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1. INTRODUÇÂO

➢ Na faixa litorânea brasileira, as restingas constituem de formações vegetacionais
que colonizam extensas áreas costeiras ;

➢ No Brasil, as degradações ambientais observadas nesses ambientes costeiros
têm se manifestado de várias maneiras ;

➢ As áreas litorâneas dos bairros do Stella Mares, Flamengo e Ipitanga foram
substituídas por desordenadas frentes urbanas;

➢ A implantação do Paisagismo, na área litorânea dos bairros de Stella Mares,
Flamengo e Ipitanga, contribuirá para resgatar, pelo menos em parte, as funções
ecológicas e socioculturais dessas regiões litorâneas que foram fragilizadas
devido às alterações no equilíbrio morfodinâmico desses ambientes costeiros



2 PROCEDIMENTOS USADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

➢ Foi feita uma vistoria nos trechos (TR01 - A, B, C), (TR01 - D, E, F, G, H), (TR02 - A, B, C), 
(TR02 - D,  E), (TR02 – F, G, H), (TR02 - I, J), ( TR03 – A, B), (TR03 - C, D, E) e (TR03 – F, G, 
H) (ver anexo) 

➢ Nos trechos escolhidos para o referido trabalho, foram observados alguns aspectos
ambientais emergentes tais como: proximidade com o mar, Vegetação existente,
funcionalidade das espécies vegetais no local e atividade antropogênica.



3.CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA LITORÂNEA DOS BAIRROS STELLA MARES, 

FLAMENGO E IPITANGA. 

A região vistoriada insere-se na área costeira e localiza-se no município de Salvador-BA 

(Figura 01) 

 

Figura 01. Localização geográfica Litorânea dos bairros de Stella Mares, Flamengo e 

Ipitanga pertencentes ao município de Salvador. O polígono vermelho na imagem  



4. RECOMENDAÇÕES PARA O PLANTIO

É importante algumas recomendações para que o plantio seja eficiente e ocorra um 
número reduzido de perdas de  espécies, visto que o ambiente encontra-se alterado
devido à ocupação humana neste local. Em vista disso, é necessário:

• limpar o terreno de detritos de obra, lixos e restos de construção;
• retirar pedras, raízes e ervas invasoras ;
• deixar um espaço para a planta desenvolver-se;
• recomenda-se também uma análise desse material para possíveis diagnósticos em 

relação ao grau de fertilidade desse ambiente  



5.RECOMENDAÇÕES DE ESPÉCIES VEGETAIS 

➢ A área do projeto está inserido em ambiente praial (zona embionária e frontal);

➢ O ambiente é influenciado por fatores ambientais tais como: proximidade do mar,
ventos fortes, mobilidade das areias e alta salinidade exigindo espécies vegetais
adaptadas;

➢ É preciso um acompanhamento das espécies escolhidas no sentido de monitorar o seu
desenvolvimento;

➢ A utilização de plantas não adaptadas pode acarretar sérios problemas que vão desde
processos de invasão por exóticas até gastos abusivos com manutenção, água e
fertilizantes e outros;

➢ As comunidades de plantas escolhidas são as que colonizam próximo a linha de praia
ou aquelas que suportam influência marinha.



Quadro 02  Espécies vegetais do projeto  que  foram  selecionadas para o paisagismo 

Espécie  Nome vulgar Localização  Observação 

PALMEIRAS    

 

Cocos nucifera L (SILVA 

& MENEZES 2012) 

 

Coqueiro 

gigante 

Introduzido para o 

plantio da área 

costeira brasileira. 

Encontrada em 

todo o estado da 

Bahia (QUEIROZ 

2007) 

Área litorânea (QUEIROZ 2007) 

 

Siagus coronata (Mart) 

Becc (SILVA & 

MENEZES 2012) 

 

 

Ouricuri 

Encontrada nas 

regiões costeiras 

baianas e áreas 

urbanas. Ogênero 

Syagrus é 

endêmico da 

América do Sul, 

tem centro de 

diversidade entre 

os estados 

brasileiros da 

Bahia e Minas 

Gerais 

(NOBLICK 

1996). 

SCHMIDLIN et al.(2005) apud 

BARBOSA etal 2017), tem ampla 

distribuição na formação pioneira 

com Influência Marinha. 

SCHMIDLIN et al.(2005) apud 

BARBOSA etal 2017),. 

