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Na restauração de áreas degradadas é fundamental promover uma dinâmica de sucessão
ecológica, onde a área impactada é considerada como ponto de partida para o
estabelecimento de novas espécies. Nesse sentido, a escolha das espécies que darão início
à sucessão local é extremamente importante. O objetivo principal deste trabalho é avaliar a
sobrevivência de 11 espécies de restinga em projetos de recuperação ambiental. A pesquisa
foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, dentro do Parque
Arruda Câmara (Parque Natural Municipal do Bosque da Barra). O plantio ocorreu entre
os dias 3 e 5 de Abril de 2006, quando foram plantadas 440 mudas. A primeira medição foi
realizada 10 meses após o plantio. Os parâmetros foram medidos para identificar possíveis
problemas enfrentados pelo plantio, foram: indivíduos saudáveis, perda de turgência das
folhas, folhas amarelas, folhas secas, ausência de folha, caule seco e tipo de rebrota.
Fatores externos como nível de sombreamento, herbivoria, perda de parte aérea e mancha
avermelhada na folha, também foram observados. As três espécies que se destacaram
quanto à sobrevivência foram: Inga laurina Willd., Psidium Cattleyanum Sabine e a
Tapirira guianensis Aubl.. O índice alto de mortalidade de 57,5% do total de indivíduos da
espécie Annona  acutiflora Mart. e de 60% para Ilex amara (Vell.) Loes., indica a
necessidade de disponibilidade hídrica nos primeiros meses de plantio. A relação de
sobrevivência e sombreamento parcial foi direta para todas as espécies. 
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