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Breves considerações sobre as restingas

A presente informação técnica aborda breves considerações a respeito da importância
das restingas, com ênfase nas instruções trazidas pela Resolução CONAMA n. 303/2002, a
qual confere proteção especial a tais áreas. Tal norma dispõe sobre parâmetros, definições e
limites de Áreas de Preservação Permanente – APP. Em seu artigo 3º, inciso IX, alínea “a”, há
delimitação como APP, “nas restingas”, “em faixa mínima de trezentos metros, medidos a
partir da linha de preamar máxima”.

De acordo com seu artigo 2º, inciso VIII, “restinga” é definida da seguinte forma:

“restinga:  depósito  arenoso  paralelo  à  linha  da  costa,  de  forma  geralmente  alongada,
produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que
recebem influência  marinha,  também consideradas  comunidades  edáficas  por  dependerem
mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorre em
mosaico,  e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de
acordo com o estágio sucessional,  estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo,  este último mais
interiorizado”

Portanto, a APP dos 300 m nas restingas se trata da área caracterizada por sua feição
geomorfológica, sobre a qual, em mosaico, ocorrem [naturalmente] determinadas formações
vegetacionais.

A vegetação  das  restingas  pode  ser  considerada  um  “conjunto  das  comunidades
vegetais,  fisionomicamente  distintas,  sob  influência  marinha  e  fluvio-marinha.  Essas
comunidades, distribuídas em mosaico, ocorrem em áreas de grande diversidade ecológica,
sendo consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do solo que do
clima. Essas formações, para efeito desta Resolução, são divididas em: Vegetação de Praias e
Dunas, Vegetação Sobre Cordões Arenosos e Vegetação Associada às Depressões. Na restinga
os  estágios  sucessionais  diferem  das  formações  ombrófilas  e  estacionais,  ocorrendo
notadamente de forma mais lenta, em função do substrato que não favorece o estabelecimento
inicial  da  vegetação,  principalmente  por  dissecação  e  ausência  de  nutrientes.  O corte  da
vegetação ocasiona uma reposição lenta, geralmente de porte e diversidade menores, onde
algumas espécies passam a predominar.  Dada a fragilidade desse ecossistema a vegetação
exerce  papel  fundamental  para  a  estabilização  de  dunas  e  mangues,  assim  como  para  a
manutenção da drenagem natural (Resolução CONAMA n. 7/1996).

Em maior detalhe, os tipos de vegetação típicos das restingas, segundo a Resolução
CONAMA n. 7/1996, que traz parâmetros básicos para análise da vegetação de restinga no
Estado de São Paulo, são: 
- Vegetação de Praias e Dunas;
- Vegetação Sobre Cordões Arenosos: Escrube, Floresta Baixa de Restinga e Floresta Alta de
Restinga;
-  Vegetação Associada às Depressões: entre cordões arenosos, Brejo de Restinga,  Floresta
Paludosa, Floresta Paludosa sobre Substrato Turfoso; e
- Floresta de Transição Restinga-Encosta.

Assim  como  apresentado  na  definição  da  norma,  essas  formações  vegetais  são
caracterizadas  pela  estreita  relação  que  guardam  com  o  substrato  sedimentar  em  que
recobrem. A figura 1 apresenta de forma esquemática a relação entre o tipo de substrato com a
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respectiva formação vegetacional que o recobre.1

Mais  especificamente,  as  formações  vegetais  das  planícies  arenosas  refletem  um
gradiente de formações vegetais de portes herbáceo, arbustivo e arbóreo, condicionado pela
variação da matéria orgânica e concentração de nutrientes, pela capacidade de retenção de
água do solo arenoso, pela profundidade do lençol freático, pela topografia, pela drenagem do
terreno e pela salinidade do ambiente.2

Ressalta-se  que  na  faixa  de  cerca  de  300  metros  a  partir  da  preamar  máxima se
inserem ambientes que em geral são exclusivos da mesma, e não ocorrem com configuração,
características e atributos à medida que se amplia o distanciamento da linha de praia. É o caso
da vegetação de praia e dunas, do chamado escrube e das florestas baixas de restinga, entre
outras comunidades vegetais, como destacado anteriormente3 

