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Restinga:
Aspectos Técnicos e Forenses
Parecer Técnico: Ação Civil Pública nº 023.12.021.898-7

1

INTRODUÇÃO
Este documento objetiva responder a sete quesitos formulados pela
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, preocupados com a repercussão e os
desdobramentos jurídicos advindos da sentença prolatada na Ação Civil
Pública nº 023.12.021.898-7 proposta pelo Ministério Público do Estado que
tem como ré a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FATMA.
Utiliza-se como principal fonte de informações técnicas o IBGE, em
especial, suas publicações oficiais sobre geomorfologia1 e fitogeografia,
visando minimizar controvérsias sobre a matéria.
Antes de mais nada, deve-se dar crédito ao Geólogo Catarinense João
Guilherme Wagner da Cunha2 por ter iniciado esta discussão no âmbito do
CREA-SC. Seu texto foi igualmente consultado, especialmente em relação as
Resoluções do CONAMA, as quais conhece bem.
Outro documento importante consultado foi o Gouveia Souza, et. al.
(2008): “Restinga”: Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e Implicações
na Legislação Ambiental” produzido por equipe técnica do Instituto
Geológico de São Paulo3, que deve ser considerado complementar a este
parecer.
Para fins de melhor compreensão do tema, passa-se a uma explanação
preliminar o sobre a questão.

IBGE. Manual Técnico de Geomorfologia. Manuais Técnicos em Geociências nº 05. 2º ed. Rio de
Janeiro. 2009.
2 CUNHA. J.G.W. da. A Restinga e a Zona Costeira. Publicado em Comentários no site
http://buzaglodantas.adv.br/2015/04/proibicao-do-corte-da-vegetacao-de-restinga-volta-a-valer-noestado-catarinensede-restinga-volta-a-valer-no-estado-catarinense/ em 01/04/2015.
3 Gouveia Souza, C.R; Hiruma, S.T; Sallun, A.E.M.; Ribeiro, R.R.; Azevedo Sobrinho, J.M.
“Restinga”: Conceitos e Empregos do Termo no Brasil e Implicações na Legislação Ambiental. São
Paulo: Instituto Geológico, 2008.
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2

GENERALIDADE
Ação civil pública4 é um instrumento processual, de ordem
constitucional, destinado à defesa de interesses difusos e coletivos, entre eles,
a conservação e preservação do meio ambiente e dos recursos florestais
nacionais, na forma da lei.
Na ACP nº 023.12.021.898-7, o MP-SC requer que a Justiça Estadual
determine que a FATMA se abstenha de conceder licença ambiental para
qualquer corte e/ou supressão de “vegetação de restinga”, independente da
existência ou não de acidente geográfico característico, “por se tratar de
vegetação de preservação permanente”.
A origem deste entendimento é a seguinte posição conhecida do Ministro
Herman Benjamin, do STJ:
“Pode-se dizer que a simples existência de Vegetação de Restinga ,
como definida pela legislação vigente (= tipo de vegetação), basta para
especificar o local como Área de Preservação Permanente, sendo irrelevante
a existência ou não do acidente geográfico Restinga , na sua acepção
geológico-geomorfológica, que, como explicamos neste Voto, não é o
significado adotado pela legislação brasileira.”5

Em síntese, a explicação do voto é a seguinte:
“O sentido geológico-geomorfológico do termo foi abandonado pelo
Direito Ambiental brasileiro, na esteira de igual tendência na terminologia
da Ecologia e da Botânica (que não é de hoje, mas que começa já nos
primeiros anos do século XX), o que não implica dizer que tenha perdido
sua validade ou importância nas disciplinas científicas ou nas profissões
que, nos limites de sua especialidade, o adotam como referência (p. ex. a
Geologia e a Geografia).”

Este entendimento ministerial foi externado no Recurso Especial, relatado
pela então Ministra Eliana Calmon, no STJ, em que se analisou a degradação
na Praia Mole, em Florianópolis.
Na ocasião, a Ministra consagrou a vegetação fixadora de dunas ou
estabilizadora de mangues como configuradora de área de preservação
permanente, aplicando o disposto no então Código Florestal de 1965.
Evidenciou-se que a área degradada não só se caracterizava como restinga,
mas também possuía vegetação fixadora de dunas, motivando a decisão6.

Criada pela Lei Federal nº 7.347, de 1985; recepcionada pelo art. 129 da CF/88.
Extrato da declaração de voto do Ministro Herman Benjamin no Recurso Especial nº 945.898-SC
(2007/0094247-7) enquanto declaração de voto, em agosto de 2010 – entendimento parcialmente
diverso da Ministra Eliana Calmon.
6 Extrato do voto, obtido no Informativo nº 05, agosto/2010, do MPSP: Urbanismo e Meio Ambiente.
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Assim, a relatora entendeu que os dois elementos constitutivos da
restrição ambiental estavam presentes na materialidade trazida aos autos: (i)
o local se caracterizava como restinga (geomorfológica); (ii) a vegetação
danificada tinha função de fixar as dunas localizadas nesta restinga. Esta foi
a decisão de agosto de 2010, na vigência da Lei Federal nº 4.771, de 1965.
Medidas adicionais à proteção das vegetações de restingas,
independente da existência ou não do acidente geográfico “restinga”,
foram igualmente defendidas na ocasião, a partir da declaração de voto do
eminente Ministro Herman Benjamin, as quais adquiriram repercussão
jurídica própria, como se este tivesse sido o entendimento do colegiado do
STJ.
A partir de então, a discussão forense, em relação à proteção da
vegetação de restinga, divide-se em duas:
a)

Uma mais limitada (stricto sensu) relacionada ao instituto jurídico
florestal das Áreas de Proteção Permanente (APP), nas restingas.7

b)

Outra, mais abrangente (lato sensu), envolvendo uma unidade
geoambiental8 continental: o Bioma da Mata Atlântica (BMA).

A PRIMEIRA cinge-se à discussão da incidência da restrição
administrativa à supressão (vegetação protegida) ou ocupação (de áreas
rurais e urbanas) nas restingas, como fixadoras de dunas e estabilizadora de
mangues, introduzida pela Lei Federal nº 4.771, de 1965, em seu art. 2º, alínea
“f”. Esta redação foi mantida, com pequena, mas importante diferença
semântica, pela Lei Federal nº 12.651, de 2012, em seu art. 4º, inciso VI.
Do ponto de vista forense, devem-se tomar três cuidados em relação ao
primeiro aspecto:
(i)

Cuidado na interpretação da redação de ambos dispositivos legais
citados, transcritos abaixo:
“Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural SITUADAS: (...) nas
restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues” (art. 2º,
“caput” e alínea “f”, de 1965).

