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APRESENTAÇÃO
O banhista atento, ao caminhar pela orla de Arraial
do Cabo observa ao longo da praia diversas plantas
crescendo junto a faixa de areia e sobre as dunas.
Estes vegetais balançam ao sabor do vento, flores de
cores violáceas brilham sob o sol forte, ervas, arbustos
e arvoretas crescem em solos arenosos com poucos
nutrientes e uma fauna peculiar se abriga em meio
aos emaranhados com diversos tons de verde.
Essa é a restinga, um dos tipos de vegetação que
compõe o bioma Mata Atlântica e que cresce
exuberante em Arraial do Cabo/RJ.
Presente ao longo da costa brasileira, as restingas se
distribuem geograficamente, em pontos específicos, e
descontínuos, por mais de 5.000 km do litoral do
Brasil estando representada em ambientes marinhos
e lagunares.

Foto Drone: FUNTEC

Sem saber da relevância deste ambiente, esta
vegetação sofre vários tipo de negligências
necessitando de atenção especial, uma vez que são
fundamentais para a manutenção do equilíbrio
ambiental.
Apesar de sua complexidade ecossistêmica,
sua resiliência parece não ser suficiente para lidar
com os impactos da exploração humana, desta forma
as restingas precisam ser conhecidas e conservadas
pois são o berço de diversos benefícios sociais,
econômicos, turísticos e ambientais.
É sobre isso que trataremos nesta primeira
edição da revista "Conhecer para amar, amar para
preservar”, edição Restinga de Massambaba, com o
intuito de mostrar as belezas da nossa cidade de uma
maneira não muito vista.
Boa leitura!

Foto Drone: FUNTEC

Jorge Augusto da
Costa Oliveira
Secretário de Ambiente e Saneamento
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A RESTINGA
E SUAS
DEFINIÇÕES
No Brasil, alguns autores usam o termo
"restinga" apenas para designar o tipo de
terreno, denominando a vegetação como
nhundú ou jundú, termo indigena que
significa “vegetação rasteira próxima à praia”
(Löfgren, 1898). Para outros, a restinga pode
ser definida como um terreno arenoso e
salino, próximo ao mar e coberto de plantas
herbáceas.

Foto: Daiana Cabral

Foto: Daiana Cabral

No dicionário é sinônimo de faixa de areia ou de pedra que se
prende ao litoral e avança pelo mar e também um terreno arenoso
e salino coberto de plantas herbáceas características (Oxford
Languages, on line).
Geógrafos definiram restinga como depósitos arenosos paralelos
à linha da costa, com formas geralmente alongadas, produzido por
processos

de

sedimentação,

onde

se

encontram

diferentes

comunidades que recebem influência marinha, podendo ter
cobertura vegetal em mosaico (Souza et al., 2008).
Na área de Ecologia Vegetal o termo é utilizado para definir as
diferentes formas de vegetação estabelecidas sobre solos arenosos que
ocorrem na região da planície costeira (Azevedo et., 2014).
Foto: Daiana Cabral
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Como podem verificar, existem muitas definições para a palavra Restinga, contudo a maior
parte dos autores concordam que a biodiversidade deste ecossitema costeiro é
inquestionável.
Dada a relevância da restinga e, propondo que essas áreas continuem exercendo sua
importante função ambiental, o Código Florestal Brasileiro – Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012 enquadrou as áreas de restingas como Áreas de Preservação Permanente (APP),
estipulando regras para uso e ocupação, conforme dispõe o inciso VI do art.4º e 7º da Lei.

Art. 4º Considera-se Área de Preservação
Permanente,

em

zonas

rurais

ou

urbanas, para os efeitos desta Lei:
(...)
VI - as restingas, como fixadoras de
dunas ou estabilizadoras de mangues;
(...)
Art. 7º A vegetação situada em Área de
Preservação
mantida

Permanente

pelo

deverá

proprietário

da

ser
área,

possuidor ou ocupante a qualquer título,
pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado.

Foto: Daiana Cabral

Segundo o decreto nº 41.612 de 23 de dezembro 2008, as restingas do Estado do Rio de
Janeiro foram definidas como: planícies arenosas costeiras de origem marinha, abrangendo
praias, cordões arenosos, dunas, depressões entre-cordões e depressões entre-dunas com
respectivos brejos, charcos, alagados e lagoas, cuja vegetação e fauna estão adaptadas às
condições ambientais locais.
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Em meio a tantos conceitos, este ambiente com características únicas, abriga espécies
singulares, adaptadas à condições únicas, tais como: elevadas temperaturas, solos com pouca
capacidade de retenção de água, baixo teor de nutrientes e altas concentrações de sal (SILVA;
ZICKEL; PÔRTO, 2016).
As restingas foram consideradas como um dos tipos vegetacionais mais expressivos da
costa brasileira, sendo um conjunto de fitofisionomias distintas que refletem em diferenças
geomórficas, pedológicas e climáticas (LIMA et al. 2017). Rizzini (1979), no Tratado de
Fitogeografia do Brasil, considerou a vegetação de restinga como uma das dez categorias
mais importantes dentre os grandes tipos da vegetação brasileira (Rizzini,1979).
A Figura 1 ilustra a localização da restinga no Estado do Rio de Janeiro e as suas
fitofisionomias.

FONTE: INEA

FONTE: UFBA

Figura 1. Restingas no litoral do estado do Rio de Janeiro e as caracteristicas da vegetação (fitofisionomias).

