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O ambiente dunar desempenha importantes funções ambientais como a
 preservação dos recursos hídricos, atuando na dinâmica hidrológica do lençol
 freático. Mas continua sendo descaracterizado e destruído ao longo de todo o
 litoral. Devido às particularidades das dunas, como os solos arenosos e pobres
 em nutrientes, a influência direta dos ventos fortes e constantes oriundos do mar,
 para recuperá-las deve-se levar em consideração sua dinâmica e instabilidade.
 Este estudo teve como objetivo fazer uma revisão das técnicas de recuperação
 de áreas degradadas, com ênfase em ambientes psâmicos oligotróficos,
 relatando algumas experiências, principalmente em dunas do Nordeste do Brasil,
 seus aspectos positivos e negativos, as facilidades e dificuldades para
 implantação e indicando algumas estratégias que devem ser seguidas para a
 construção de um modelo. A vegetação é o principal elemento fixador das dunas,
 pois atenua os efeitos do vento. No início da revegetação, deve-se priorizar as
 espécies que possuam um sistema radicular extenso e superficial, que aumentam
 a superfície de absorção e que se espalham pelo solo,contribuindo para a fixação
 da areia. As gramíneas e leguminosas reptantes são as mais indicadas, como:
 Ipomoea pes-caprae, Canavalia rosea, Cynodon dactylon e Phaseolus
 panduratus, e devem ser lançadas no solo na estação chuvosa por semeadura
 direta ou pelo plantio de propágulos, juntamente com fileiras de palha de coqueiro
 que diminuem os gastos com mão-de-obra e evitam a erosão e o soterramento
 das mudas. Após a estabilidade inicial, pode ser iniciado o plantio das espécies
 arbustivas que comporão a vegetação perene e contínua que cobre as dunas
 fixas. De preferência devem ser escolhidas as fornecedoras de alimento à fauna,
 como as mirtáceas, e as formadoras de moitas que sombrearão o ambiente
 mantendo a serrapilheira. Diante de todas as particularidas das dunas, as
 espécies exóticas não são recomendadas, pois funcionam apenas como anteparo
 e não como fixadoras.
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