Observem a redação: “Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas: (...) nas restingas (...)” (formulação de 1965).
8 Em geografia, unidade geoambiental compreende uma unidade de paisagem que tem feições mais ou
menos homogêneas, ocupando uma determinada porção da superfície terrestre, e revelando um
conjunto de características físicas e bióticas próprias (sendo delimitadas e compreendidas de acordo
com as características geológicas, geomorfológicas, climáticas, pedológicas, hidrográficas e formações
vegetais, além das potencialidades naturais e limitações de uso). Em termos forensenses foi
introduzida de forma simplificada pelo Dec. nº 5.300, de 2004, em seu art. 2º, inciso XV.
7
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Nota: nesta redação, fica claro que a vegetação (“fitotipo”)
considerada de preservação permanente é a nativa (vegetação
natural), situada “NAS” restingas (“geounidade”), com atributos
ambientais de fixar dunas e estabilizar mangues (dois outros
elementos da paisagem litorânea).
“Considera-se Área (geoespaço) de Preservação Permanente, em zonas
rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei, “AS” restingas (“geo e
fitounidade”), como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues”
(art. 4º, “caput” e inciso VI)

Nota: nesta se inverteram os critérios de enquadramento. Agora
é a área, e não mais a vegetação, que é de preservação permanente
(“caput”), com características geo e fito específicas: a restinga , com
atributos ambientais também específicos de fixar dunas ou
estabilizar mangues.
A vegetação nativa (mesmo que classificada pela botânica como
restinga) que se situar fora das restingas, e que não esteja fixando
dunas ou estabilizando mangues, não encontra, nem na redação
antiga e nem na redação nova, amparo de proteção legal, enquanto
APP, segundo entendimento literal destas redações analisadas.
(ii)

Cuidado, então, na interpretação dos artigos que possibilitam a
ampliação adicional do “instituto de preservação permanente”
aplicáveis a: (i) atenuar a erosão das terras (mesmo que eólicas) e
(ii) fixar as dunas (na forma do art. 3º, alíneas “a”e “b”) da Lei nº
4.771, de 1965 (revogados); e agora: (i) conter a erosão do solo e
mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; e
(ii) proteger as restingas ou veredas (na forma do art. 6º, incisos I e
II).
Havia entendimento, não unânime no meio jurídico9, de que o
CONAMA poderia utilizar a redação a seguir disposta no art. 3º da
Lei Federal nº 4.771, de 1965, para enquanto estrutura do Poder
Público, mediante ato próprio (Resolução) aumentar as restrições
ambientais de forma generalizada. A redação é a seguinte:
Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas
de vegetação natural destinadas: (...) (“caput” do art. 3º) (grifos
nossos)

Entende-se que a redação dada ao artigo que o substituiu na Lei
12.651, de 2012, pacificou a matéria devolvendo ao Chefe do Poder
Executivo esta atribuição legal, na forma do art. 6º, in verbis:

9

Assunto para posicionamento da OAB.
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Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente,
quando declaradas de interesse social por ato do CHEFE do Poder
Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de
vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades:
(grifos nossos)

(iii)

Cuidado com os limites da legalidade das normas regulamentares
como as do CONAMA, cuja análise extrapola o mundo forense, em
termos de competência técnica, exceto no sentido de afirmar que
não se encontra na literatura especializada e na ciência forense
comparada (internacional) justificativa para faixa de 300 metros da
linha da preamar máxima, arbitrada pelo CONAMA em 2002, na
Res. nº 302/02.

A SEGUNDA linha de entendimento é em relação às proteções
adicionais, imposta pela Lei da Mata Atlântica.
Esta tem contornos bem mais difusos e só foi inaugurada de forma
mais ampla a partir do entendimento exposto pelo Ministro Herman
Benjamin, em seu voto em 2010, no seguinte trecho:
“A Restinga, referimos acima, é o mais ameaçado ecossistema integrante da
Mata Atlântica, ela mesma, repito, o mais ameaçado bioma do Brasil, pois não
restam mais que 6 ou 8% da sua cobertura original. Muito pouco sobreviveu,
na faixa litorânea, das Matas de Restinga existentes até o final da Segunda
Guerra Mundial. Se assim é, não pode o Poder Público permanecer inativo,
ignorando a obrigação constitucional que lhe foi imposta. Infelizmente, muitas
vezes a intervenção do Estado chega tarde, como aqui, pois já se perdeu quase
tudo desse ecossistema tão valioso, em termos de biodiversidade e de
manutenção da rica fauna no passado existente na nossa Costa.
Que a proteção da Restinga é prioridade nacional, disso o LEGISLADOR não
deixa dúvida. Preocupação que se avulta em época de mudanças climáticas,
mormente porque esse tipo de ecossistema, sobretudo o de planície, e os
Manguezais estarão na linha de frente da defesa do litoral contra o aumento do
nível do mar, exigindo do Estado medidas públicas e privadas de adaptação,
com o desiderato de reduzir seus impactos negativos nas cidades brasileiras
costeiras.
Os proprietários, por sua vez, precisam entender que o paradigma
constitucional atual é outro, o que faz com que seu inconformismo10 com o
texto da Constituição não possa ser enfrentado pelo Poder Judiciário, pois a sede
desse debate foi a Assembléia Constituinte ou, naquilo que estiver aberto à
reforma, será o Congresso Nacional, por meio de emenda constitucional11.

A origem fática dos dados de 6 a 8% (de cobertura
remanescente) não está presente no Recurso Especial citado; e nem foi
produzido pelo IBGE, mas sim ,gerado e divulgado, salvo melhor
Deve-se registrar que muitos dos inconformismos dos proprietários foram sanados pelo legislador ao
aprovar a Lei nº 12.651, de 2012.
11 Este resumo foi divulgado pelo Grupo de Urbanismo e Meio Ambiente do MPSP, em seu boletim de
agosto de 2010, dando maior destaque ao trecho da declaração de voto (5 parágrafos) do que a decisão
da maioria que seguiu a relatora (1 parágrafo).
10
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juízo, pela ONG SOS-MA12, que monitora, segundo critérios próprios,
os remanescentes florestais da Mata Atlântica.
Apesar da participação do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE, são dados de cobertura não oficiais e, por isto,
devem ser analisados em seu contexto e finalidade, a partir da leitura
integral do seu Relatório Técnico disponível na internet.13
Da leitura deste relatório, há várias ressalvas a serem feitas:
1.

O Critério de Mapeamento adotado foi o seguinte:
“A área mínima de mapeamento, assumindo a visualização em
tela na escala 1:50.000, foi definida como de 3 hectares, tanto
para as áreas alteradas (desflorestamentos) como para os
fragmentos florestais delimitados. A extração de informação das
imagens foi feita mediante a interpretação visual” (SOS-MA,
2014, pág. 10)

Isto indica que as áreas (fragmentos) preservadas
menores que 3 hectares (30.000 m2) não foram
mapeadas e nem contam na porcentagem mencionada.
Só por isto, pode-se afirmar que os 6 a 8% são
conservadores, ou seja, a área desmatada é bem menor
do que 94 a 92% sugerida.
2.