Em nosso município, um exemplo típico de restinga encontra-se na Área de Proteção
Ambiental (APA) de Massambaba, criada em 15 de dezembro de 1986 (Decreto no 9529-C)
com o objetivo de preservar uma flora e fauna muito singular do litoral brasileiro.
Além de toda esta riqueza natural, as restingas proporcionam serviços ecológicos
(provisão, regulação e culturais) que são essenciais para a produção de alimentos,
manutenção do clima, purificação da água, controle de inundações e proteção costeira,
recarga dos aquíferos e do lençol freático, retenção de sedimentos, manutenção da
biodiversidade, estocagem de carbono orgânico, moradia para populações tradicionais,
dentre outros serviços (DAROLD; IRIGARAY, 2018).
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RESTINGA
DE
MASSAMBABA
A Restinga da Massambaba (22º30` 23º00´S; 42º42´ - 41º52´W) é uma das
restingas mais relevantes em relação a
riqueza e diversidade de espécies no
litoral

fluminense.

Bragança

Júnior

De

acordo

(1992),

a

com

palavra

"massambaba" tem origem na palavra
moçambaba, da língua indígena Tupi, e
significa união, junção, referência dos
nativos à restinga que faz a comunicação
entre a laguna e o mar.
Importante remanescente, e uma das
mais extensas restingas do Rio de Janeiro
com 76,3km2 de área total e 48km de
extensão. Encontra-se inserida na Região
dos Lagos, iniciando na Barra da Lagoa de
Saquarema, no município de Saquarema,
e terminando no Morro do Atalaia, no
município de Arraial do Cabo.
Ao longo da maior parte de sua
extensão, a Restinga é margeada, de um
lado, pelo Oceano Atlântico, e por outro,
pela Lagoa de Araruama.

Flor do Maracujá Silvestre - Foto: Daiana Cabral

Em sua faixa mais estreita, na Enseada das Gaivotas (na orla da Lagoa de Araruama
pertencente à Arraial do Cabo), a Restinga tem apenas 300 metros. O trecho mais longo é a
extensão de terra que inclui a Ponta da Acaíra (também em Arraial do Cabo) com 6km.
Vale ressaltar ainda que a Restinga de Massambaba é o evento geológico que possibilitou a
formação da Lagoa de Araruama, o maior corpo d’água hipersalino em estado permanente do
mundo.
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A Restinga de Massambaba é considerada um dos últimos ambientes onde estão preservados
testemunhos do processo de formação do litoral do Estado do Rio de Janeiro. Sua formação é
decorrente de um complexo processo, associado à variação do nível do mar e mudanças
climáticas (Feema, 2002).
Atualmente, a restinga divide-se em um mosaico de Unidades de Conservação que compõe a
Área de Preservação Ambiental Estadual da Massambaba.

Fonte: Restinga de Massambaba - Jardim Botanico do Rio de Janeiro
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Fonte: Restinga de Massambaba - Jardim Botanico do Rio de Janeiro
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Fonte: Restinga de Massambaba - Jardim Botanico do Rio de Janeiro
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"A Restinga de Arraial
é sem igual, onde verde
é a beleza natural."
-LUCIMAR LESSA

Foto: Daiana Cabral
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Ilustração da Área da APA de Massambaba no município de Arraial do Cabo, com sobreposição de informações dos Planos de Manejo de 2002 e 2009.
Fonte: INEA (2002); RIO DE JANEIRO (2009), adaptado pelos autores em 2015

APA DE MASSAMBABA
A Restinga de Massambaba tem uma rica biodiversidade e deu origem à várias unidades de
conservação (UCs).
Em 1986, a antiga Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema), criou a Área
de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, a Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá (REEJ)
e a Reserva Ecológica (Resec) de Massambaba.
A Área de Proteção Ambiental de Massambaba (Apa de Massambaba) é uma unidade de
uso sustentável criada pelo decreto estadual Nº 9.529 – C, 15/12/1986, localizada na Região dos
Lagos, área das Baixadas Litorâneas do estado do Rio de Janeiro, possui uma área de
aproximadamente 9.200,00 hectares.
A APA de Massambaba está contida na íntegra dentro dos limites do Centro de Diversidade
Vegetal de Cabo Frio, um dos 14 Centros de Diversidade Vegetal (CDV) do Brasil (Davis et al. 1997;
Araujo 1997), cujo objetivo é chamar atenção para os pontos do globo terrestre com alta
diversidade seriamente ameaçadas, focando na preservação destas áreas.
O Ministério do Meio Ambiente, em 2007, elencou a Restinga de Massambaba entre as “Áreas
Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira” ou “Áreas Prioritárias para a Biodiversidade”, e a classificou na classe de
importância biológica e prioridade de ação como “extremamente alta” (MMA/Portaria N° 9 de
23/01/2007).
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Foto: Eduardo Pimenta

LAGOA DE ARARUAMA

ECOSSISTEMA LAGUNAR
HIPERSALINO
A LAGOA DE ARARUAMA É HIPERSALINA,
ISTO É, POSSUI UMA GRANDE QUANTIDADE
DE SAL DISSOLVIDO EM SUAS ÁGUAS. ESTA
CARACTERÍSTICA FOI RESPONSÁVEL PELA
IMPLANTAÇÃO DE SALINAS NO PASSADO.
PARA ENTENDER O MOTIVO DESSA ELEVADA
SALINIDADE
É
PRECISO
CONSIDERAR
VÁRIOS FATORES:

Clima: a região entre a Lagoa de Araruama e
Armação dos Búzios apresenta um clima
semiárido, com presença de cactos, vegetação
característica de locais desérticos. Segundo
estudos pluviométricos a precipitação média
varia entre 600 a 700mm/ano, enquanto a taxa
de evaporação está compreendida entre 1.300
a 1.400mm/ano. Especialistas apontam a
condição de poucas chuvas ao fenômeno de
ressurgência, que ocorre na costa de Arraial do
Cabo.
Ventos: a grande e forte ocorrência dos ventos
na região atua sobre o espelho d´água da
lagoa, o que aumenta a evaporação, tornandoa ainda mais salina.
Contribuição de água doce: os poucos rios
afluentes à lagoa são de pequeno porte e,
assim, não contribuem muito para a entrada de
água doce no sistema. Portanto, a pequena
contribuição de água doce do sistema, seja
pelo baixo índice de precipitação e de vazão
dos rios afluentes, aliada à grande taxa
evaporação,
causa
esse
fenômeno
de
hipersalinidade da Lagoa de Araruama.
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PLANTAS DA RESTINGA DE
MASSAMBABA