Vale salientar que, conforme exposto no trabalho de Souza & Luna (2008), a formação
de  Floresta  Baixa  de  Restinga  praticamente  desapareceu  do  Litoral  Norte  de  São  Paulo,
havendo  apenas  pequenos  fragmentos  preservados  em  Ubatuba  e  o  restante  em  estado
alterado  (vegetação  secundária),  principalmente  sobre  os  depósitos  de  cordões  arenosos
próximos a praia. Da mesma forma, o Escrube encontra-se seriamente ameaçado, ambas as
fisionomias reféns principalmente do processo de urbanização e especulação imobiliária, pois
estas ocupam naturalmente os terrenos mais “nobres” e visados para ocupação humana. ¹

De forma convergente, destaca-se que os principais exemplos de degradação desses
ambientes  decorrem  do  parcelamento  do  solo  e  ocupação  humana  em  empreendimentos
regulares  ou  clandestinos,  envolvendo  desmatamentos,  alterações  da  drenagem  natural,
aterros, construções, abertura de acessos e especulação imobiliária. Outro fator de degradação
é a extração de areia por meio de escavações junto à superficie (mineração).4

Os  mesmos  altores  evidenciam  ainda  que  a  drenagem  natural  dos  ambientes  de
restinga, fator de alta relevância para a sua preservação, vem sendo desfigurada sem critérios
técnicos adequados, representando grave prejuízo às inter-relações ecossistêmicas. Persiste a
prática perversa de escavar canais de modo arbitrário, alterando a configuração da drenagem
natural e as interações e processos hidrodinâmicos. 4

Reforçam  que  as  formações  vegetais  das  restingas  encontram-se  especialmente
ameaçadas. E retirar sua proteção equivale a promover a sua extinção, antes mesmo destes
ambientes serem devidamente conhecidos e estudados pela ciência. Dessa forma, promover-
se-ia a perda de um patrimônio inestimável, sem se quer conhecê-lo devidamente. 4

1 Celia Regina de Gouveia SOUZA; Graciele da Costa LUNA. 2008. UNIDADES QUATERNÁRIAS E
VEGETAÇÃO  NATIVA DE  PLANÍCIE  COSTEIRA E  BAIXA ENCOSTA DA SERRA DO  MAR  NO
LITORAL NORTE DE SÃO PAULO. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 29 (1/2), 1-18, 2008.
2 LACERDA, Luis Drude e ARAÚJO, Dorothy Sun Dow. Restingas: Origem, Estrutura e Processos. Niterói:
Ceeuf,  1984  apud Roberto  VARJABEDIAN,  Filippe,Augusto  Vieira  de  ANDRADE,  A  proteção  dos
Ecossistemas nas planícies Costeiras.
3 SAMPAIO, Daniela; SOUZA, Vinícius Castro; OLIVEIRA, Alexandre A;PAULA-SOUZA, Juliana e
RODRIGUES, Ricardo Ribeiro. Árvores da Restinga - Guia de Identificação. São Paulo, Editora Neotrópica,
2005. 

VARJABEDIAN Roberto, dados não publicados
4 VARJABEDIAN, R. LUSTOSA, E.P. Informação Tecnica. CAEX – Centro de Apoio Operacional a
Execução. Assunto: Parâmetross básicos para análise dos estágios sucessionais da vegtetação de restinga na Mata
Atlântica. São Paulo, 13 de outubro de 2009.
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É  importante  destacar  que  as  formações  vegetacionais  das  restingas,  além  de  se
inserirem na Zona Costeira, integram o Bioma Mata Atlântica [elevados a patrimônio nacional
reconhecidos duplamente pelo artigo 225 da CF de 1988], o qual para o Estado de São Paulo
apresenta apenas 13,24% de sua cobertura original, dos quais a vegetação de restinga equivale
a apenas 1,02%.1 5

Figura 1. Seção-tipo das unidades geológico-geomorfológicas quartenárias presentes no litoral paulista e sua
associação com as fisionomias de vegetação de restinga descritas na Resolução CONAMA n. 07/1996. Fonte:
Souza & Luna (2008), modificado de Souza et al. 1997

Dessa forma a proteção da faixa de 300 metros de restinga a partir da linha da preamar
máxima deve ser efetivada permitindo o cumprimento de suas múltiplas funções ecológicas. A
retirada  de  sua  proteção  legal  “segue  pela  contramão  dos  princípios  de  sustentabilidade
ambiental,  e  das  diretrizes  mais  básicas  afetas  ao  adequado  gerenciamento  costeiro
(Lei7661/88; Lei 6938/81; CF, Art 225)...”. 6