Não seriam também 6 a 8% da cobertura original14, ou
seja, não são 6 a 8% de um total de 100% vegetado;
mas sim, 6 a 8% da planície costeira brasileira coberta
hoje com esta vegetação, a qual se desconhece a
extensão original15 (formação primária) por ocasião do
descobrimento.
Evidência: O quadro geral do Atlas do SOS-MA
(2014)16 informa que 641.284 ha da planície costeira

Ver site: https://www.sosma.org.br/projeto/atlas-da-mata-atlantica/
O último relatório técnico disponível é o do 2014, com dados de cobertura de 2012-2013
https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2014/05/atlas_2012
2013
_relatorio_tecnico
_20141.pdf
14 Para tanto dever-se-ia assumir que a formação pioneira marinha estende-se por uma área
entre 80.160 a 106.880 km2, algo de uma extensão tão significativa que deveria ter sido
registrada por algum navegador ou naturalista da época do descobrimento, ao contrário que
a história conhecida relata, que a mata atlântica densa beirava a praia.
15 Estima-se apenas a formação florestal atlântica.
16 SOS-MA. Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – Período 2012-2013. São
Paulo. 2014 pág. 31
12
13
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brasileira estão cobertos por mata e vegetação
preservada17 de Restinga.
Segundo a WWF, a “Atlantic Coast restingas”
abrangeria uma superfície original de 7.900 km2, ou
seja, 790.000 ha – se estas duas ONGs estão corretas, a
área preservada de restinga brasileira seria hoje de
81,17%.
O número correto não deve ser nem 92 a 94% de
desmatamento e nem 81,17% de preservação. Logo, é
provável que o percentual da área remanescente de
restinga fique entre os dois extremos. Esta situação de
extremos demonstra apenas o cuidado que se deve ter
em tomar decisão precipitada baseada em números
sem uma análise precisa e integral, tratando-se
especialmente
de
levantamentos
em
escalas
continentais e históricas.
3.

Dados comparativos nesta hora são importantes. Por
exemplo, a ecológica e florestada Suécia tem apenas
4% de suas florestas primárias (originais) mantidas
intactas (chamadas “urskogen”); a Alemanha, as
primárias não devem ser maiores que 0,5 a 1% do
território. Canadá, EUA e URSS só mantêm cobertura
vegetal primária em área erma, indígena, militar e/ou
desabitada,
mas
possui
punjante
atividade
silvicultural e Unidades de Conservação (Parks), bem
manejados em várias partes do seu território.

4.

Em Santa Catarina, foram mapeados pelo SOS-MA
(2014), 76.016 ha de restinga, representando a terceira
maior extensão absoluta de restinga protegida do País,
algo como 11,85% de toda a restinga protegida no
Brasil, somando-se as áreas dos 17 Estados que estão
abrangidos pelo BMA. Isto para um Estado que
representa apenas 1% do território nacional.

5.

Esta área protegida abrange 0,79% de todo o território
do Estado, área bem maior do que todas as zonas
industriais implementadas em Santa Catarina.
A área urbanizada levantada pela FATMA (2009) foi
algo em torno de 1,5 a 2% do território estadual.

O SOS-MA (2014) informa que “O mapeamento das formações de restinga inclui a
vegetação florestal e as regiões dos cordões de restinga com vegetação herbácea. Áreas dos
cordões de restinga com sinais de alteração ou delimitação de lotes não foram incluídos
como áreas naturais”.

17
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Estimou-se que as zonas industriais não cobrem 30%
destas áreas.
Grande parte das áreas identificadas como de
“restinga” no Estado, pela FATMA, em 2009, e pela
SOS-MA, já está protegida por algum tipo de restrição
ambiental adicional. A maioria localiza-se em alguma
Unidade de Conservação Municipal, Estadual ou
Federal.
Restrições adicionais “às restingas”, que se venha a
propor, só incidirá de forma efetiva em áreas já
antropizadas, campos sujos do litoral, espaços vazios e
terrenos baldios urbanos, não mapeados pela SOSMA, onde pode ocorrer alguma das espécies que
foram listadas como de restinga por Resolução do
CONAMA.
Por outro lado, não se conhece qualquer ameaça
direta, em termos de licenciamento oficial, às áreas
protegidas, mapeadas pela SOS-MA, que justifique
esta medida adicional de proteção.
Apesar de todo o crescimento imobiliário recente,
nenhuma alteração relevante afetou estas áreas
mapeadas pelo SOS-MA, como demonstram os
números abaixo (Figure 1) extraídos do Relatório
Técnico consultado. Em termos comparativos, entre os
relatórios de 2012 e 2013, parece ter havido, inclusive,
crescimento da área protegida, ainda dentro da
margem de erro deste tipo de levantamento.
A regularização das Unidades de Conservação já
criadas pode ser uma medida muito mais efetiva do
que qualquer decisão judicial genérica, pois esta
última pode impedir o uso na costa e ao mesmo tempo
capaz de resultar na geração de recursos financeiros à
regulamentação e ao manejo técnico, em função das
medidas compensatórias exigidas pelo Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a
serem aplicadas nestas áreas protegidas em UC.
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Figure 1 – Dados de Vegetação de Restinga, segundo SOS-MA, 2013