PÁGINA 10

AROEIRA

Nome científico: Schinus terebinthifolius Raddi.
Família: Anacardiaceae

Árvore de 5 a 10 m de altura, com
tronco revestido de casca grossa, fissurada
longitudinalmente,
acastanhada
a
castanho-acinzentada. Folhas compostas,
imparipenadas, fortemente aromáticas,
com 3 a 10 pares de folíolos; raque alada,
folíolos sésseis, de 1,5 a 5 cm de compr. e 2
a 3 cm de largura, elípticos, base
assimétrica, ápice agudo e margem
serrada ou inteira. Inflorescência em
cachos terminais de 4 a 11 cm de
comprimento. Flores pequenas, com 5
pétalas brancas. Fruto drupa esférica de
cerca de 0,5 cm de diâmetro, vermelha a
purpúrea quando maduras. Sementes
muito
aromáticas
e
apimentada.
(FONSECA-KKRUEL et al., 2006).

Como essa planta é utilizada?

Foto: Suelen Vidal

Medicinal, Culinário, Alimentar Tradicional e
Ornamental

BACUPARI
Nome científico: Garcinia brasiliensis Mart.
Família: Clusiaceae
Árvore de 2 a 9 m de altura, glabras, com látex amarelo.
Folhas opostas, coriáceas, levemente ásperas na face
inferior, com ápice, agúdo e obtuso; pecícolo na face
superior muitas vezes escavado na base e com margem
elevada. Inflorescência geralmente em fascículos axilares.
Flores pequenas, brancas a amareladas, perfumadas
geralmente dióicas ou polígamas. Nectários às vezes
presentes. Fruto baga suculenta, globosa, amarela.
(FONSECA-KKRUEL et al., 2006).
Como essa planta é utilizada?
Alimentar, Medicinal e Tradicional.
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GURIRI
PÁGINA 22

Nome científico: Allagoptera arenaria Kuntze.
Família: Palmae
Planta com cerca de 2 m de altura, com
caule subterrâneo, rizomatoso. Folhas
pinadas com bainha não tubular, fibrosa
e pecíolo de 40 a 60 cm de
comprimento, coberto por pelos com
aspecto de lã na porção basal.
Inflorescência de 65 a 100 cm de
comprimento, com pedúnculo robusto,
muricado, coberto por pelos brancos
com aspecto de lã; bráctea da
inflorescência com 60 a 80 cm de
compr., apiculada, lenhosa, sulcada, bege
na parte externa, marrom a arroxeada na
parte interna. Fruto drupa ovada,
amarelada, com pelos tipo lã (FONSECAKKRUEL et al., 2006).
Como essa planta é utilizada? Alimentar, Ornamental

Foto: Suelen Vidal

ARUMBEBA
Nome científico: Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger.
Família: Cactaceae

Foto: Daiana Cabral

Planta de porte arbóreo, com até 4 m de altura, caule
geralmente ereto, cilíndrico, à parte, basal com ou sem
espinhos, os ramos laterais podem ser horizontais e cilíndricos
e os centrais mais aplanados. Aréolas dispostas em séries
espiraladas, distantes mais ou menos 3 cm entre si, com
pequenos espinhos e cerdas curtas e 15 a 20 espinhos, com
cerca de 3 cm de comprimento. Cladódios primários
cilíndricos, seguidos de cladódios achatados, ovados a
lanceolados, verdes, suculentos, de 5 a 10 cm de
comprimento; aréolas dos cladódios terminais com 1 a 2
espinhos de 1,5 a 3 cm de compr. Folhas de 2 a 5 mm de
comprimento, verdes. Flores solitárias, com cerca de 4 cm de
comprimento, amarelas, anteras amarelas; estilete alvo. Fruto
globoso, amarelo, com cerca de 3,5 cm de compr. Sementes
amarelas, testa pilosa, lisa, arilo enrijecido (FONSECA-KKRUEL
et al., 2006).

Como essa planta é utilizada? Alimentar, Medicinal, Ornamental.
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Foto: Suelen Vidal

PITANGA
Nome científico: Eugenia uniflora L.
Família: Myrtaceae

Foto: Suelen Vidal

Foto: Maria da Conceição

Arbusto ou árvore de 3 a 12 m de altura, com
tronco geralmente um pouco tortuoso, de
casca lisa e ramificação densa e fina,
pendente
quando
árvore
isolada
e
ascendente quando em mata fechada.
Folhas opostas, cartáceas, ovadas e oblongas,
com ápice atenuado a acuminado, de 2,5 a 7
cm de comprimento, e 1 a 3 cm de largura. As
folhas são marcadas por pequenas manchas
obscuras e translúcidas, circulares e quando
frescas, ao serem friccionadas exalam odor
suave e agradável, característico. Fruto baga
globosa, costada, com cerca de 1,5 cm de
diâmetro., vermelha, sucosa, com uma só
semente (FONSECA-KKRUEL et al., 2006).

