Quem destrói essa 

vegetação pode receber multa e até mesmo ser preso. Vale destacar ainda que a mata deve ser 

preservada mesmo em propriedades particulares e, caso seja constatado o desmatamento, além 

das penalidades citadas, o proprietário deverá recuperar a área. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/importancia-das-matas-ciliares.htm | Acesso em 02/06/2020 

Imagens: https://www.iguiecologia.com/mata-ciliar/mata-ciliar-no-rio/ 
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Compreendendo os significados 

 Erosão: 

Degradação produzida na camada terrestre por agentes naturais (chuva, vento, gelo) e 

também pela ação do homem, que, muitas vezes, na prática da agricultura, utiliza métodos 

que contribuem para a destruição do solo. 

 Assoreamento: 

Acúmulo de areia, terra, detritos em um rio, lago etc., em consequência de enchentes, do 

mau uso do solo e da degradação do ambiente. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9VNOdKR1adg 

 

 

 

Agora é com você: 

 

1- Por que as matas ciliares recebem esse nome? 

  

  

  

 

2- Cite duas ações humanas que causam a destruição das matas ciliares: 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9VNOdKR1adg
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3- Observe o infográfico a seguir e responda: Como as matas ciliares impedem o 

assoreamento? 

 

 

Fonte: http://comitetijucas.blogspot.com/2016/09/5-anos-do-pacto-da-mata-ciliar.html |Acesso em 02/06/2020 
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