Feitas estas ressalvas, é importante registrar que os dispositivos
da Lei da Mata Atlântica já protegem estes remanescentes, em
qualquer processo de licenciamento ou solicitação de supressão
florestal localizada.
Importante é também mencionar que as “restingas botânicas”,
enquanto formações vegetais pioneiras, abrangidas pela Lei nº
11.428/06, não se comportam como formações florestais
secundárias (estágios sucessionais típicos), ou seja, se mantém como
formações pioneiras marinhas, herbáceo-arbustivas, em grande
monta, salvo condições muito específicas e localizadas (eco-zonas).
Na restinga geológica, 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, quando algumas
espécies passam a predominar. Os diferentes tipos de vegetação
ocorrentes nas restingas brasileiras variam desde formações
herbáceas, passando por formações arbustivas, abertas ou fechadas,
chegando raramente a florestas (junto a dunas) cujo dossel varia em
altura, geralmente não ultrapassando os 20m., quando já
apresentam características particulares da Ombrófila Densa Aluviar
(solos hidromórficos) ou da Ombrófila Densa de Terras Baixas
(demais solos da planície costeira).
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Em algumas áreas de transição só um diagnóstico localizado,
em processos de licenciamento, poderá identificar a tipologia.
Os fragmentos, em campos sujos litorâneos, que o Ministério
Público quer, eventualmente, adicionar maior proteção na planície
litorânea, são as mesmas que o sistema fitogeográfico oficial
brasileiro denomina OD Aluviar (paludosa) ou de Terra Baixa
(demais em solos não úmidos) no Mapa da Área de Aplicação da
Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06)
O Decreto Regulamentar da Lei da Mata Atlântica esclarece
que a “vegetação de restinga” se limita à “formação nativa pioneira
marinha”, conforme o referido Mapa 18.
“Mata de restinga” não está citada de forma particular na Lei nº
11.428/06, e muito menos pode ser considerada, enquanto mata,
“formação pioneira marinha”, devido à sua complexidade,
longevidade, e características fitofisionômicas.
Neste sentido, é importante resgatar os ensinamentos e os livros
e artigos clássicos de Alberto Löfgren19 do início do século XX, ativo
membro da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo20,
“caput fluminis” da doutrina forense florestal.
No agrupamento do litoral, Löffgren distinguia:
[...] a sociedade florística das plantas das areias, ou
psammphilas; a sociedade das que habitam os terrenos baixos,
humidos e argilosos, ou hydrophilas, e as das que povoam as
montanhas costeiras, ou plantas hygrophilas, que, por isso mesmo,
pertencem ao agrupamento das serras, ou dryádico (Löfgren, 1910,
p. 8-9).
Löfgren considerou a “sociedade hydrophila”, caracterizada
pelo seu porte mais arbustivo do que arborescente e pela fisionomia
de pseudoxerophilia, muito semelhante à da vegetação “[...] que
habita todo o litoral do Brasil tropical” (Löfgren, 1910, p. 10) e que
em São Paulo haviam recebido o nome popular de “nhundu” ou
Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/mapas_doc6.shtm
Autor do primeiro ensaio brasileiro sobre ecologia das plantas, para uma Introdução da
Ecologia Botânica, em 1914 no número 34 da Revista do CCLA, onde apresentou os
principais conceitos da “ecologia vegetal” expostos por Warming e seus continuadores
Frederic Edward Clements, Gottlieb Haberlandt e Andreas Franz Wilhelm Schimper. Por
sinal é dele a tradução em Português da célebre obra ecológica do dinamarquês Warming:
“Plantesamfund – Gundtraek af den okologiske Plantesamfund” (As Comunidades Vegetais
– Fundamentos de Fitogeografia Ecológica), publicado em 1895, após estudos no Brasil.
20 Comissão fundada em 1886, substituída pelo Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo, que deu
origem aos renomados Instituto Geológico e ao Instituto Geográfico e Cartográfico, grandes
responsáveis por inúmeros mapeamos feitos em todo o Brasil.
18
19
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“jundú”. Caracterização vegetativa até hoje utilizada pelos técnicos
do SPU em seus mapeamentos de terrenos de marinha e acrescidos.
Assim, a formação forense florestal permite diferenciar em
textos antigos as “Mattas Mesophytas do Litoral: aquela
denominada por Dryas ou Matta pluvial mixta das vertentes do
littoral” das Mattas Xerophyttas do litoral, subdivididas em: (i)
Halophytas ou manguezaes (Rhizophoretum); e (ii) Sclerophylleas,
por de traz das dunas e praias (vulgarmente conhecidas na época
como Restingas Nhumdús).
Para quem teve acesso aos textos de Löfgren sabe que o mesmo
diferencia, em suas descrições21, estas áreas de Mattas das áreas de
campos. Distinguia também os “campos mixtos (arbustivos) das
terras baixas dos “campos psammophilos das praias e dunas”.
Campos psammophilos (herbáceo) e mattas sclerophylleas são
as vegetações que as pessoas leigas costumaram denominar como
vegetação das praias e restingas.
Os alunos e discípulos de Alfred Löfgren, já catedráticos,
ligados ao Ministério da Agricultura e Serviço Florestal Brasileiro,
ao revistar o código florestal de 1934 (idealizado por Lögren trinta
anos antes), introduziram sobre estes campos e mattas a restrição
de supressão (classificando-as como vegetação protegida) para se
evitar os efeitos danosos da erosão eólica (arraste das dunas) e da
salinização (avanço dos mangues) sobre os campos produtivos
litorâneos em 1965, na forma do art. 2º, alínea “f”, da nova lei
florestal.
Outra grande evidência do entendimento do Estado de que o
“instituto das APP” é distinto do “instituto de proteção dos
remanescentes de Mata Atlântica” são os formulários cadastrais dos
imóveis rurais e urbanos.
Para o INCRA, o IBAMA, a Receita Federal e agora para o
Cadastramento Ambiental de Imóvel Rural, remanescentes
protegidos pela Lei da Mata Atlântica devem ser declarados de
uma forma distinta das APP, sob o risco de multa e outras
consequências administrativas.
É evidente que tanto as APP´s e a vegetação do Bioma da Mata
Atlântica são merecedores de atenção, controle e proteção, mas
cada qual conforme suas especificidade.
Feito este posicionamento preliminar, passa-se aos quesitos.
21

Löfgren, Albert Phytographia. São Paulo: Editora Carlos Jeep.1900
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3

RESPOSTA AOS QUESITOS
3.1

EM QUE CONSISTE UMA RESTINGA?
A resposta técnica e objetiva, oficial, encontra-se no Manual
Técnico de Geomorfologia( Figure 2).22

Figure 2 – Restinga (“Barrier Spit”)

Por outro lado, do ponto de vista forense, deve-se adotar,
atualmente, o disposto no art. 3º, inciso XVI do Código Florestal:
XVI - 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, com
cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos,
dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional,
estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;

Entretanto, para se entender o que consiste uma restinga23 é
importante, primeiramente, buscar a sua origem terminológica.
Restinga é um termo de uso geográfico, encontrado tanto em
Portugal24, Brasil, e em outros países lusófonos25, bem como, na