Como essa planta é utilizada? Ornamental, Medicinal, Alimentar, tradicional.
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Foto: V.S. Fonseca Kruel

CAMBUÍ

Plantas globosas de 12 a 15 cm de altura, 9 a 15
costadas, costas com cerca de 1 cm; cefálio com 3 a 5 cm

Nome científico: Myrciaria
de comprimento, tricomas alvos, cerdas rosadas passando
floribunda (H. West ex Willd.) O. a acinzentadas com o tempo; aréolas oblongas, de 0,8 a 1
Berg.
cm distantes entre si, com 6 a 12 espinhos, divergentes, 1

Família: Myrtaceae

central ou ausente, com cerca de 2 cm de comprimento.
Flores róseas com cerca de 2 cm de comprimento,

Como essa planta é utilizada?

segmentos

do

perianto

agudo-lanceolados,

Alimentar e ornamental.

cm de comprimento; exclusa do cefálio após a maturação;

membranáceos. Fruto baga rósea, clavada, com cerca de 2
sementes globosas, testa negra brilhante, cerca de 1 mm
de comprimento (FONSECA-KKRUEL et al., 2006).

BAJURU
Nome científico: Chrysobalanus icaco L.
Família: Chysobalanceae

Foto: Daiana Cabral

Arbusto ou até pequena árvore de
aproximadamente 3 m de altura, com caule tortuoso
ou reto. Folhas simples alternas, voltadas para cima,
medindo de 4 a 8 cm de comprimento e 2,5 a 6 cm em
largura, coriáceas, redondas ou elípticas de coloração
verde-escura e lustrosa na face superior e verde-clara
na face inferior. Inflorescência cimosa, com diversas
flores brancoesverdeadas, de cerca de 1 cm de
diâmetro. O fruto é uma drupa, esférica a elipsoide,
com 2 a 4 cm de comprimento; a polpa é branca, rosa
ou roxa (FONSECA-KKRUEL et al., 2006).

Como essa planta é utilizada? Alimentar e medicinal.
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CAJU
Nome científico: Anacardium occidentale L.
Família: Anacardiaceae
Árvore com cerca de 8 m de altura,
com
resina
amarelo-transparente
na
entrecasca
que,
ao
secar,
torna-se
cristalizada. Folhas alternas, de 5 a 15 cm de
compr. por 5 a 9 cm de larg., simples,
glabras, oblongas, elípticas a obovadas, de
margem inteira, ligeiramente ondulada,
lisas; folhas jovens rosadas a avermelhadas.
Inflorescência racemosa, com as flores rosaavermelhadas. A castanha, é o fruto
verdadeiro, reniforme, marrom-esverdeada
com 3 a 5 cm de comprimento, possui resina
espessa e pegajosa. O pedúnculo do fruto
desenvolvido e suculento é geralmente
considerado
fruto,
carnoso,
amareloavermelhado, oblonfo-ovado, com cerca de
10 cm de comprimento (FONSECA-KKRUEL
et al., 2006).

Foto: klimanaturali

Como essa planta é utilizada? Alimentar e Medicial.

BAPUANA
Nome científico: Eugenia Copacabanensis Kiaersk.
Família: Myrtaceae
Arbusto a pequena arvoreta de até 6 m de
altura, glabra; tronco com casca externa desfolhando
em lâminas. Folhas opostas elípticas, ovadas ou
lanceoladas, ápice acuminado, base cuneada a
decorrente, margem revoluta com um espessamento
amarelo, coriácea, com face superior brilhante,
densamente pontuada; 4 a 7 cm de comprimento e 2
a 3,5 cm de larg. Flores em fascículos, com 4 a 6
flores, com pétalas e estames brancos. Fruto baga
piriforme, 3 a 4 cm de comprimento e 2 a 2,5 cm de
largura,
amarelo-alaranjada
quando
madura
(FONSECA-KKRUEL et al., 2006).
Foto: Colecionandofrutas

Como essa planta é utilizada? Medicinal.
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Foto: Daiana Cabral

ORQUÍDEA DA RESTINGA
Nome científico: Cattleya guttata (Lindl.).
Família: Orquidaceae

Foto: Sylvio Rodrigues Pereira

É planta de grande porte com
pseudobulbos longos e cilíndricos de 70
a 1,30 cm, esverdeados e encimados por
duas até três folhas coreáceas e elíptas
com 15 a 30 cm de comprimento.

Como essa planta é utilizada?
Ornamental.

Foto: Sylvio Rodrigues Pereira
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SAPUTIQUIABA
Nome científico:
(Roem. & Schult.)

Sideroxylon

obtusifolium

Família: Sapotaceae

Foto: Gustavo Giacon

Como essa planta é utilizada? Construção e Alimentar.

Árvore ou arbusto de 2 a 6 m de
altura, com látex branco; tronco cinzentoamarronzado, rachado ou fissurado.
Espinhos
axilares
ou
terminais
geralmente presentes em ramos jovens.
Folhas alternas de 3 a 5 cm de compr. e 1,5
a 2,5 cm de largura, subcoriáceas, ovadas,
elípticas,
oblongo-lanceoladas
ou
obovadas, ápice obtuso, truncado ou
emarginado, base levemente atenuada.
Inflorescências em umbelas axilares, com
flores
pequenas,
branco-amareladas.
Fruto baga negra, globosa ou elipsoide de
1 a 2 cm de comprimento, com apenas
uma semente. (FONSECA-KKRUEL et al.,
2006).

MURICI
Nome científico: Byrsonima sericea DC.
Família: Malpighiaaceae
Arbusto de 1 a 4 m de altura, com base
engrossada e lenhosa, ramos ascendentes e
eretos. Folhas opostas, coriáceas, com pelos, de 3
a 6 cm de compr. e 3 cm de largura, obovadas a
elípticas. Inflorescência em racemos terminais, de
5 a 10 cm de comprimento, com flores amarelas,
com glândulas visíveis no cálice. Fruto drupa
globosa, amarela, com cerca de 1 cm de diâmetro
e apenas uma semente (FONSECA-KKRUEL et al.,
2006).
Como essa planta é utilizada? Alimentar, Medicinal,
tradicional e Ornamental.
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TUCUM
Nome científico: Bactris setosa Mart.
Família: Palmae

Foto: Rita Barreto

Planta com 2 a 4 m de altura,
formando moitas, com caule de 3 a 4
cm
de
diâmetro,
densamente
espinhosa nos entrenós. Folhas
pinadas com bainha de 20 a 30 cm
de comprimento, não tubular, fibrosa
na margem, de cor marrom com 2 a 5
folhas com espinhos dispersos.
Espinhos achatados, marrons ou
amarelados, de base e pontas pretas,
medindo
6
cm
de
compr.
Inflorescência de 13 a 33 cm de
compr., bráctea da inflorescência
coberta por espinhos. Fruto drupa,
globosa, de cerca de 2 cm de
diâmetro, preta-roxeada.