 

Restinga em moita No trabalho de 

(SILVA & MENEZES, 2012). 

 

  

 



ÁRVORES    

Espécie  Nome vulgar Localização  Observação 

 

Andira nitida(Mart) 

(SILVA & MENEZES 

2012) 

 

Angelim da 

praia(MENEZE

S et al 2010) 

Ocorrência no 

litoral da 

Bahia(QUEIROZ 

2007  

Fisionomia floresta (SILVA et al 

2008) desenvolvem-se bem em 

moitas 

 

Anacardium ocidentale L 

(SILVA & MENEZES 

2012) 

 

Cajueiro 

Encontrada na 

restinga  do 

Parque das Dunas 

em Salvador- 

Bahia(dados não 

publicados) 

Foi encontrada de forma agrupada 

formando moitas com os gêneros  

Byrsonima,  Eerythroxylum  e 

Eugenia (ALMEIDA JR, E. 

B.ZICKEL, 2009) 

 

Anacardium occidentale pode 

desenvolver moita juntamente com 

algumas gêneros como   Byrsonima 

gardneriana,Erythroxylum 

passerinum e Eugenia punicifolia, 

ocorrendo de forma agrupada. 

Além disso, estas espécies podem 

aparecer organizadas em moitas, 

 



Labramia bojeri A. D. C. Abricó-de-praia Foi introduzida 

para o plantio 

urbano em 

Salvador  

Tem apresentado um bom 

desenvolvimento, porém ´(MORO 

& WESTERKAM, 2011 apud 

BARBOSA et al 2017)) existem 

poucos estudos sobre o 

comportamento dessas espécies na 

área urbana e principalmente na 

área de influência marinha. Não 

foram encontradas, na literatura 

pesquisada, essas espécies na flora 

da restinga da Bahia. É interessante 

o estudo biológico dessas espécies 

antes da arborização em áreas 

costeiras. 

Schinus terebinthifolius 

Raddi  (SILVA & 

MENEZES 2012) 

Aroeira Restinga litoral 

Norte- 

Bahia(SILVA & 

MENEZES, 

2012) 

Suportam mais a influência 

marinha, pois estão nas zonas de 

espécies pioneiras de influência 

marinha SCHMIDLIN et al, 

(2005)apud BARBOSA 2017 

 



ARBUSTOS    

Espécie  Nome vulgar Localização  Observação 

 

Bougainvillea glaba 

Choisy 

Primavera,  

Três- marias, 

roseiro 

Nativo do sul do 

Brasil 

Suporta sol pleno(LORENZI & 

SOUZA , 2001) não foi encontrada 

na literatura sobre sua ocorrência 

no ecossistema de restinga. 

 

Clusia hilariana Schldl 

(SILVA & MENEZES 

2012) 

Clusia Entre Rios Bahia 

(SILVA & 

MENEZES, 

2012) 

Restinga em moita SILVA & 

MENEZES, 2012 

 

Eugenia uniflora 

Pitanga São encontrados 

na restinga de 

salvador (Parque 

das Dunas dados 

não publicados) 

Tem um bom desenvolvimento em 

sedimentos litorâneos Dantas et al 

(2009) apud BARBOSA et al 

2017), porém nos sedimentos 

litorâneos de praia foi encontrado 

com porte menor. (DUARTE, 

1988).  

 

Hombergia litorallis  L,B. 

Smitch SILVA & 

MENEZES 2012) 

Gravatá Bahia Desenvolve-se bem em moitas o 

Gênero encontrado no trabalho de 

(SILVA & MENEZES 2012. 

Opuntia cochenilifera 

Nopalea cochenillifera 

(L.) salm-Dyck(MELO 

JUNIOR & BOEGUER , 

2015) 

cactus Bahia Moitas 

Psidium guajava L Araça mirim Estende de São 

Paulo até México 

Mata Atlântica (STAZI et al 2002) 

 



FORRAÇÔES    

Espécie  Nome vulgar Localização  Observação 

Ipomea asarifolia (Desr.) 