O  aumento  de  estudos  científicos  de  longa  duração  nestas  áreas  tem  levado  ao
reconhecimento de novas espécies, endêmicas destes ambientes. Exemplos de pesquisas feitas
no  Rio  de  Janeiro  (Rocha  et  al.  2003,  2004)  evidenciam não  só  casos  de  endemismos,
envolvendo espécies de insetos (ex: borboletas), anfíbios, répteis e aves,  como apontam a
necessidade  de  intensificar  os  estudos,  aumentar  os  diagnósticos  e  conhecimentos  sobre
corredores  ecológicos  e  espécies  ameaçadas  de  extinção,  assim  como  de  promover  a
ampliação da extensão de áreas protegidas.7

5 SOSMA/INPE  –  FUNDAÇÃO  SOS  MATA  ATLÂNTICA  /  INSTITUTO  NACIONAL  DE
PESQUISAS ESPACIAIS. 2008. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica: Período 2000-2005.
(<http://mapas.sosma. org.br> Acesso em 05/11/2008).
6 VARJABEDIAN, R, dados não publicados.
7 ROCHA, Carlos Frederico Duarte; BERGALLO, Helena de Godoy; ALVES, Maria Alice dos Santos e
SLUYS, Monique Van. A Biodiversidade nos grandes remanescentes florestais do Estado do Rio de Janeiro e nas
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Considerando  o  exemplo  da  avifauna,  é  relevante  destacar  que  nos  ambientes
próximos da orla marítima embora haja uma menor diversidade de espécies, há a presença de
espécies endêmicas. Existem várias espécies de aves que realizam deslocamentos altitudinais
na Serra do Mar, isto é, entre o planalto e a planície litorânea como, por exemplo, o bentevi-
pirata:  Legatus  leucophaius,  o  nei-nei:  Megarhynchus  pitangua,  o  bentevi-rajado:
Myodynates  maculatus,  o  sabiá-una:  Platycicla  fIavipes,  entre  outras.  Como  migrante  de
longa  distância  podemos  citar  o  caso  da  narceja-comum  Gallinago gallinago,  que  habita
temporariamente brejos de restinga.8

O mais importante componente se refere às espécies endêmicas da planície litorânea,
isto é, são aquelas encontradas somente nesta parte do mundo, como por exemplo a saira-
marrom:  Tangara  peruviana,  a  maria-da-restinga:  Phyloscartes  kronei,  o  tiê-sangue:
Ramphocelus  bresilius,  o  jaó-do-litoral:  Crypturellus  noctivagus e  a  choquinha-cinzenta:
Myrmotherula unicolor. Estas são algumas das espécies de aves florestais que são residentes e
endêmicas da planície litorânea do sudeste. 8

A degradação  das  formações  vegetais  nativas  nas  restingas  afeta  diretamente  os
ambientes  aquáticos  que  cortam estas  áreas,  ou nelas  se  inserem (alagados,  lagoas,  áreas
brejosas), e tal preocupação não deve ser afastada na gestão das planícies costeiras. 7 9

Ainda, a proteção necessária destas áreas de restinga com critérios de proteção não se
mostra cabível somente junto à orla praieira, mas também nas porções destes ambientes que
contornam as áreas de manguezais que se desenvolvem sob a influência das marés, a exemplo
do que ocorre nos canais estuarinos, tanto nas áreas urbanas como rurais. 4

Em resumo, dentre as funções desempenhadas por estes ambientes, destacam-se os
seguintes serviços ecossistemicos: 8

- Banco de germoplasma (biodiversidade).

- Diminui a temperatura, manutenção de microclima ameno.

- Interceptar e atenuar os efeitos da precipitação pluviométrica.

- Produzir e promover infiltração de água.

- Gerar matéria orgânica para a manutenção da fertilidade nos substratos arenosos, mantendo
a sua umidade e propriedades.

Restingas da Mata Atlântica. São Carlos: Rima, 2003.
ROCHA,  Carlos  Frederico  Duarte;  ESTEVES,  Francisco  de  Assis  e  SCARANO,  Fábio  Rubio.

