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APRESENTAÇÃO

      Há aproximadamente 8.000 anos, desde sua ocupação por povos indígenas, as
restingas são alvo de ações antrópicas (KNEIP, 1987). Mesmo reconhecidas
legalmente como área de preservação permanente (ZAMITH & SCARANO, 2006),
elas sofrem a perda progressiva da qualidade do ambiente nas últimas décadas.
 

     A recuperação de áreas degradadas requer conhecimentos sobre o
ambiente afetado que possibilitem reproduzir o melhor possível as
condições necessárias ao cumprimento dos serviços oferecidos ao
homem, à fauna e à flora. Deve-se dar prioridade a soluções baseadas
na natureza, nos termos dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (ODSs) de nº 4, 03, 06, 12, 13, 14,15 e 17 entre outros¹. Para
concretizá-los, é imprescindível que instituições de gestão pública e a
comunidade somem esforços, que suas ações sejam eficazes e
eficientes e que eles atuem como efetivos agentes multiplicadores.
 

     A Subsecretaria de Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) da Prefeitura de Niterói
obteve classificação para apoio financeiro não reembolsável no âmbito
do BNDES - Fundo Social/ BNDES Restauração Ecológica². 
 

     A presente cartilha, elaborada pelo Laboratório Horto-Viveiro/UFF (LAHVI)
tem como objetivo geral subsidiar oficinas destinadas a voluntários envolvidos
em mutirões de plantio nas restingas de Niterói  inseridos no projeto
supracitado. O público alvo da capacitação e inclusão social é formado por
membros de comunidades tradicionais pesqueiras da Reserva Extrativista
Marinha de Piratininga-Itaipu (RESEX), moradores locais e de áreas adjacentes.  
 

      A cartilha contém informações sobre características do ambiente e
indicação de espécies locais promissoras à recuperação de áreas de
restinga degradadas no município, procedimentos para a coleta de
propágulos, preparo de substrato, produção e manutenção de mudas em
viveiro e plantio de mudas em campo. Contém ainda a literatura
consultada.
 

      Desejamos que essa leitura seja útil aos envolvidos no projeto e a
quem desejar obter conhecimentos sobre o tema.
 

 
   

_________________________________________________
 1 - <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>
 2 - <http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica>
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A RESTINGA 1.
   O termo "restinga", é de origem geológica, refere-se aos depósitos
costeiros característicos do litoral brasileiro, provenientes de
regressões e transgressões marinhas ocorridas no Período
Quaternário  (SUGUIO & TESSLER, 1984). 
 

     As feições  topográficas são bastante variadas. Conforme o relevo e os
processos  de sedimentação, se formam cordões arenosos por vezes
mais largos ou mais altos, onde ficam aprisionados sistemas de dunas e
alagados (MUEHE, 1984; FLEXOR, SUGUIO & DOMINGUES, 1984).
 

    A vegetação de restinga é a que se desenvolve sobre este sedimento
arenoso costeiro. Ela se origina de ambientes adjacentes seja da Mata
Atlântica (RIZZINI, 1979) ou de margens de rios.
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1.1 COMUNIDADES VEGETAIS 
     Ao traçar um perfil costeiro do nível do mar em direção ao interior,
podemos observar que a ocorrência das plantas nativas é determinada
em função de sua adaptação/tolerância a fatores limitantes como
salinidade, ventos, spray marinho, variações no relevo, profundidade do
lençol freático e nutrientes do solo (SILVA & OLIVEIRA, 1989). Assim, elas
se reúnem formando, em Niterói, as seguintes comunidades:
 

1 - HALÓFITA: Comunidade herbácea rasteira, tolerante à salinidade e
à maresia, com poucas espécies que crescem em direção ao mar. 
 Exerce função importante na proteção contra intempéries marinhas.
É parcialmente removida nos períodos de ressaca. Por vezes, se
mescla à comunidade seguinte, de onde se recompõe (figura 1). 
 

2 - PSAMÓFITA REPTANTE:   Comunidade herbácea (após a halófita) de
caule rasteiro. O caule rasteiro, tem intensa ramificação pouco abaixo do
solo que protege o sedimento arenoso da ação de ventos e de ressacas.
Predominam gramíneas, ciperáceas e convolvuláceas (figura 2). 
 