Como essa planta é utilizada? Alimentar e Medicinal.

CARDEIRO
Nome científico: Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G.D
Rowley
Família: Cactaceae
Planta de porte arbustivo, colunares, de 1 a 7 m de
altura, ramificadas, verdes com 4 a 8 costas de 3 cm de
altura e 2 cm de largura; aréolas floríferas, circulares, 5 a
8 mm de diâmetro, tricomas curtos, acinzentados.
Espinhos amarelados no ápice do cladódio, 1 a 3 centrais,
com 2 a 4 cm de comprimento e 7 radiais, com cerca de
2 cm de comprimento, flores brancas, com cerca de 8
cm de comprimento, esverdeadas na parte basal. Fruto
baga, globosa achatada, rósea, de 3 a 5 cm de
comprimento, 4 a 7 cm de largura, funículos róseos,
crassos, adocicados; sementes negras, com cerca de 15
mm de comprimento. (FONSECA-KKRUEL et al., 2006)..
Como essa planta é utilizada? Medicinal, Ornamental e
Alimentar.
Foto: Suelen Vidal
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CABEÇA DE FRADE

Foto: Daiana Cabral

Nome científico: Melocactus violaceus
Pfeiff.
Família: Cactacea

Foto: Daniana Cabral

Plantas globosas de 12 a 15 cm de
altura, 9 a 15 costadas, costas com cerca de 1
cm; cefálio com 3 a 5 cm de comprimento,
tricomas alvos, cerdas rosadas passando a
acinzentadas com o tempo; aréolas oblongas,
de 0,8 a 1 cm distantes entre si, com 6 a 12
espinhos, divergentes, 1 central ou ausente,
com cerca de 2 cm de compr. Flores róseas
com cerca de 2 cm de comprimento,
segmentos do perianto agudo-lanceolados,
membranáceos. Fruto baga rósea, clavada,
com cerca de 2 cm de comprimento; exclusa
do cefálio após a maturação; sementes
globosas, testa negra brilhante, cerca de 1
mm de comprimento (FONSECA-KKRUEL et
al., 2006).

Foto: Suelen Vidal

Como essa planta é utilizada? Ornamental, Medicinal e Alimentar.
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A RESTINGA E A
FAUNA
A Restinga de Massambaba apresenta grande variedade de insetos, sendo comuns as
borboletas, como a Heliconius sara apseudes, uma das mais comuns e abundantes da Mata
Atlântica, encontrada em diversos tipos de habitat como capoeiras, vegetações de restinga e
praias, além das borboletas Philaethria wernickei e Hermiargus hanno.

Borboleta-Azulzinha-Do-Trevo - Hermiargus hanno
foto: Adrian Hoskins

Foto: Maycon Victorino
Borboleta-esmeralda
Philaethria wernickei

CONHECER PARA AMAR, AMAR PARA PRESERVAR

Borboleta-da-restinga
Parides ascanius
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Lagartixa-de-areia (Liolaemus lutze) - Foto: Ricardo Ribas

Bico-doce (Ameiva ameiva)- Foto: Suelen Vidal

ESPÉCIES DE FAUNA DA RESTINGA DE MASSAMBABA

RÉPTEIS

Os répteis ocorrem em área pouco antropizadas, onde presume-se que ainda sejam
encontrados nos brejos a tartaruga-do brejo (Platemys radiolata), lagarto-verde ou bico-doce
(Ameiva ameiva) e o jacaré-do papo-amarelo (Caiman latirostris), e, nas áreas secas, o jabutipiranga (Geochelone carbonaria).
Embora não muito conhecido da população, a lagartixa-de-areia (Liolaemus lutzae) é uma
espécie rara, endêmica das restingas do litoral do Rio de Janeiro e vulnerável (Fonte: IUCN Red
List), em conseqüência da pressão humana sobre o habitat em que vivem (Rocha, 2008).
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NOS BREJOS DE MASSAMBABA,
São encontrados os peixes da nuvens. Pequenos peixinhos habitantes de áreas
úmidas temporárias, como brejos e poças. São animais fascinante, resilientes e
ameaçados, pertencendo a família Rivulidae, com várias espécies, todas endêmicas e,
altamente ameaçados de extinção (Bezerril, 2001).

Os peixes das nuvens têm esse
nome porque se acreditava que
eles vinham do céu, junto com a
chuva.
Na verdade, os ovos desses
peixinhos ficam enterrados no
fundo das lagoas e eles sobrevivem
mesmo após grandes períodos sem
água. Quando a chuva volta e as
lagoas estão cheias novamente, os
ovos eclodem (nascem).

