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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é parte de um projeto de reconstituição paleobiogeoclimática da 

planície costeira de Maricá (RJ), cuja vegetação predominante é a restinga.  

De acordo com a resolução do CONAMA (1996), entende-se por vegetação de restinga 

“o conjunto das comunidades vegetais, fisionomicamente distintas, sob influência marinha e 

fluvio-marinha. Estas comunidades, distribuídas em mosaico, ocorrem em áreas de grande 

diversidade ecológica sendo consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da 

natureza do solo que do clima”. Por manter relação direta com o oceano, desde a origem até os 

processos nela atuantes, as restingas possuem características próprias e diversificadas quanto à 

estrutura da vegetação, funcionamento, composição florística, topografia e inter-relações.  

Segundo Araujo & Henriques (1984), as principais comunidades vegetais que compõem uma 

restinga são: halófilas; psamófilas reptantes; “slack”1 de dunas móveis; “thicket”; “scrub”2; brejo 

herbáceo; floresta periodicamente inundada; floresta permanentemente inundada; floresta seca.  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Para este estudo fez-se um recorte espacial considerando-se apenas o trecho 

correspondente à Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, que se encontra localizada a 50 

km a leste da cidade do Rio de Janeiro, entre as coordenadas 22°52'-22°54’S e 42°48'-42°54’W.  

A APA possui cerca de 8 quilômetros de extensão  e uma área total de cerca de 800 ha. Foi 

transformada em uma Unidade de Conservação pelo Decreto nº 7.230 de 23 de janeiro de 1984, 

sendo o seu Plano de Manejo decretado somente em 2007. Além das formações arenosas 

cobertas pela vegetação de restinga (com cactos, bromélias, espécies diversas de gramíneas e 

arbustos de baixo porte), a APA de Maricá é composta também pela ilha Cardosa, pela Ponta do 
                                                             
1 Comunidade a sotavento das dunas móveis; sem muitas informações botânicas. 
2 O termo “thicket” é empregado indicando vegetação arbustiva fechada e “scrub” indica uma vegetação 

arbustiva aberta em que os indivíduos não se tocam uns aos outros. 



Fundão e pelo Morro do Mololô (onde predomina a vegetação de mata atlântica). (Figura 1) Essa 

área possui uma biodiversidade considerável, com cerca de 408 espécies de flora e fauna 

endêmicas e ameaçadas de  extinção, sítios arqueológicos e alguns recursos minerais (Faria &  

Bohrer, 2005; Loureiro et al., 2010).  

 
Figura 1: (A) Localização da área de estudo; (B) Detalhe da APA de Maricá 

(Fonte: Silva, 2011) 

 

 
A região litorânea de Maricá vivencia um processo histórico de problemas de ordem 

estrutural e ambiental, fruto da ocupação desordenada e predatória que vem afetando os 

ecossistemas litorâneos e a comunidade pesqueira artesanal há pelo menos seis décadas, 

alterando, assim, drasticamente a paisagem. Um estudo realizado na década de 1950 neste 

litoral chamava a atenção já naquela época para problemas relacionados a enchentes; às 

constantes alterações no sistema lagunar, com a abertura de canais e lançamento de esgoto in 

natura nas lagoas, causando diminuição do pescado; aos loteamentos decorrentes da 

especulação imobiliária que já se fazia presente naquela época; entre outros (Oliveira et al., 

1955).   

Apesar de ter sido transformada numa área de proteção ambiental, a situação atual na 

região é de abandono, e diversas agressões ao meio-ambiente são facilmente constatadas. Este 

trecho do litoral de Maricá, atualmente sofre com a ameaça de se construir, dentro dos seus 

limites, um grande empreendimento imobiliário e turístico do tipo resort, o que tem sido 

pretendido por um importante grupo estrangeiro luso-espanhol ligado ao setor, com um 

investimento inicial estimado em 4 bilhões de  dólares. Tal iniciativa vem provocando a reação de 
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pescadores locais, que residem nesta área há mais de um século (comunidade pesqueira de 

Zacarias), e para quem o pescado representa a principal fonte de sobrevivência; da comunidade 

científica, que há décadas desenvolve pesquisas nesta APA sob as mais diversas áreas dos 

segmentos da sociedade, comprometidos com a preservação deste magnífico ambiente.  