Roem. E Schult 

Salsa brava rosa Bahia(MARTINS 

et al 2011) 

Psamófila com boa adaptação em 

áreas litorênas (LORENZI,2001) 

Ipomea pes caprae 

(L.) R.Br. SILVA & 

MENEZES 2012) 

 

Salsa brava roxa foram encontradas 

nas dunas do 

Abaeté 

(BRITO,1993) 

Psamófila com boa adaptação em 

áreas litorênas, domínio praial 

(BRITO,1993)suportam sol pleno. 

 estudos também apontaram pes-

caprae como uma espécie 

importante na colonização e 

cobertura ao longo das áreas de 

litoral estudadas (Pinto et al., 1984; 

Cordazzo & Costa, 1989; Almeida 

& Araújo, 1997apud BARBOSA et 

al 2017)), uma vez que a 

proximidade do mar possibilita que 

essa espécie apresente um maior 

número de indivíduos (Cordeiro, 

2005 apud BARBOSA et al 2017), 

 

Lantana cambara L 

(ALMEIDA JR et al 

2009) 

Lantana Ocorre nas 

restingas de 

Pernambuco  

Foi encontrada em floreta no sub-

bosque  e em campo 

aberto(ALMEIDA JR et al 2009) 

Pode ter boa adaptação em moita. 

Entretanto, é  importante o 

acompanhamento dessa espécis em 

ambiente de moita. 

Sphagneticola trilobata  mal me quer, 

vedelia 

Nativa de toda  a 

costa brasileira 

(LORENZI & 

SOUZA 2001) 

Suporta sol pleno (LORENZI & 

SOUZA 2001)  

 



Plantas que podem ser usadas e que não foram citadas no projeto 

Quadro 03 Plantas selecionadas para o trabalho paisagistico 

Espécie  Nome vulgar Localização  Observação 

 

Hancornia speciosa 

Gomez(SILVA & 

MENEZES 2012)  

Mangaba  Ocorre nas 

restingas da Bahia 

(Silva 2012) 

Tem boa adaptação nas moitas  

 

Vanilla bahiana Hoechne 

(SILVA & MRNEZES 

2012) 

 

 Ocorre nas 

restingas da Bahia 

(SILVA & 

MRNEZES 2012)  

Tem boa adaptação nas moitas  

Cereus pernambucensis 

Lam (SILVA & 

MENEZES 2012) 

mandacaru Ocorre nas 

restingas da Bahia 

(SILVA & 

MRNEZES 2012 

Tem boa adaptação nas moitas  

Anthurim afinneSchott 

(SILVA & MRNEZES 

2012) 

 

Asa de urubu Ocorre nas 

restingas da Bahia 

(SILVA & 

MRNEZES 2012 

Tem boa adaptação nas moitas  

Coccoloba  alnifolia 

(SILVA & MRNEZES 

2012) 

 

 Ocorre na restinga 

das litoral baiano 

SILVA & 

MRNEZES 2012) 
  

Tem boa adaptação nas moitas  

Coccoloba rósea Meisn  ocorre na Bahia 

(MARIANO, 2006 

apud BARBOSA et 

al 2017 

Tem boa adaptação nas moitas  

Portulaca oleracea L.   Invasora e 

encontrada em 

muitos estados 

brasileiros 

(LORENZI & 

SOUZA, 2001) 

Tem boa adaptação em sol pleno 

 
 



5.3 Plantas indicadas no projeto que não são cultivadas em viveiro de produção

Dentre as espécies selecionadas para o  projeto pode-se destacar as espécies :
➢ Protium bahianum; 
➢ Miconia albicans ;
➢ Byrsonima microphyla;
➢ Chrysobalanus icaco;
➢ Suriana marítima;
➢ Chamaecrista cytisoides ;



6. AGREGAÇOES ENVOLVENDO ESPÉCIES VEGETAIS DE RESTINGA PARA FORMAÇÃO 
DE MOITAS



7. CONCLUSÃO

➢ O trabalho de paisagismo em áreas litorâneas baianas não tem sido uma tarefa 
fácil;

➢ As difíceis condições ambientais das zonas costeiros exigem espécies 
adaptadas a esses ambientes;

➢ Muitas espécies que ocorrem nas restingas baianas não são produzidas em 
viveiros de produção, pois atualmente não existe um  Horto que  produza tais 
espécies no estado da Bahia;

➢ Nota-se também que, apesar da grande diversidade de plantas nativas e da 
vasta literatura existentes sobre ecossistemas litorâneas, poucos estudos foram 
feitos na área paisagística;

➢ Portanto, essa realidade demonstra que há muito ainda a ser feito e 
pesquisado sobre essas espécies vegetais no sentido de proporcionar maiores 
conhecimentos técnicos para a indicação de plantas nativas em projetos de 
paisagismo nas áreas litorâneas. 