O grupo dos peixes anuais ou peixes de poças pertencem aos gêneros Leptolebias,
Fonte: Cepta,
Nematolebias e Simpsonichthys. O gênero Simpsonichthys conta com apenas uma espécie
no Estado do Rio de Janeiro (S. constanciae) que habita brejos entre Cabo Frio e Barra de São
João. Raramente atinge mais de 40mm de comprimento padrão (Muratori, 1992).
Nematolebias também apresenta apenas uma espécie no Estado do Rio de Janeiro (N.
whitei), ocorrendo em alagados presentes na porção interna da Bacia da Lagoa de Araruama
(EIA, 2011) e na Bacia da Lagoa de Maricá (MURATORI, 1992).
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ESPÉCIES DA FAUNA DA RESTINGA DE MASSAMBABA

MAMÍFEROS

As áreas úmidas são importantes para a manutenção da fauna da restinga. A relevância
destas áreas foram reconhecidos pelo governo brasileiro, há mais de 37 anos, quando este
assinou a “Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos
Países da América” (Decreto Legislativo Federal n.º 3, de 13/03/1948) , além de outros atos
legislativos mais recentes. (Bueno, in https://livrozilla.com/doc/1508950/apa-da-massambaba--minist%C3%A9rio-do-meio-ambiente).
A mastofauna da APA da Massambaba encontra-se bastante reduzida, em número e em
espécies,

devido

à

caça

e

redução

dos

habitats

(Bueno,

in

https://livrozilla.com/doc/1508950/apa-da-massambaba--minist%C3%A9rio-domeiombiente)
Na APA de Massambaba alguns mamíferos foram registrados tais como ratos-do-mato
(Oxymycterus sp e Oryzomys sp), ouriços-cacheiros (Sphiggurus insidiosus), Gambá
(Didelphis aurita), Cuíca-de-quatro-olhos (Philander frenatus), Preá (Cavia fulgida e C. aperea)
cachorros-do-mato (Cerdocyon thous) e tatu-de-rabo-mole-grande (Cabassous tatouay).
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Fonte: ICMBio, 2015
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Foto: Marcos Teixeira
ratos-do-mato (Oxymycterus sp),

Foto: Marcos Teixeira

Cuíca-de-quatro-olhos (Philander frenatus)

Foto: Leonardo Sandre
ouriço-cacheiro
(Sphiggurus insidiosus)

Foto: Yuri Pinheiro
Gambá (Didelphis aurita)
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Foto: Isabela Marvila

ouriço-cacheiro
(Sphiggurus insidiosus)
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ESPÉCIES DE FAUNA DA RESTINGA DE MASSAMBABA

AVIFAUNA
Foto: Daniana Cabral
Tiê-Sangue (Ramphocelus bresillius)

Em algumas áreas conservadas da APA de
Massambaba

(brejos

e

lagunares),

podem

ser

encontradas variadas espécies de aves.
As aves migratórias do Hemisfério Norte,
como:

maçarico-de-coleira

batuíra-de-bando

(Charadrius

(Charadrius

maçarico-rasteirinho

collaris),

semipalmatus),

(Callidris

pusillus),

mergulhão-caçador (Podilymbus podiceps) dentre
outras, chegam em outubro e permanecem até a

Foto: Wikiaves
Beija-flor-saíra (Cyanerpes cyaneus)

abril na Restinga de Massambaba.

Os microcrustáceos, larvas de insetos e
girinos se tornam-se alimentos para muitas aves
como:

os

(Porzana

Socós

(Butorides striatus),

albicollis),

e

saracuras

garça-branca-pequena

(Egretta thula).

Corujas-buraqueiras (Athene cunicularia), e
Formigueiros-do-litoral

(Formicivora-litorallis)

também podem ser avistados na APA. Sendo esta

Foto: Wikiaves
Mergulhão-caçador (Podilymbus podiceps)

ultima, uma espécie endêmica das restingas da
região dos lagos.

O Tiê-Sangue (Ramphocelus bresillius) e o
beija-flor-saíra (Cyanerpes cyaneus) se destacam
em meio a vegetação da restinga dado as suas
cores impares.
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Papagaio-de-cara-roxa

Coruja Buraqueira

Foto: Daiana Cabral

Foto: Daiana Cabral

Sabiá-da-praia
Foto: Daiana Cabral

Formigueiro-do-litoral
Foto: Bruno Rennó
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ESPÉCIES DE FAUNA DA RESTINGA DE MASSAMBABA

ANFÍBIOS

Perereca-fruta (Xenohyla truncata)

Fonte: biodiversity4all

QUANTO AOS ANFÍBIOS, A RESTINGA DA MASSAMBABA ABRIGA
ESPÉCIES ENDÊMICAS RHINELLA PYGMAEA E XENOHYLA TRUNCATA
Segundo estudos recentes, a

A perereca endêmica das restingas,
Xenohyla truncata é conhecida por ser o

espécie está ameaçada pela crescente

único anfíbio no mundo a se alimentar

urbanização em áreas costeiras. A

de

perereca

frutas

(www.projetodots.org/xenohylatruncata).
Tem como habitat as bromélias e sai
apenas para se alimentar e acasalar.
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Aparasphenodon

brunoi

também é bioma-dependente, tendo
sido

observada

bromélias

da

se

refugiando

especie

em

Quesnelia

quesneliana.
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Rhinella pygmaea - Foto: Sales, R. O. L.

Estudos mostram que algumas
especies de bromélias servem
de berçário para pererecas na
Mata Atlântica
(https://journals.plos.org/plosone/article?
id=10.1371/journal.pone.0246401)

Aparasphenodon brunoi

As pererecas-de-capacete
(Aparasphenodon brunoi),
habitam as restingas e
possuem toxinas que
podem trazer benefícios
aos humanos.
Quesnelia quesneliana

: https://https://garden.org/plants/photo/305672/
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PRAIAS

E

A

RESTINGA
A Restinga de Massambaba possui
nove praias oceânicas ao longo da costa
dos municípios de Saquarema, Araruama e
Arraial do Cabo. Há também 12 praias
lacustres, todas na orla da margem sul da
Lagoa

de

Araruama

nos

mesmos

municípios.
As praias oceânicas da Restinga de
Massambaba são: Praia de Itaúna, Praia do
Vilatur (Saquarema); Praia do Dentinho,
Praia do Raposo, Praia do Vargas, Praia da
Pernambuca