Esta área sofre também com a retirada ilegal de areia, que vem destruindo a topografia 

das barreiras arenosas; prática de off road e exercícios militares, utilizando veículos que 

trafegam por sobre as dunas e áreas de vegetação, destruindo  a flora e a fauna local; com o 

despejo irregular de lixo doméstico, entulho e obras da construção civil, carcaça de automóveis, 

borracha, etc; oferendas religiosas, que eventualmente provocam queimadas; construção de 

casas, estradas e cercas  sobre as dunas e vegetação de restinga, causando desmatamento; 

com a poluição do sistema lagunar, que afeta a qualidade da água e causa contaminação e 

mortandade de peixes; além da ação de criminosos praticando a caça de animais silvestres. Até 

uma pista clandestina para pouso e decolagem de pequenas aeronaves, com 400 metros de 

comprimento e 20 metros de largura, foi construída na planície lagunar entre as barreiras 

arenosas, recentemente destruída pelas autoridades. (Figura 2) 

Regularmente algumas dessas estruturas construídas pelo homem, em locais 

inadequados, são destruídas devido à ação das ondas de tempestades que afetam alguns 

trechos ao longo desta costa durante as ressacas, alterando drasticamente o perfil da praia. Tais 

construções irregulares trazem graves consequências tanto para a dinâmica do ecossistema 

quanto para a população, uma vez que acaba provocando problemas como enchentes, por 

exemplo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 A a F: (A) Depressão causada pela extração ilegal de areia. (B) Veículos com tração nas quatro rodas 

trafegando sobre as dunas e a vegetação. (C) Carcaça de automóvel queimada junto à vegetação. (D) 

Revestimento de borracha que recobre cabos de energia, provavelmente abandonas no local após a retirada do 

cobre. (E) Oferendas religiosas em meio à vegetação. (F) Cordão externo com estrada de barro, caminho usado 

para a prática de off Road e cerca construída sobre as dunas e a vegetação. Fotos C, E e F (tiradas em 2008). 

Fotos A e D (tiradas em 2009). Foto B (fonte desconhecida). (Fonte: SILVA, 2011) 

 

 



A região da Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá é caracterizada pela presença 

de uma praia com perfil refletivo submetida à ação de ondas de alta energia, pela existência de 

dois cordões litorâneos arenosos separados por uma planície lagunar e, pela lagoa de Maricá, 

juntamente com o canal de São Bento (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Cordões litorâneos e planície lagunar, APA de Maricá. (A) vista para oeste (ao fundo aparece a Serra da 

Tiririca/Pedra do Elefante) e (B) vista para leste (ao fundo Ponta Negra). 
(Fonte: Silva, 2011) 

 
O cordão externo atual (mais próximo do oceano) possui uma altura de cerca de 7 

metros em relação ao nível médio do mar. O cordão mais interno e antigo (mais afastado do 

oceano), localizado a mais ou menos 300 metros do primeiro, apresenta-se com cerca de 7 a 9 

metros de altura em relação ao nível médio do mar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área já foi objeto de estudo de uma tese de doutorado (Silva, 2011), quando 

foi realizado um levantamento topográfico com objetivos de caracterização 

geomorfológica dos diversos subambientes que integram a planície costeira (praia, 

dunas, planície lagunar) e a integração dos dados de topografia com os dados 

adquiridos por ocasião de levantamento com GPR (Ground Penetrating Radar). 