3 - PÓS PRAIA: Comunidade herbáceo-arbustiva.  Plantas  lenhosas
esparsas (pitanga, guriri, aroeira, sophora, sapotiuba, cactactáceas)
surgem aí com porte bastante limitado pela intensa exposição a ventos e
solo pobre. A maioria, longe da influência desses fatores limitantes (mais
para o interior), ocorre com porte arbóreo (figura 3).                                                                     



IMAGEM

Figura 1 - Comunidade halófitas: (A) moita de Ipomoea pes caprae;  (B) moita de Blutaparon
portulacoides; (C) Canavalia rosea;  (D) Ipomoea pes-caprae;  (E) Blutaparon portulacoides; (F)
Alternanthera maritima .          
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Figura 2 -    (A), (B), (C) Comunidade psamófita reptante;  (D) Spartina ciliata; (E) Sporobolus
virginicus; (F) Remirea maritima.
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  4 -  COMUNIDADE DO PRIMEIRO CORDÃO ARENOSO: arbóreo -
arbustivas. Conforme o relevo, está mesclada à comunidade anterior,
associada à presença de dunas que a protegem dos ventos que
podem modelar sua  altura e forma. Tem maior desenvolvimento e
diversidade por conta do solo mais fértil  (figura 4).
 

5 - COMUNIDADE DE BREJO HERBÁCEO:  predominam ervas
(gramíneas e  ciperáceas)  e raros arbustos, sob influência de lençol
freático superficial, em áreas de baixada ou próximo à lagoas. 
 

6  -  COMUNIDADE DE RESTINGA ABERTA: plantas lenhosas e
herbáceas em planícies costeiras e entre dunas. É formada por moitas
esparsas com altura média de 2 m, com alguns indivíduos arbóreos
dominantes de Clusia fluminensis, mirtáceas, anacardiáceas, capororoca
e outras. As bromélias (Neoregelia cruenta,   Vriesea neoglutinosa,
Bromelia antiacantha)       são  comuns nas bordas das moitas  (figura 5).
 

7 - COMUNIDADE DE MATA DE RESTINGA:  predomina vegetação
arbórea com altura média de 3- 4 m,  em áreas mais abrigadas dos
ventos  e da salinidade. Tem solo mais fértil, com serrapilheira.

Figura 3 - Comunidade pós praia: (A) Sophora tomentosa;   (B) Alagoptera arenaria; (C) Schinus
terebenthiufolius; (D) Eugenia uniflora;  (E) Cereus fernambucensis; (F) Pilosocereus arrabidaea     

 



A B C

D
E FD

D

D F

Figura 5 - Comunidade de restinga aberta:: (A) Senna pendula;   (B) Clusia fluminensis; (C) Chloroleucon
tortum; (D) Bromelia antiacantha;   (E) Vriesea neoglutinosa; (F) Neoregelia cruenta.    
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Figura 4 - Comunidade do primeiro cordão arenoso:: (A) Cynophalla flexuosa;   (B) Clusia fluminensis; (C)
Tapirira guianensis; (D) Psidium cattleyanum;   (E) Sideroxylon obtusifolium; (F) Pereskia aculeata.     

 

A B C

E

Observação: Em Itacoatiara, são encontradas as comunidades de 1 a 4.
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 Turismo predatório;
 Poluição, através do lançamento de lixo e efluentes;
 Queimadas;
 Desmatamento;
 Aparecimento de espécies exóticas e invasoras;
 Retirada de areia;
Extração de espécies ornamentais;
 Ocupação desordenada;
Avanço do mercado imobiliário;
Caça
Ausência de fiscalização dos órgãos ambientais;
Ausência de projetos de Educação Ambiental. 

     Embora possam ocorrer alterações do ambiente por causas naturais, o
homem é o principal responsável pela degradação deste ecossistema. Entre
os fatores, destacam-se:
 

1.2  IMPACTOS QUE DEGRADAM AS RESTINGAS

Funções/Serviços na escala da paisagem (usos indiretos);

Manutenção de importantes funções ecológicas: abastecimento de  reservatórios de 
 água doce costeiros; recarga de aquíferos;  manutenção da diversidade biológica;
local de pouso para aves migratórias, para abrigo, reprodução e alimento da fauna em
geral regulação do equilíbrio climático; proteção/estabilização do sedimento;

Usos por comunidades locais tradicionais e urbanas como fornecimento de
produtos vegetais para fins diversos (fibras, corantes, utensílios, barcos, artefatos
de pesca, instrumentos como berimbau, plantas ornamentais; medicinais e
frutíferas/alimentícias).