(Araruama);

Pernambuca,

Praia

Grande

(Arraial

lacustres

do

de

e

Caiçara,

Cabo).

compreendem

Praia

as

As

da

Praia
praias

Praias

do

Barreiro ou Praia de Fora (Saquarema);
Praia do Perauaçu, Praia do Villagio D'Itália,
Praia do Tomé, Praia dos Nobres, Praia das
Virtudes, Praia do Pneu (Araruama) e Praia
do Pneu, Praia do Rebolo, Praia de
Figueira, Praia de Monte Alto e Praia do
Sudoeste (Arraial do Cabo). A Praia da
Pernambuca (oceânica) e a Praia do Pneu
(lacustre) se estendem por mais de um
município.
Foto Drone: FUNTEC
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ATIVIDADES ECOLÓGICAS
NA RESTINGA DE MASSAMBABA
A Restinga de Massambaba apresenta uma elevada riqueza de espécies de fauna e
flora, com brejos e lagunares que se estendem por toda área.
Caminhadas e trilhas
ecológicas
Desfrutar das espécies endêmicas
(existente somente nas restingas da
região) e de suas paisagens
encantadoras.

A população nativa detém
conhecimento sobre as plantas da
restinga e realizam coletas para fins
medicinais e alimentares, sendo
considerada uma atividade cultural
e tradicional dos cabistas.

Observação de Aves

Nas lagoas da região

Conhecer e visualizar as diversas
espécies em vida livre, estimulando
a preservação e conservação.

As águas são calminhas e
cristalinas, sendo possível praticar
stand up paddle ou caiaque com
toda a família. Uma prática para o
público que procura algo mais
radical é indicado o kitesurf, que é
realizado na Lagoa Vermelha e
Ponta da Alcaíra.

Passeios mais noturnos
Observação de estrelas na APA de
Massambaba, onde podemos deitar
nas areias da restinga e contemplar
o céu lindo da nossa região.
Foto: Maurício Oliveira

CONHECER PARA AMAR, AMAR PARA PRESERVAR

PÁGINA 31

MATÉRIAS ESPECIAIS
A restinga e seus admiradores

Foto: Raquel Trevizam
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...Sabores

Entrevista com Fernando Melo

Membro de uma família tradicional de
Arraial do Cabo, Fernando Melo cresceu
comendo peixe fresco e as frutas da restinga.
O Professor de Gastronomia do Instituto
Federal Fluminense (IFF), do Campus Cabo
Frio, atualmente trabalha na sua pesquisa de
doutorado, em busca de valorizar o espaço
em que criou lindas memórias, fazendo uma
ligação com a gastronomia local.

CONHECER PARA AMAR, AMAR PARA PRESERVAR

PÁGINA 33

Bolo de abricó da praia e sorvete de fruto do cacto

Peixe empanado com molho de cajá e aroeira

Alunos de Gastronomia - IFF
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Por que decidiu destacar os frutos
da
restinga
nas
aulas
de
gastronomia?
No IFF, temos um componente curricular que é
a cozinha da Região dos Lagos, onde tratamos a
formação do território, suas características e
produtos locais. Essa é a forma que encontramos
desses alunos e futuros profissionais conhecerem
e valorizarem o uso desses ingredientes.

Qual é a importância da
biodiversidade da restinga
para a gastronomia?
A gastronomia trabalha muito a questão de
técnica, novos sabores e experiências. A partir
do momento que você trabalha um ingrediente
novo, isso acaba despertando a curiosidade,
ampliando o consumo e o conhecimento sobre
esse ingrediente. A biodiversidade da restinga
abre espaço pra novas possibilidades dentro da
gastronomia, além de ampliar a oferta de
nutrientes.

A gastronomia local conhece e faz
uso de plantas provenientes da
restinga?
Aqui na região poucos profissionais fazem uso
de plantas provenientes da restinga ou se
restringem ao uso de poucas espécies e isso
acontece devido à falta de conhecimento e
pesquisa sobre esses recursos e de projetos que
viabilizem o uso desses frutos de maneira
sustentável. Além disso, a restinga está em uma
área de proteção ambiental e tem algumas
restrições que precisam ser respeitadas.
É justamente essa a motivação da pesquisa.
Através da gastronomia, mostrar o valor e como
esses ingredientes podem ser utilizados em
diversos tipos de receitas. No final, essas receitas
serão listadas em um livro, conforme suas
características e potencial de uso na cozinha.

No preparo de alguns dos seus pratos,
você usa frutos da restinga. Qual deles
trouxe o sabor mais surpreendente à
receita?
Se eu pudesse destacar três delas pelo sabor,
seriam a pitanga, o araçá e o cambuí. Temos
testado bastante o fruto do cacto, que embora
não tenha um sabor acentuado, tem uma cor
muito bonita e a gente acredita muito no
potencial desse produto.

Como a biodiversidade pode
gerar renda à população cabista?
A primeira coisa que temos que ter em mente é
que a restinga não é um mato. Ali existe uma
riqueza gastronômica muito grande e isso pode
trazer benefícios econômicos, sociais e
ambientais para a comunidade. Mas antes de
iniciar qualquer ação, é preciso montar um
projeto de manejo e agir com responsabilidade.
Se as pessoas retirarem todas as sementes do
ambiente, não vão crescer plantas novas, se tirar
as flores, não terão frutos. A restinga tem
potencial para gerar renda, através de produtos
alimentícios relacionados à gastronomia. É
valorizando esses ingredientes, que você pode
estimular a preservação cultural e uma proteção
ambiental.

Qual a razão principal em utilizar
produtos originários da restinga?
A nossa missão é preservar as riquezas da região,
agregando valor aos produtos e gerando
desenvolvimento econômico e sustentável. Uma
deliciosa maneira de contribuir com a cidade onde
possuo um vínculo afetivo muito forte.