A partir desses levantamentos já existentes, e com auxílio de imagens de 

satélite (Google Earth), foram escolhidos pontos para serem realizados trabalhos de 

campo onde seriam observadas as diferentes comunidades que compõem a restinga 

de Maricá. Foi também realizado um levantamento bibliográfico sobre os trabalhos 

existentes sobre a vegetação de restinga e, mais especificamente, sobre a restinga de 

Maricá. 
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Durante esses trabalhos de campo foi feita a descrição de cada uma das 

comunidades vegetais, do ponto de vista da composição florística e das condições do 

ambiente em que vivem (geomorfológicas, hidrológicas, idade da formação, etc..). 

Foram também coletadas 41 (quarenta e uma) amostras das plantas mais 

representativas de cada comunidade vegetal da área: halófilas; psamófilas reptantes; 

scrub, brejo herbáceo, slack, vegetação arbustiva nas margens da lagoa e floresta 

seca.  

As plantas daí extraídas serviram para a identificação e caracterização das 

comunidades vegetais e mais tarde serão utilizadas para extração de fitólitos 

(biomineralizações de sílica), que complementarão o conhecimento sobre as 

condições bioclimáticas da área. 

  

RESULTADOS  

 

Na APA de Maricá encontram-se várias comunidades vegetais que acompanham a 

topografia do terreno (figura 4), a saber:  

 

 
Figura 4: Comunidades vegetais da restinga da APA de Maricá 

 

a) halófila-psamófila: vegetação adaptada às condições salinas e arenosas sob influência de 
marés predominando espécies herbáceas reptantes como Ipomoea pes-caprae, Alternanthera 
maritima, Remirea maritima além de gramíneas como Panicum sp. Nas áreas fora de alcance 
das ondas, ocorrem a Cactaceae Rhipsalis sp., que promove o adensamento da vegetação ao 
seu redor, e a Poaceae Stenotaphrum secundatum. (Figura 5 A a N) 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5: Comunidade Halófila-psamófila: (A a F) ainda dentro da praia, 

próxima à escarpa de tempestade, sujeita a ondas de tempestade, cobertura 

bem esparsa de gramíneas e outras plantas rasteiras; (G e H) barreira 

holocênica, atrás da escarpa de tempestade, outro tipo de gramínea, algumas 

cactáceas; (I) Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae (L.) R. Brown; (J) 

Amaranthaceae Alternanthera maritima (Mart.) A. St.-Hil.; (K) Cyperaceae 

Remirea maritima Aubl.; (L) Poaceae Sporobolus virginicus (L.) Kunth; (M) 

Poaceae Remirea maritima Aubl.; (N) Poaceae Stenotaphrum secundatum 

(Walt.) Kuntze (Fotos: Coe, 2012) 



b)“scrub”: vegetação aberta com formação de moitas, onde predominam as espécies arbustivas 
Clusia fluminensis, Byrsonima sericea, Humiria balsaminifera e Ericaceae. Dentre as espécies 
herbáceas, a bromeliácea Neoregelia cruenta, é a dominante e também pioneira no processo de 
formação das moitas, sendo encontrada em todas as moitas. Outras espécies também são 
encontradas como: Selenicereus setaceus, Anthurium sp. e inúmeras epífitas como Tillansia 
stricta. Também foram encontradas outras espécies de porte arbustivo como a Tocoyena 
bullata, Ouratea cuspidata, Cereus fernambucensis e Eugenia sp. Nota-se também 
algumas moitas com domínio da espécie Byrsonima sericea e outras moitas formadas 

a partir da palmeira Allagoptera arenaria.  (Figura 6 A a N). 

 

 
 

Figura 6: Comunidade “scrub”: (A e B) moitas no cordão holocênico; (C a H) 

moitas no cordão pleistocênico; (I) Clusiaceae Clusia lanceolata Camb.; (J) 

Clusiaceae Clusia aff. fluminensis (K) Malpighiaceae Stigmaphyllon paralias 

Juss.; (L) Smilacaceae Smilax spinosa Mill.; (M) Ericaceae; (N) Bromeliaceae 

Neoregelia cruenta (R. Grah.) L.B. Sm.; Arecaceae Allagoptera arenaria 

(Gomes) O. Kuntze;  Malpighiaceae Byrsomina sericea (Fotos Coe, 2012) 
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c) brejo herbáceo: entre as duas barreiras arenosas, com predomínio de Poaceae e 

