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RESUMO  
 
A mata ciliar é uma formação vegetal de grande importância ecológico, e de forma 
criminosa o homem vem destruindo grande parte dessa vegetação ocasionando grande 
impactos ambientais. A mata ciliar impede o assoreamento dos cursos hídricos, impede 
erosões e a vazão dos rios agindo como proteção de água e da vida. São áreas de 
preservação permanente que vem sofrendo degradações. Essas áreas deveram ser 
mantidas intactas para garantir a preservação dos recursos hídricos, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade. A diminuição da mata ciliar pode causar desastres 
ambientes e inundações. O homem tem gerado impactos ambientais consideráveis que 
colocam em risco a vida de diversos organismos inclusive do próprio homem. Existem 
leis para a proteção das matas e florestas. Mas atualmente essas leis não estão sendo 
abedecidas. É um conjunto de leis denominando código florestal. Que está passando por 
reformulações gerando grandes discussões entre ruralista e ambientalista. O que é 
preciso mesmo é refletirmos sobre as ações e intervenções humanas, e de união de toda 
a sociedade em busca de reflorestamento das áreas degradadas, a fim de evitar piores 
catástrofes naturais. 
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ABSTRACT: 
 
The riparian vegetation formation is a very important ecological, and criminally man 
has destroyed much of this vegetation causing major environmental impacts. The 
riparian prevents silting of watercourses, prevents erosion and river flows acting as 
protection of water and life. Are areas of permanent preservation that has suffered 
degradation. These areas were to be kept intact to ensure the preservation of water 
resources, geological stability and biodiversity. The decrease in riparian environments 
can cause disasters and floods. Man has generated considerable environmental impacts 
that endanger the lives of many organisms including man himself. There are laws for 
the protection of woods and forests. But now these laws are not being abedecidas. It is a 
set of laws styling forest code. Which is undergoing reformulation generating great 
discussions between ruralista and environmentalist. What I really need is to reflect on 
the actions and human interventions, and unity of the whole society in search of 
reforestation of degraded areas, in order to avoid the worst natural disasters. 
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