Texto: Vanessa Rodrigues
Fotos: Arquivo Pessoal, Fernando Melo
CONHECER PARA AMAR, AMAR PARA PRESERVAR

PÁGINA 35

...Palavras
Lucimar Lessa

Lucimar ja morou em outros locais no Estado do Rio de
Janeiro, mas foi em Arraial do Cabo que encontrou
muitas inspirações para desenhar, com poemas, as
belezas naturais do município.
Aves, praias, vegetação, lagoa e mar...Ela registra em
muitas páginas seu amor por Arraial do Cabo, e hoje
disponibiliza de maneira voluntária o que escreve para
os projetos da Secretaria do Ambiente e Saneamento.

Foto: Raquel Trevizam
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A RESTINGA E O EQUILIBRIO
NO MEIO AMBIENTE!
LUCIMAR LESSA

A Restinga e a sua riqueza incalculável aqui em nossa belíssima Arraial,
onde a Secretaria do Meio Ambiente sempre atuante,
nunca ausente para orientar e se fazer preservar a grandiosa restinga,
onde temos a esplendida fauna e flora de nosso Arraial.
Como se não bastasse as belíssimas praias, ainda temos a restinga.
Com sua fauna e flora onde encontramos na FAUNA em Especial:
Tie-Sangue, como é lindo de apreciar suas penas vermelhas cor de sangue;
quanto brilho, Oh! Quanta beleza parece estar vestido para uma majestade, para a
nobreza,
e cada voo de liberdade, traz no bico a nova vida deixando a semente na restinga.
A Flora onde também podemos destacar a PITANGA, fruta com um sabor inigualável,
um doce cítrico com um poder de concentração de vitaminas,
onde alimenta outros animais da flora onde se encontra a restinga;
sendo assim, os animais se fazem bem presentes e saudáveis com tanto beneficio
da flora que envolve toda essa restinga.
Ah! Restinga, como se destaca em nossa região com tantas riquezas,
é como um baile a fantasia tem um pouco de tudo;
principalmente em ajudar a preservar o nosso mar!
Essa é a RESTINGA de Arraial ou ‘arraia’ como queira falar!
-Lucimar Lessa
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MATERIAL PARA
PESQUISAS
USO E CONHECIMENTO LOCAL DE ESPÉCIES VEGETAIS DA RESTINGA DA
MASSAMBABA, ARRAIAL DO CABO (RIO DE JANEIRO).
HTTPS://DTIHOST.SFO2.DIGITALOCEANSPACES.COM/SBOTANICAB/64CNBOT/RESUM
O-INS20341-ID4325.PDF
RESTINGA DE MASSAMBABA: IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA. UTILIZAÇÃO DA
FOTOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DO SABER NO ENSINO FUNDAMENTAL
HTTPS://EDITORAREALIZE.COM.BR/EDITORA/ANAIS/CONEDU/2019/TRABALHO_EV12
7_MD4_SA14_ID463_15082019182528.PDF
PLANTAS ÚTEIS DA RESTINGA DE MASSAMBABA
HTTPS://FIELDGUIDES.FIELDMUSEUM.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/RAPID-COLORGUIDES-PDFS/603_BRAZIL-USEFUL_PLANTS_OF_ARRAIAL_DO_CABO_RJ.PDF
INTERAÇÕES POSITIVAS ENTRE PLANTAS NA RESTINGA DE MASSAMBABA- RJ
HTTPS://W2FILES.SOLUCAOATRIO.NET.BR/ATRIO/JBRJPPGENBT_UPL/THESIS/121/DISSERTACAO_DANIELE_VERSAOCORRIGIDA_POS_DEFES
A_20150928171226760.PDF
COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE BROMELIACEAE E SUA DISTRIBUIÇÃO NA RESTINGA
DE MASSAMBABA, ARRAIAL DO CABO-RJ.
HTTPS://WWW.SCIELO.BR/J/BJB/A/KLJMHHJ5GNBHSP5BRJZKTYF/ABSTRACT/?
LANG=PT&FORMAT=HTML
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE MASSAMBABA RIO DE JANEIRO:
CARACTERIZAÇÃO FITOFISIONÔMICA E FLORÍSTICA
HTTPS://WWW.JSTOR.ORG/STABLE/23499906
ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA VEGETAÇÃO ARBUSTIVA ABERTA
(FÁCIES ALTA) DA RESTINGA DA MASSAMBABA (ARRAIAL DO CABO - RIO DE
JANEIRO).
HTTPS://DTIHOST.SFO2.DIGITALOCEANSPACES.COM/SBOTANICAB/64CNBOT/RESUM
O-INS20341-ID6336.PDF
FLORÍSTICA DE UMA ÁREA DE RESTINGA ASSOCIADA A OCORRÊNCIA DE
FORMICIVORA LITTORALIS (AVES THAMNOPHILIDAE) NA APA MASSAMBABA/RJ
HTTP://ARQUIVOS.PRODERJ.RJ.GOV.BR/INEA_IMAGENS/DOWNLOADS/PESQUISAS/A
PA_MASSAMBABA/CAVALCANTI_2010.PDF
PLANTAS ÚTEIS DA RESTINGA: O SABER DOS PESCADORES ARTESANAIS DE
ARRAIAL DO CABO, RIO DE JANEIRO
HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/332448193_PLANTAS_UTEIS_DA_
RESTINGA_O_SABER_DOS_PESCADORES_ARTESANAIS_DE_ARRAIAL_DO_CABO_RIO
_DE_JANEIRO
ETNOBOTÂNICA NA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ARRAIAL DO CABO-RJ
HTTPS://WWW.SCIELO.BR/J/ABB/A/SGSG4JG5XXJNWBMPXJFMTGN/?
LANG=PT&FORMAT=PDF
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