IBGE (2009) ob. cit. pág. 63.
Ver discussão ampliada em Gouveia Souza, et.al. (2008) ob.cit. pág. 18.
24 Mais comum como sinônimo de recife e também de cabo ou barreira.
22
23
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Espanha26, proveniente do termo inglês “rock string” (“re”;
“sting”;”a”)27, que adquiriu, ao longo dos anos, diversos significados,
segundo cada país, inclusive em inglês australiano: “Barrier Spit”28.
Como visto, este acidente geomorfológico é bastante comum a muitas
costas tropicais ou temperadas.
Poucos sabem que a origem do uso “restinga”, nas primeiras
descrições portuguesas e espanholas, ocorreu durante a União Ibérica,
entre 1580 a 1640, por isto se utiliza, em ambos países, a mesma
denominação comum, derivada do inglês.
Entretanto, é apenas no Brasil que restinga adquire significado
“forense” relevante, na medida em que, ao ser ocupada por vegetações
naturais, na função de fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues, a área passa a ser considerada de preservação permanente,
na forma do art. 2º, alínea “f”, na redação do novo Código Florestal
Brasileiro, Lei Federal nº 4.771, de 1965, enquanto medida
conservacionista florestal e edáfica, ainda em uma Sociedade Agrária.
Seu significado polissêmico, atual, foi adquirido aos poucos,
chegando até mesmo a menosprezar suas bases hermenêuticas
geológico-geomorfológicas pelo CONAMA, no intuito deste legislar,
por meio de norma técnica, uma maior proteção ambiental às
formações botânicas (fitofisionômicas) e ecológicas litorâneas29,
consideradas desamparadas pela legislação florestal brasileira até
então.
É bem verdade que na literatura botânica ou ecológica, nacional
e latino americana, o uso do termo restinga no sentido explícito de um
tipo de vegetação é muito antigo30 e comum, com idade semelhante à
geomorfológica, só que talvez por influência de Albert Löfgren e
outros botânicos científicos, o termo “restinga”, no sentido de
Na maioria dos países de língua portuguesa, este substantivo feminino significa: (i) faixa
de areia submersa no mar ou num rio, frequentemente emersa na maré baixa; baixio; (ii)
banco de areia ou de pedras, no alto mar; (iii) escolho; recife.
26 En España, una restinga es un banco o lengua de arena localizado a poca profundidad bajo
el mar que, en algunos casos, puede llegar a emerger dando lugar a la formación de
pequeños isoletes.
27 “série de rochedos costeiros”, mas igualmente a “sandbank”(em inglês); “bas-fond”(
francês); “Landzunge(...)”(alemão); e “roccia”(italiano).
28 Em inglês devido aos estudos australianos ficou universalizada a denominação “barrier
(sand) spit”, quando arenoso, para se diferenciar dos recifes tropicais frontais.
29 Falkenberg, D.B. (Em Aspectos da Flora e da Vegetação Secundária da Restinga de Santa
Catarina, Sul do Brasil Insula Florianópolis nº 28 1-30, 1999), grande defensor da
generalização do termo restinga e participante de várias resoluções do CONAMA,
defendendo a tese de incluir neste tipo de vegetação todas as comunidades de plantas
vasculares do litoral arenoso do Brasil.
30 Löfgren denomina Restinga Nhundús as Mattas Xerophytas litorâneas, não pluviais. Ver
Ob. cit. 1900.
25
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formação vegetal, era considerado impreciso e leigo, sendo apenas
retomado no final da década de 1980, de forma consciente e política.
Não resta dúvida de que, em termos geológico-geomorfológico,
restinga, ou flecha litorânea (“barrier spit”), é a faixa ou língua de
areia, depositada paralelamente ao litoral, graças ao dinamismo
destrutivo e construtivo das águas oceânicas. Esses depósitos são
feitos com apoio de pontas ou cabos que comumente podem barrar
uma série de pequenas lagoas, como acontece no litoral, do sul da
Bahia ao Rio Grande do Sul.31
Do ponto de vista geomorfológico, restinga não pode ser
confundida com tômbolo, cordões litorâneos, ilha barreira, laguna e
suas margens e nem mesmo confundida com campo de dunas ou ser
considerada sinônimo de planície costeira, sob o risco de confrontar
com as principais referências bibliográficas sobre Geomorfologia
Costeira ensinada aos profissionais da área (recomenda-se a leitura de
Torres et. al. 2003).32
A referência toponímia forense é a “restinga de Marambaia33”.
Esta apresenta aproximadamente 40 km de comprimento no sentido
W-E, emergindo poucos metros acima do nível médio da maré alta,
exceto onde é coberta por dunas, algumas das quais com até 30m de
altura (Borges 1990). A extremidade da restinga, na ponta de
Guaratiba, a leste, mede 1.800m de largura (Borges 1990) e a
extremidade que se apoia no Pico de Marambaia, a oeste, tem largura
em torno de 3.500 m. Neste trecho ocorre um sistema de dois cordões
arenosos que vão se confluindo, formando um único cordão. Na parte
central da restinga ocorre estreitamento de até 120m larg., devido à
remobilização dos sedimentos arenosos através das correntes internas
da Baía de Sepetiba (Roncarati & Barrocas 1978; Menezes et al. 1998).
As primeiras descrições da restinga de Marambaia foram feitas
por Charles Frederick Hartt (1870)34, de onde, alguns acreditam,
derivaria o termo “restinga” (utilizado pelo pessoal da Marinha)
proveniente de sua descrição sobre “sand rock string” of Marambaia,
Rio de Janeiro, a partir dos fins da década de 1930.
Em 1944, no estudo de Francis Ruellan, referente ao núcleo
principal da costa sudeste brasileira, intitulado “A Evolução
Geomorfológica da Baía de Guanabara e Regiões Vizinhas”, o termo

Guerra, A. T. Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico. 9ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2011.
32 TORRES, F.T.P; MARQUES NETO, R.; MENEZES, S.O. Introdução à Geomorfologia. São
Paulo: Cengage Learning, 2012.
33 Descrita em Acta boI. bras. 13(2): 223-235. 1999.
34 Hartt, C.F. Geology and Physical Geography of Brazil. Fields. Osgod. Boston, 1870.
31
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restinga já estava consolidado e amplamente aceito na academia para
descrever este tipo de formação geomorfológica.
Nesta época de economia agrária e florestal, a preocupação com
a conservação do solo produtivo agrícola contra fenômenos de erosão
eólica, o avanço das dunas móveis sobre áreas produtivas a
salinização do solo pelo avanço de manguezais estuarinos, levou a
uma série de estudos pioneiros em ambientes de dunas no Brasil.
Entre eles, realizados em meados deste século por Hofmann
(1940)35, no Rio Grande do Sul, Aguiar (1946)36, no Rio de Janeiro,
Seabra (1949)37, na Bahia, Matos (1947)38 e Hueck (1955)39, em São
Paulo, um que enfoca principalmente seus processos de origem e sua
vegetação. Os estudos posteriores a 1980 abordam, em sua maioria,
aspectos ecológicos da vegetação de dunas, diferenciando bem os
enfoques.
Foi a partir de Rizzini (1979)40 que alguns botânicos começaram
a chamar de “vegetação de restinga”41 o complexo vegetacional do
litoral, que ocorre em mosaicos e é caracterizado como de clímax
edáfico e não climático, diferenciando as formações pioneiras
marinhas, edáficas, das formações florestais atlânticas (ombrófila
densa), climáticas.
A partir da Fundação do CONAMA, em 1981, o rigor técnico e
científico diminuiu, muito provavelmente em decorrência de sua
natureza política42, como se observa nas críticas ao conteúdo técnico
de muitas Resoluções.
A partir de então, como SUGUIO (2008) afirma: “O termo
(restinga) vem sendo aplicado indiscriminadamente referindo-se, na
verdade, a depósitos sedimentares de várias origens, embora quase
sempre estejam relacionados a processos costeiros ou litorâneos.”43
Hofmann, B. 1940. A fixação das dunas, com referência especial ao litoral do Rio Grande
do Sul. Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio 79: 1- 41.
36 Aguiar, J.F. 1946. Fixação de dunas. Rev. Florestal 5(2): 38-40.
37 Seabra, J.J. de A. 1949. Flora das dunas (Apontamentos sobre a flora psamófila das dunas
de Itapoan - Bahia). Lilloa 20:187-192.
38 Matos, H.P. de. 1947. Fixação de Dunas e Areias Movediças. Rev. Florestal 6(1): 47-65.
39 Hueck, K. 1955. Plantas e Formação Organogênica das Dunas no Litoral Paulista. Parte 1 contribuições para a pesquisa fitossociológica paulista. Secretaria da Agricultura do Estado
de São Paulo. Instituto de Botânica, São Paulo.
40 RIZZINI, C.T. 1979.Tratado de fitogeografia do Brasil. Aspectos sociológicos e florísticos.
Hucitec-Edusp, São Paulo, v.2.
41 Ver discussão ampliada em Gouveia Souza, et.al. (2008) ob.cit. pág. 30.
42 O CONAMA constitui uma estrutura de poder colegiada com representações diversas e
seus membros não têm obrigação de deterem conhecimento técnico ou científico.
43 SUGUIO, K.Prefácio. In: SOUZA, C.R.G et al. “Restinga”: Conceitos e empregos do termo
no Brasil e implicações ambiental. São Paulo: Instituto Geológico, 2008, p.15.
35