Pesquisas de Longa Duração na Restinga de Jurubatiba. Ecologia, História Natural e Conservação. São Carlos:
Rima, 2004
8 Marcelo Pedroso GOULART. 2012.  A LEI 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 RELATÓRIO DO
SUBGRUPO DE DEFESA DO  PATRIMÔNIO  FLORESTAL E  DE COMBATE  ÀS  PRÁTICAS RURAIS
ANTIAMBIENTAIS. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – GAEMA.

Roberto VARJABEDIAN, Filippe,Augusto Vieira de ANDRADE, A proteção dos Ecossistemas nas 
planícies Costeiras.
9 MENEZES, Naércio A.; WEITZMAN, Stanley H.; OYAKAWA, Osvaldo T. ;  LIMA, Flávio, C. T.;
CASTRO, Ricardo M. C. e WEITZMAN, Marilyn J. Peixes de Água Doce da Mata Atlântica – Lista Preliminar
das Espécies e Comentários sobre Conservação de Peixes de Água Doce Neotropicais. São Paulo: Museu de
Zoologia – Universidade de São Paulo, 2007.
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- Evitar processos erosivos, combatendo a desestabilização dos terrenos, da linha da costa e
das áreas marginais de cursos d’água e alagados.

- Absorve energia solar e mantém a produtividade primária, fator chave para a existência e
perpetuação das teias alimentares (flora e fauna) e de suas múltiplas interações ecológicas
(entre organismos e com o ambiente físico), da biodiversidade e da regulação e manutenção
dos ecossistemas, promovendo a qualidade ambiental.

- Fixa e fornece nutrientes.

- Absorve gás carbônico (estoque de carbono)

- Permite a manutenção das características da paisagem, em seus aspectos estéticos e cênicos,
através da preservação do mosaico de ecossistemas integrados.

Cabe lembrar também que diante de um cenário de mudanças climáticas e de elevação
do nível do mar, a manutenção desta faixa de proteção de 300 metros nas restingas, a partir da
preamar máxima, mostra-se importante à preservação da configuração e proteção da paisagem
na região costeira, incluindo-se, nesse contexto, a preocupação preventiva com o bem estar
das populações. 8

Dessa  forma,  para  cumprir  suas  múltiplas  funções  ecológicas  como  área  de
preservação permanente, deve ser preservada, sem intervenção antrópica, em faixa de 300
(trezentos) metros, contados a partir da linha de preamar máxima: 8

“a) a faixa de 300 metros de restinga, contados a partir da preamar máxima, abriga fauna e flora
particulares e espécies endêmicas, além de outras ameaçadas de extinção;
b) inserem-se na faixa de 300 metros de restinga, contados a partir da preamar máxima, ambientes
que, em regra, são exclusivos dessa faixa e que ocorrem em configuração, características e atributos
que se diferenciam à medida que se amplia o distanciamento da praia (vegetação de praia,dunas e
florestas baixas de restinga);
c) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 metros de restinga, a partir da
linha de preamar máxima, impeditivo de intervenções antrópicas, propicia interferências negativas
nos  processos  ecológicos  essenciais  desse  meio,  causando  desequilíbrio  ecológico  e,  por
consequência, é uma medida incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. I);
d) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 metros de restinga, a partir da
linha  de  preamar  máxima,  impeditivo  de  intervenções  antrópicas,  compromete  a  diversidade  e
integridade do patrimônio genético do País e, por consequência, é uma medida incompatível com a
garantia  de  efetividade  do  direito  fundamental  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado
(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. II);
e) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 metros de restinga, a partir da
linha de  preamar  máxima,  impeditivo  de  intervenções  antrópicas,  compromete  a  integridade  dos
atributos que justificam sua proteção e, por consequência, é uma prática incompatível com a garantia
de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da
República, art. 225, caput, e § 1º, inc. III);
f) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 metros de restinga, a partir da
linha  de  preamar  máxima,  permitindo-se  o  emprego  de  técnicas,  métodos  e  substâncias  que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, é uma medida incompatível com
a  garantia  de  efetividade  do  direito  fundamental  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado
(Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc. V);
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g) a não adoção de um critério rígido de proteção para a faixa de 300 metros de restinga, a partir da
linha  de  preamar  máxima,  impeditivo  de  intervenções  antrópicas,  coloca  em  risco  as  funções
ecológicas desse espaço territorial especialmente protegido, provocando a extinção de espécies e, por
consequência, é uma prática incompatível com a garantia de efetividade do direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado (Constituição da República, art. 225, caput, e § 1º, inc.
VII);
h)  os  enunciados  normativos  da  Lei  12.651/2012  que  permitem  qualquer  tipo  de  intervenção
antrópica na faixa de 300 metros de restinga, a partir da linha de preamar máxima, contrariam a
Constituição da República e, portanto, são inconstitucionais.”