       A falta de informação sobre esse ecossistema e sobre a importância da preservação de
sua flora tem levado muitas pessoas à errônea ideia, ainda oriunda de séculos atrás, de que
as plantas aí encontradas se tratam de “mato”, um obstáculo a ser removido em favor do
conceito de progresso e embelezamento da região (SILVA, 1996). No entanto, a restinga
proporciona inúmeros benefícios, como:
 

 

 

 

1.3 POR QUE RECUPERAR A RESTINGA? 
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 Conhecer as características do ambiente;
 Reconhecer principais impactos ambientais;
 Localizar as áreas que necessitam de intervenção;
 Observar pontos críticos de erosão

 Os estudos florísticos 

 O uso de obras de engenharia

Medidas mitigadoras

   

       Para o manejo racional e a efetiva recuperação de áreas degradadas no
ecossistema de restinga devem ocorrer estudos prévios envolvendo diferentes
áreas de conhecimento (Biologia, Engenharia e outros). Os seguintes pontos
são indispensáveis:
 

 

      As intervenções humanas sobre o  ambiente podem alterar o  relevo ou o caminho
natural da drenagem de águas da chuva ,  ocasionando processos erosivos críticos.
 
 

      É indispensável identificar as espécies da flora nativa, conhecer suas
necessidades, tolerância em relação aos fatores limitantes do ambiente,
potencialidades de uso (tanto para o homem, quanto para a fauna e o ambiente),
as técnicas de propagação adequadas, seu crescimento e desenvolvimento em
cultivo, as épocas de floração, frutificação e suas interações com a fauna. Tais
informações são importantes na  condução de projetos de paisagismo,
urbanização, recuperação de áreas degradadas e de outros.   A identificação de
plantas exóticas e seu comportamento também é importante para o manejo
adequado e  gradativa substituição por espécies nativas.
 

Zamith & Scarano (2006) assinalam que, com relação aos estudos da flora para o
ecossistema de restinga, ainda há muitas lacunas .
 
 

       Qualquer obra de urbanização na orla marítima (um calçadão, por exemplo)
deve ter em conta a instabilidade do sedimento arenoso para evitar perda de
recursos e impactos posteriores.  Tanto os órgãos públicos, associações e mesmo
a comunidade podem propor que tais intervenções sejam devidamente
precedidas de estudos e avaliação do impacto sobre aquele ambiente.
 

       Além de usar espécies nativas, conforme suas características, para atenuar ou mitigar os
impactos ambientais, deve-se ter em conta a necessidade de  outras ações como: recolher
o lixo e  isolar o local do trânsito de pessoas para possibilitar efetiva recuperação.
    

2.1  A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS PRÉVIOS

2 COMO RECUPERAR A RESTINGA
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Coleta de propágulos
 
 

     Frutos completamente maduros e/ou estacas do tamanho e espessura
aproximados de um lápis, devem ser coletados e transportados em embalagens
ao abrigo do sol para preservar a temperatura e a umidade e para evitar danos. 

Beneficiamento
   Frutos carnosos: fazer a despolpa e  extrair as sementes que devem ser lavadas,
secas à sombra e armazenadas ao abrigo do calor para evitar desidratação.  
  Frutos secos; podem ser mantidos in natura (como coletado) ou
extrair as sementes, que devem ser armazenadas ao abrigo do calor. 
Conforme o tipo de semente, elas devem ser colocadas para germinar
o mais breve possível pois tem tempo de vida (viabilidade) curto.
 As estacas (pedaços do caule) devem ser mantidas hidratadas até o
momento do plantio, que deve ocorrer o mais rápido possível.

 

 

 .

 

 

Armazenamento
O vigor das sementes pode variar conforme a genética da espécie, temperatura
do  ambiente, tempo de armazenamento e tipo de embalagem.
Sementes com casca fina perdem rapidamente sua viabilidade. Algumas, são
sensíveis à desidratação e devem ser guardadas em embalagens plásticas, à
temperaturas de 3 a 20ºC .