SCHERER & ROCHA & SATO 2015 v.06

17

ACP 023.12.021.898-7

Fato é que nas cinco Resoluções do CONAMA que trataram ou
mencionaram “restinga”, não há duas de igual teor. Uns acreditam
que houve evolução conceitual e outros acreditam que houve
interesses políticos nestas mudanças, mas nenhuma foi fiel ao que a
Autoridade Cartográfica Brasileira, o IBGE, entende.44
São elas:
“Acumulação arenosa litorânea, paralela à linha da costa, de forma
geralmente alongada, produzida por sedimentos transportados pelo mar,
onde se encontram associações vegetais mistas características, comumente
conhecidas como “vegetação de restingas””. (Res. nº 04/85 – revogada pela
Res. nº 303/02).
“Vegetação que recebe influência marinha, presente ao longo do
litoral brasileiro, também considerada comunidade edáfica, por depender
mais da natureza do solo do que do clima. 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”. (Res. nº 10/93).
“Entende-se por vegetação de restinga o conjunto das comunidades
vegetais, fisionomicamente distintas, sob influência marinha e fluviomarinha. 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”.
(Res. nº 07/96).
“Entende-se por restinga um conjunto de ecossistemas que
compreende comunidades vegetais florísticas e fisionomicamente distintas,
situadas em terrenos predominantemente arenosos, de origem marinha,
fluvial, lagunar, eólica ou combinações destas, de idade quaternária, em
geral com solos pouco desenvolvidos. Essas comunidades vegetais formam
um complexo vegetacional edáfico e pioneiro, que depende mais da
natureza do solo do que do clima, encontrando-se em praias, cordões
arenosos, dunas e depressões associadas, planícies e terraços. A vegetação de
restinga compreende formações originalmente herbáceas, subarbustivas,
arbustivas ou arbóreas, que podem ocorrer em mosaicos e também possuir
áreas ainda naturalmente desprovidas de vegetação; tais formações podem
ter-se mantido primárias ou passado a secundárias, como resultado de
processos naturais ou de intervenções humanas. Em função da fragilidade
dos ecossistemas de restinga, sua vegetação exerce papel fundamental para
As Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira está definida desde 28 de fevereiro de 1967,
quando publicado o Decreto-Lei nº 243/67.

44
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a estabilização dos sedimentos e a manutenção da drenagem natural, bem
como para a preservação da fauna residente e migratória associada à
restinga e que encontra neste ambiente disponibilidade de alimentos e locais
seguros para nidificar e proteger-se dos predadores”. (Res. nº 261/99).
“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 mosaico,
e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões,
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo,
arbustivos e arbóreo, este último mais interiorizado”. (Res. 303/02)45.

O fato é que o termo restinga, no contexto do CONAMA,
começa como unidade geomorfológica (1985), adquire atributos
botânicos (1993), ampliados para unidade fitofisiográfica (1996),
ecossistêmica, mesmo que edáfica e diversa (1999), quando se defende
nos fóruns internacionais a proteção da Ecorregião: “Atlantic Coastal
Restinga”; até compor algo aceitável, porém mais confuso, em termos
técnicos, à “unidade geomorfológica vegetada” (2002).
A única destas que tem origem na academia é a Resolução nº
04/85. As demais foram formuladas no próprio CONAMA, oriundas
de fontes e fundamentos científicos incertos.
Se o CONAMA pode ou não alterar, expandir ou limitar um
termo disposto em lei para impor ou alterar direitos é uma questão
jurídica que a OAB deverá tratar.
Fato é que em, 20 de março de 2002, o CONAMA inovou a
ordem jurídica com o estabelecimento de uma faixa (área) mínima de
Preservação Permanente de restinga de trezentos metros, medidos a
partir da linha de preamar máxima, na forma da Resolução nº 303, art.
3º, inciso IX, criando um conflito de destinação de uso com outro
instituto administrativo federal: o dos Terrenos de Marinha e seus
acrescidos.
Tendo como base a forma como a SPU costuma demarcar e
homologar46 a LPM/1831 e a possibilidade conservadora do conceito
de restinga estabelecido na Resolução 303/2002, 100% dos terrenos de
marinha e seus acrescidos foram de fato declarados pelo CONAMA
como Áreas de Preservação Permanente, visto que abrangidos pala
faixa de proteção litorânea de trezentos metros. Assim o CONAMA,
destinou todos os terrenos de marinha e acrescidos destinados à
defesa da costa e uma das fontes de receita patrimonial (imobiliária)
da União para a preservação ambiental litorânea, sem consultar o
45
46

Redação política adotada no art. 3º, inciso XVI, da Lei Federal nº 12.651, de 2012.
Sem fazer juízo de valor sobre este instituto e a forma de demarcação.
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legislativo, tornando sem efeito uma série de disposições legais e
direitos de ocupação litorânea.
Restingas, bermas e praias são formações dinâmicas que a
administração pública conhece bem, tal é a dificuldade em determinar
a Linha de Preamar Média de um ano específico, de 1831. Impossível
se torna, então, utilizar como padrão genérico “a linha de preamar
máxima”, não se encontrando, nas atas do CONAMA, qualquer
explicação técnica para esta referência adotada.
Até hoje, não se sabe qual é este preamar máximo (cota de
referência), em nenhum ponto da costa brasileira47. Seria o histórico, o
do ano de 2002, o do dia 20 de março de 2002, o do dia da demarcação,
ou ainda seria um novo, a cada máxima registrada?
Sem memorial técnico disponível que fundamente a decisão do
CONAMA a norma fica indeterminada, de modo que não rsta
alternativa que a utilização dos dados disponíveis eventualmente nas
Cartas Náuticas Oficiais, se por ventura ainda restar vigente a
Resolução CONAMA 303/2002.
Com o advento do atual Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), o
conceito e a restrição quanto à restinga da Resolução CONAMA
303/2002 não restou recepcionado, de modo que compete também à
OAB/SC manifestar-se quanto à validade e eficácia desta Resolução
em face de norma nova e hierarquicamente superior.
Segundo alguns juristas, sem opinar sobre o mérito jurídico, a
Resolução nº 303, que regulamentava a Lei nº 4.771, de 1965, estaria
derrogada48, especialmente no tocante aos dispositivos que foram
objeto de emendas e sugestões de dispositivos legais não acolhidos
pelo legislador brasileiro no processo legislativo da Lei nº 12.651, 2012.
Durante a discussão da Lei nº 12.651, 2012, ficou estabelecido
que para determinação de área de preservação permanente deverá
existir duna móvel49 a ser fixada; ou manguezal a ser estabilizado e
vegetação nativa a ser preservada ou reconstituída.

