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Seção: Ecologia Vegetal

VEGETAÇÃO DE RESTINGA DA PRAIA DE DOIS RIOS (ILHA GRANDE, RIO DE JANEIRO, 
BRASIL): 18 ANOS DE REGENERAÇÃO NATURAL
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A recolonização de áreas degradadas por espécies nativas pode contribuir com importantes informações 
para o estabelecimento de medidas voltadas à recuperação de ecossistemas. Essas informações ainda são 
escassas para ecossistemas tropicais, principalmente para vegetação de Restinga. Neste trabalho foi reali-
zado o inventário das espécies que recolonizaram a Restinga de Vila Dois Rios, Ilha Grande-RJ, após quase 
20 anos de sucessão natural. Os impactos antrópicos sobre o sítio de estudo datam do início do século XVIII, 
com a instalação da Fazenda Dois Rios, e persistiu até 1994 quando foi desativado o Instituto Penal Cândido 
Mendes. Durante este período, toda a vegetação de restinga foi suprimida, cedendo espaço para edificações 
e plantio de espécies exóticas. Desde 1994, a área está em regeneração natural e 14 espécies nativas foram 
registradas atualmente no local: Acicarpha spathulata R.Br., Alternanthera littoralis var. maritima (Mart.) Ped-
ersen, Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil) Mears., Canavalia rosea (Sw.) DC., Dalbergia ecastaphyllum (L.) 
Taub., Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam., Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br., Oxypetalum banksii R.Br. 
ex Schult., Paspalum vaginatum Sw., Polygala cyparissias A. St.-Hil. & Moq., Remirea maritima Aubl., Senna 
pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby, Sophora tomentosa L. e Talipariti pernambucense 
(Arruda) Bovini. A vegetação é aberta e caracterizada pela ocorrência de espécies psamófilas reptantes e 
arbustivas até 1,5 m de altura. Próximo aos dois rios, que limitam a planície arenosa, a vegetação se torna 
mais densa e atinge maior altura. Considerando o número de espécies encontradas, a ocupação espacial 
e o intervalo de tempo de regeneração (18 anos), os resultados obtidos corroboram as informações da li-
teratura, nas quais as restingas apresentam regeneração muito lenta se comparadas às áreas de floresta 
ombrófila e, ainda, que as intervenções antrópicas acarretam distúrbios de médio e longo prazo. 
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