 

 

2.2  A PRODUÇÃO DE MUDAS  DE PLANTAS DA RESTINGA

Preparo de substrato

 areia (para germinação)
 argila + composto orgânico (1:1, 1:2);
 componentes orgânicos inertes (casca de arroz carbonizada, fibra de coco);
componentes orgânicos biologicamente ativos (composto orgânico, esterco de
gado curtido e húmus de minhoca).

 

     Seja na germinação ou no plantio de mudas em viveiro, podem ser
usados substratos diversos conforme a espécie:  
 

Observação: Para as espécies que ocorrem nas duas primeiras comunidades é
indicada a utilização de substrato arenoso.

Critérios para escolha de espécies
Serem nativas da região; 
Tolerantes aos fatores limitantes presentes na área a sofrer intervenção; 
Com disponibilidade de propágulos.
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Desenvolvimento de mudas em viveiro
 
 

      As mudas de restinga estão sendo produzidas  no viveiro do LAHVI
(figuras 6 e 7  A-F), no viveiro da Companhia de Limpeza de Niterói
(CLIN), recebidas  por doação de viveiros do INEA e  de voluntários.  
 

     Cada espécie precisa de condições diferenciadas em viveiro. Mas, em
geral, o sombreamento deve ser eliminado gradativamente já na  fase inicial
das mudas, que podem ser mantidas a sol pleno ou com pouca sombra. 
 

    Com  5 - 6 folhas, cada plântula podem ser transferida para garrafas
pet ou caixas de leite e, depois, para embalagens com altura maior.
evitando enovelamento de raízes. conforme experimentos no LAHVI.  
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Figura 7 - Produção de mudas no viveiro do LAHVI:  (A) Handroanthus chrysotrichus;    (B) Myrsine coriacea;  (C) Tapirira guianensis;               
(D) Crateva tapia;   (E) Clusia fluminensis; (F) Sideroxylon obtusifolium.    
 

Figura 6 - Produção de composto orgânico no LAHVI:.
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2.3 Como plantar ?  
      O plantio de mudas de  restinga de Niterói terá início pela Praia de
Itacoatiara (figura 8). No dia 26/11 de 2019, a equipe de composta por
membros da SMARHS, do LAHVI e voluntários estarão reunidos para o
primeiro mutirão, onde serão plantandas pitanga, aroeira, clusia e
capororoca e araçá. Novos plantios, com outras espécies, serão
realizados em Itacoatiara em ocasião posterior, bem como em outras
áreas do município , conforme cronograma do projeto. 

Época de plantio:  novembro - janeiro.

Dimensionamento do plantio:
 Altura das mudas: 0,5 - 1,5 m (arbustos e árvores) e 0,15-0,20 m (ervas); 

Dimensões do berço: 0,30 x 0,30 x 0,30 m  de arbustos e árvores e  0,15-

 Distância entre mudas:  1,5  x 1,5 m

Distância entre linhas:  1 m.

 

 

     0,15 m para ervas ;
 

 

 

Figura 8 – A praia de Itacoatiara será a primeira área de restinga que
receberá mudas para plantio. Fonte: SMARHS (2018).



ABRIR OS BERÇOS, 
Como indicado pelo monitor
 
 

PLANTIO (Passo a Passo)

Muito gratos por sua participação!
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PLANTAR A MUDAS
Colocar no fundo do berço 2 kg de
composto+ argila 1:1 e 10 gramas de hidrogel
Retirar cuidadosamente a embalagem
Colocar a muda no berço
 

PREENCHER O BERÇO 
Colocar areia ao redor da muda, mantendo-a
um pouco abaixo do nível da praia
Pressionar a areia junto à muda levemente,
para retirar bolsões de ar
Colocar matéria seca para manter a umidade.
 

REGAR A  MUDA
Cada muda deve receber
2 a 4 litros de água.

 

TUTORAR E MARCAR A MUDAS
Cada muda deve receber um tutor de bambu.
Prender o bambu à muda com barbante
em forma de 8
Cada muda deve receber um número
para posterior monitoramento

1

2

3

4

5
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