Em apenso  são  apresentados  recortes  do  litoral  paulista,  evidenciando  áreas  com
vegetação  de  restinga  totalmente  suprimidas  (como  é  o  caso  das  áreas  densamente
urbanizadas,  como na Praia  Grande),  além de áreas  onde ainda há vegetação de restinga
remanescente e em sua forma secundária (alterada), porém sob forte pressão para ocupação
(como é caso da Mococa),  bem como raros núcleos onde ainda é possível se encontrar a
vegetação em sua forma preservada, como é o caso da região de Picinguaba, em Ubatuba.

Caraguatatuba, 29 de junho de 2016.

BRUNO R. GIOS
CRBio nº 089766/01-D

Assessoria Pericial /Biologia

7



Figura 2. Praia de Ubatumirim em Ubatuba. Observa-se remanescentes de vegetação de restinga em meio a setores
onde a mesma foi suprimida, cedendo lugar a assentamentos humanos, sobretudo na faixa dos 300 m a partir da
preamar, onde ainda é alvo de forte especulação imobiliária. Notar a complexa e íntima relação entre os ambientes da
restinga e os cursos d'água dessa região estuarina, em meio ao qual ocorrem manguezais. Fonte: Imagem de Satélite do
Google Earth, 2016.

Figura 3. Praia da Mococa, Caraguatatuba. Observa-se remanescentes de vegetação de restinga em meio a setores
onde a mesma foi suprimida, em parte cedendo lugar a assentamentos humanos, sobretudo na faixa dos 300 m a partir
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da preamar, onde ainda é alvo de forte especulação imobiliária. Notar que se não fosse pela rodovia Rio-Santos que
atravessa a planície costeira neste setor, haveria a formação de um extenso corredor ecológico, conectando fisicamente
o mosaico de formações vegetacionais das restingas com as Florestas Ombrófilas do Parque Estadual da Serra do Mar
até a faixa de praia. Além disso, os ambientes de restinga na faixa dos 300 m, a leste, se comunica com a porção
estuarina do Rio Mococa, onde há também remanescente de manguezal. Fonte: Imagem de Satélite do Google Earth,
2016.

Figura 3. Região de Indaiá, praia do Centro, Sumaré e Martim de Sá onde a faixa dos 300m a partir da premar se
encontram integralmente antropizados por assentamentos urbanos. Neste recorte de paisagem, a vegetação de praias e
dunas, escrube e florestas de restinga foram praticamente exterminadas. Observar que além da ausência da vegetação
nativa, houve impermeabilização do solo, o que impacta diretamente na drenagem de águas pluviais. Fonte: Imagem
de Satélite do Google Earth, 2016.
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Figura 4. Região de Praia Grande, na Baixada Santista,  onde a faixa dos 300m a partir da premar se encontram
integralmente antropizados por assentamentos urbanos. Neste recorte de paisagem, a vegetação de praias e dunas,
escrube e florestas de restinga foram praticamente exterminadas. Observar que além da ausência da vegetação nativa,
houve impermeabilização do solo,  o que impacta diretamente na drenagem de águas pluviais.  Fonte:  Imagem de
Satélite do Google Earth, 2016.

Figura 5. Região de Picinguaba, em Ubatuba, onde ainda resta expressiva vegetação de restinga, sobretudo na faixa
dos 300 m a partir da preamar, contendo desde vegetação de praia e escrube, até florestas baixa e alta de restinga, bem
como suas transições para ambientais de manguezal e estuarino. Notar que se não fosse pela rodovia Rio-Santos que
atravessa a planície costeira neste setor, haveria a formação de um extenso corredor ecológico, conectando fisicamente
o mosaico de formações vegetacionais das restingas com as Florestas Ombrófilas do Parque Estadual da Serra do Mar
até a faixa de praia. Fonte: Imagem de Satélite do Google Earth, 2016.
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