Cyperaceae, Sagittaria lancifolia e Blechnum sp., e outro brejo próximo à lagoa, predominando 

Poaceae e Cyperaceae, além de Typha domingensis, Marcetia taxifolia e Ludwigia octovalvis 

(Figura 7 A a K); 

 

 

 
Figura 7: Comunidade brejo herbáceo: (A a D) brejo entre as duas barreiras 

arenosas; (E e F) brejo próximo à lagoa; (G) Cyperaceae; (H) Pteridófita 

Blechnaceae; (I) Thyphaceae; (J e K) Poaceae (Fotos Coe, 2012) 

 

 



d)“slack”: estreito trecho com vegetação reptante composto por Cuphea flava, Stachytarpheta 

sp., além de gramíneas (figura 8 A a D); 

 
Figura 8: comunidade “slack”: (A) aspectos da vegetação reptante; (B) 

Verbenaceae Stachytarpheta; (C) Poaceae Stenotaphrum secundatum (Walt.) 

Kuntze; (D) Lythraceae Cuphea flava Spreng (Fotos Coe, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) vegetação arbustiva nas margens da lagoa de Maricá, com 4 metros de altura formando 

uma linha contínua ao redor da lagoa, área mais antropizada, com maior ocorrência de espécies 

invasoras como Sansevieria trifasciata e Euphorbia tirucalli e dentre as dominantes encontra-se 

Dalbergia ecastophyllum, Cordia verbenacea, Schinus terebinthifolius e Hidrocotyle bonariensis 

(figura 9 A a G);  

 

 

 
Figura 9: vegetação arbustiva nas margens da lagoa: (A a C) aspectos das 

moitas de vegetação; (D) Asteraceae; (E) Leguminoseae; (F) Apiaceae 

Hidrocotyle bonariensis Lam; (G) Boraginaceae Cordia verbenacea DC (Fotos 

Coe, 2012) 

 

 

 

 

 



f) floresta seca, com estrutura arbórea bem desenvolvida, não sendo encontradas espécies 

dominantes, porém no sub-bosque encontram-se grandes populações de Calathea sp., Bromelia 

antiacantha e Astrocaryum aculeatissimum (figura 10 A a J ). 

 

 

 

 
Figura 10: comunidade floresta seca: (A a F) aspectos da restinga arbórea; (G) 

Arecaceae Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret; (H) Clusiaceae Clusia 

sp.; (I) Bromeliaceae Bromelia antiacantha Bertoloni; (J) Maranthaceae 

Calathea sp. (Fotos Coe, 2012) 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Portanto, estudos dessa natureza adquirem relevância por possibilitar a ampliação do 

conhecimento sobre a dinâmica morfológica e sedimentar de praias e a forma como estas 

respondem aos processos costeiros. Da mesma forma, tendem a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável dessas áreas através da geração de conhecimentos que auxiliem 

na adoção de medidas de gerenciamento costeiro de forma integrada e eficaz, num momento em 

que a região apresenta forte tendência de concentração populacional, em virtude do crescimento 

turístico e industrial. 

A transformação dessa APA em um Parque Municipal talvez seja uma alternativa viável 

no sentido de garantir a preservação dos ecossistemas e a própria subsistência dos pescadores 

locais. Incentivar o uso deste ambiente para o desenvolvimento de pesquisas científicas, com a 

atuação direta de universidades e centros de pesquisa. Uma atuação permanente por parte do 

poder público fiscalizando a área, zelando pelo cumprimento da legislação ambiental e pela 

preservação da mesma, assim como implantar programas de educação ambiental com cursos e 

visitas guiadas, com a participação da comunidade pesqueira por meio de programas de 

treinamento e conscientização da mão-de-obra local, visando a manutenção e sobrevivência 

destes e o desenvolvimento sustentável da região. 
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