Preamar já é a “altura máxima do nível do mar ao longo de um ciclo de maré, também
chamada de maré cheia” (na forma do art. 2º, inciso XII, do Decreto nº 5.300, de 2004), o
preamar máximo, sempre será o máximo observado até então.
48 Milaré afirma que a superveniência do novo Código, que expressamente revogou o
fundamento de validade da norma que deu ensejo ao nascimento das referidas Res.
CONAMA nº 302 e 302/2002, perdeu toda e qualquer eficácia, não mais subsistindo (Direito
do Ambiente 9ª ed., pág. 1290).
49 Dunas móveis: corpos de areia acumulados naturalmente pelo vento e que, devido à
inexistência ou escassez de vegetação, migram continuamente; também conhecidas por
dunas livres, dunas ativas ou dunas transgressivas; na forma do art. 2º, inciso V, do Decreto
nº 5.300, de 2004.
47
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Esta seria, inclusive, a posição da Ministra Eliana Calmon50,
como lembrou o então Senador Luís Henrique da Silveira (redator do
Substitutivo do Senado Federal), quando questionado.
Entende-se que qualquer simplificação técnica no diagnóstico
geomorfológico ou da paisagem litorânea para facilitar a aplicação do
disposto legal é prejudicial ao ambiente litorâneo a médio e longo
prazo.
A complexidade natural em função das zonas de contatos
tríplices: terra, mar e dinâmica climática, que estabelecem mosaicos
geomorfológicos, desde o mais simples (ex. os estirâncios de praias
arenosas) aos mais complexos, como os formados por detritos
calcários ou manguezais frontais, necessitam ser corretamente
diagnósticos nos licenciamentos para que a gestão da paisagem seja
técnica.
Um técnico especialista em geografia física não pode deixar de
descrever as formas de relevo previstas no Manual Técnico de
Geomorfologia do IBGE, relacionadas às ações fluviais (estuarinas),
lacustres e marinhas, reduzindo-as todas à restinga.
Dar semelhante tratamento à Restinga (barrier spit) e à Ilha
Barreira (Barrier Island) é compreensível. Ambas são provenientes de
depósitos marinhos e são feições emersas de depósitos sedimentares
de gênese semelhante. Mas estes não podem ser confundidos com
dunas (campos de dunas), que são depósitos arenosos de “origem
eólica” de gênese totalmente diversa e comportamento diferenciado,
mesmo que possam estar associados à mesma unidade geoambiental,
e assim tratamento fitofisiográfico de manejo semelhante – na forma
idealizado pelos técnicos do Ministério da Agricultura das décadas de
50 e 60, que resultaram na lei de 1965.
Outros elementos da costa são, contudo, bastante distintos.
Menciona-se os seguintes: (i) costões e costeiras; (ii) grutas de abrasão
e ranhuras basais de diferentes aspectos; (iii) cordões arenosos
isolados e múltiplos; (iv) lagunas e lagos fragmentados por deltas
intralagunares; (v) deltas e barras de rios, de diferentes potenciais de
transporte e descarga sedimentária; (vi) mangues frontais e mangues
de estuário; (viii) canais meandráticos, estreitados ou em pequenas
enseadas em bordas de lagunas; (ix) recifes areníticos, eventualmente
servindo de suporte para colônias de corais; (x) velhas linhas de costas
submersas a dezenas de metros na plataforma continental; (xi)
paleoleitos de rios preservados parcialmente no interior de baías e
recôncavos; (xii) canyons submarinhos seccionando raros trechos da
plataforma submarina costeira; todos devidamente descritos por
50

Relatora do Recurso Especial nº 945.898-SC (2007/0094247-7)
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inúmeros geomorfologistas renomados, entre eles: o ex-governador do
Estado, Colombo Machado Salles51 e o Professor Ab’sáber52.
Enfim, o litoral é constituído de uma parafernália de acidentes,
diferencialmente agrupados setor por setor, de significância
fisiográfica e ecológica distinta, que não podem ser todos
simplificados
como “restinga”, por ser este o único acidente
geomorfológico arenoso citado no Código Florestal de 1965, na forma
do art. 2º, alínea “f”, cuja vegetação devia ser protegida para fixar
dunas e estabilizar mangues.
Em sintese, “restinga” consiste em um acidente
geomorfológico característico, ou seja “um depósito arenoso paralelo à
linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de
sedimentação”53; que pode (ou deveria) estar naturalmente coberto por
uma composição florística específica adaptada as condições, subtratos
marinhos e exposições salinas, ou seja, onde se encontram diferentes
comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em
mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões,
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo
e arbóreo, este último mais interiorizado54.
Na acepção forense, o conceito de restinga combinou a acepção
geomorfológica com comunidade florística edáfica de influência
marinha (a disjunção edáfica) citada pelo CONAMA55 como presente
em praias, cordões arenosos, dunas56 e depressões, apresentando
diferentes portes de herbáceo a árboreo.
Lembrando que uma coisa é a definição forense de restinga
naturalmente vegetada, a ser mantida ou reconstituída, e outra é a
incidência do instituto de proteção, denominado APP – “área de
proteção permanente” , na forma disposta na forma da lei.

Engenheiro Civil Notório Saber na UFSC e Professor Emérito na Unisul, autor: SALLES,
C.M. A região costeira meridional de Santa Catarina. Tubarão/SC: Editora Unisul, 2005.
52 Ab’sáber. A. Fundamentos da Geomorfologia Costeira do Brasil Atlântico Inter e
Subtropical. Revista Brasileira de Geomorfologia 1 (1): 27-43, 2000.
53 Primeira parte da definição legal de restinga da Lei Federal nº 12.651, 2012, art. 3º, XVI.
54 Segunda parte da definição legal de restinga citada.
55 Res. 303/2002 art. 2º VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a 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 ocorrem mosaico, e
encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o
estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivos e abóreo, este último mais interiorizado;
56 A própria Res. 303/2002 tem o cuidado de diferenciar restinga (art. 2º, inciso VIII) de duna (art. 2º,
inciso X), definida como unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com
aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no
interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação;
51
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Para se aplicar o instituto da área de preservação permanente,
em função dos atributos ecológicos desta vegetação típica de restinga,
de fixar dunas e estabilizar mangues, é importante ter clareza que
enquanto cobertura vegetal (uso do solo) esta pode se apresentar e ser
identificada em três situação básicas e relativamente comuns:
1. Como comunidade edáfica sob influência marinha
direta, na qual seu clímax será edáfico, ou seja, surgirá
como pioneira e dominante, não sendo sucessidida por
outras composição da ombrófila densa, caracterizando a
disjunção.
2.

Como pioneira de outra formação ombrófila, ou seja,
uma vez mantida, ultrapassará o clímax edáfico, sendo
gradativamente substituída por formações inicial, média
e avançada de vegetação secundária da Mata Atlântica.

3.

Como de origem antrópica, seja ela por ter sido
introduzida artificialmente pelo homem em áreas
diversa de sua dispersão natural (plantadas); seja ela
decorrente de alterações, modificações e de degradações
edáficas, de origem antrópica recente (histórica).

Apenas o primeiro caso de ocorrência, em termos de cobertura
e uso do solo, apresenta atributos ecológicos que justificam sua
proteção ambiental do ponto de vista restrito e legal.
Por isto a importância de se conhecer não só a geomorfologia,
mas também saber diagnosticar a comunidade florística que se quer
usar ou proteger.
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3.2

EM QUE CONSISTE A VEGETAÇÃO (NATIVA) DE RESTINGA?
No sistema fitogeográfico oficial brasileiro57, a vegetação de
restinga restringe-se à vegetação (pioneira) com influência marinha,
ou seja, são comunidades descritas, pelo IBGE58, como comunidades
vegetais que recebem influência direta das águas do mar.
Sua descrição literal é a seguinte:
“Apresentam gêneros característicos das praias: Remirea e
Salicornia. Seguem-se, em áreas mais altas, afetadas pelas marés
equinociais, as conhecidas Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br e Canavalia rosea
(Sw) DC., além dos gêneros Paspalum e Hidrocotyle. As duas primeiras são
plantas escandentes e estoloníferas que atingem as dunas, contribuindo para
fixá-las. Outros gêneros associados ao plano mais alto das praias contribuem
para caracterizar esta comunidade pioneira: Acicarpha, Achyrocline,
Polygala, Spartina, Vigna e outros de menor importância caracterizadora.
Uma espécie de Arecaceae que ocorre nas restingas desde Sergipe até o Rio
de Janeiro é a Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze, provável “vicariante”
da A. campestris (Mart.) Kuntze da Savana planáltica do interior brasileiro.
Nas dunas propriamente ditas, a comunidade vegetal apresenta-se
dominada por nanofanerófitos e o Schinus terebinthifolius Raddi e a Lythrea
brasiliensis Marchand imprimem à mesma um caráter lenhoso. Destacam-se
também os gêneros: Erythroxylum, Myrcia, Eugenia e outros de menor
importância associativa.
No “pontal rochoso”, que deu origem à restinga e em algumas áreas
mais internas das Planícies Marinhas, a vegetação pioneira difere do resto
das comunidades arenosas. Neste pontal, a principal espécie característica é
a Clusia criuva Cambess., associada às Cactaceae dos gêneros Cereus e
Opuntia, além das muitas Bromeliaceae, dos gêneros Vriesea, Bromelia,
Canistrum, Aechmea e outros, que se destacam justamente nos Estados do
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul”.

Este entendimento, derivado da Classificação do Projeto
Radambrasil, é fruto de mais de dez anos de investimento e trabalho
árduo.
Um grupo de fitogeógrafos do Projeto RADAM, iniciado na
década de 1970, posteriormente estendido para todo o País com o
nome de Projeto Radambrasil, encarregado de equacionar o
mapeamento da vegetação amazônica e parte da nordestina, criou
uma classificação fitogeográfica baseada em Ellenberg e MuellerVeloso, H. P., Rangel-Filho, A.L.R. & LIMA, J.C.A. 1991. Classificação da vegetação
brasileira adaptada a um sistema universal. IBGE, Rio de Janeiro.
58 IBGE (2012) obra citada: descrição a seguir copilada da 2ª edição.
57
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Dombois (1967); publicada, finalmente, na obra Fitogeografia
brasileira:
classificação
fisionômico-ecológica
da
vegetação
neotropical, por Veloso e Goes-Filho, em 1982
Este entendimento clássico era quase unânime entre os
botânicos, inclusive entre os catarinenses, liderados pelos saudosos
Raulino Reitz e Roberto Klein.
De tal forma que tanto as formações pioneiras marinhas
(Restinga) como fluviomarinhas (Mangue) eram reunidas e
designadas de forma genérica por vegetação litorânea (KLEIN, R. M.,
1978)59.
O problema surge quando a “vegetação nativa de restinga” se
transforma em termo botânico administrativo aberto. Cria-se inclusive
um termo genérico: “Brazilian Atlantic Coast Restingas”, para dar
realce a este tipo de vegetação objeto de campanha internacional.
Não se discute a necessidade de proteger a “Vegetação nativa60 de
restinga” na forma estabelecida em 1965, enquanto fixadura de dunas e
estabilizadora de mangue, na forma do então código florestal,
evitando a erosão eólica costeira61, como uma das “florestas
(vegetação) de preservação permanente” fáceis de serem identificadas
a campo, por isto de aplicação automática por todos (sem a
necessidade de prévia demarcação administrativa, como as antigas
florestas protetoras do código florestal de 193462).
A intenção de se criar um novo fitotipo, a ser conhecido como
“Brazilian Atlantic Coast Restingas”, conflitante com a previsão legal
florestal63, extendendo sem medir consequências desta restrição
protetiva. Assim, as formações iniciais (pioneiras) da Ombrófila
Densa, em toda a costa brasileira, estariam protegidas de forma mais
gravosa do que as formações médias e avançadas, hoje estabelecida
em lei, por ser mais abrangente.
KLEIN, R. M. Mapa fitogeográfico do estado de Santa Catarina. Itajaí: SUDESUL, FATMA,
HBR, 1978. 24 p. (Flora Ilustrada Catarinense; 5).
60 Grandes partes das restingas brasileiras estão hoje cobertas por vegetação exótica, de
forma predominante ou contaminada, algumas delas cumprindo papel importante de
fixação de dunas (controle de erosão eólica) e contenção de manguezais (salinização
litorânea).
61 Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e
demais formas de vegetação natural situadas: (...) (Lei nº 4.771, de 1965, vigente até 2012).
62 Dec. 23.793/34, Art. 10 que dispunha que “compete ao Ministerio da Agricultura classificar,
para os effeitos deste codigo, as varias regiões e as florestas protectoras e remanescentes, localizar os
parques nacionaes, e organizar florestas modelo, procedendo para taes fins, ao reconhecimento de toda
a area florestal do paiz”.
63 Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para
os efeitos desta Lei: (Lei nº 12.651, de 2012, vigente a partir de sua publicação no DOU
28/05/2012).
59
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não é mais, simplesmente, um simples termo botânico ou
técnico, mas sim um termo administrativo associado ao instituto
jurídico forense das , atualmente transformadas em “áreas de
preservação permanente”, de repercussão internacional.
Ocorre que vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica continua
a ser “formações pioneiras”64 conforme o mapa referência da Lei nº
11.428, de 2006, elaborado conforme disposto no Decreto nº 6.660, de
2008, que está disponível tanto no site do Instituto Brasileiro de
Geografia
e
Estatística
(http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/mapa
s_doc6.shtm ) como no do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
ilustrado na Figure 3.
Tanto a lei, como seu decreto, adotam a classificação
fitogeográfica oficial do IBGE.65

Figure 3 – Mapa de Aplicação da Lei da Mata Atlântica

Indiscutível é o fato que hoje existe: (i) a vegetação (restinga)
nativa (fitotipo) ou exótica que reveste a restinga (geounidade)
considerada área de preservação permanente, onde sua vegetação fixa
dunas e estabiliza mangues; e a (ii) vegetação de restinga, considerada
sinônimo de formação pioneira de influência marinha pela Lei da
Mata Atlântica (cor azul no Mapa de Aplicação).
Assim, em termos forenses, a sequência lógica das perguntas
em relação à restinga, deveria ser sempre primeiro em termos stricto
sensu (APP) e depois lato sensu (BMA). Como na sequência
exemplificada abaixo:
64
65

Art. 1º do Decreto nº 6.600, de 2008, que esclarece o art. 1º da Lei nº 11.428, de 2008.
IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2ª ed. Rio de Janeiro: IBGE. 2012
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• Trata-se de restinga geomorfológica? Sim ou Não.
• A restinga está ou não vegetada? Sim ou Não.
• A vegetação da restinga está fixando dunas ou
estabilizando manguezais? Sim ou Não.
Três sim, a vegetação de restinga, nativa ou não, está
protegida na forma da lei - enquanto de preservação
permanente na forma do art. 4º, inciso VI, mesmo que em
domínio privado. Um único não, a vegetação, nativa ou
não, não está protegida na forma da lei.
Após estas perguntas é que deve analisar os demais fragmentos
diagnosticados no litoral, identificados como formações vegetais
pioneiras de influência marinha, tendo como base as áreas de sua
abrangência específica no Mapa Oficial do IBGE, conforme detalhe de
aplicação da Lei em Santa Catarina (Figure 4).

Figure 4 – Detalhe do Mapa de Aplicação em Santa Catarina

É nesta hora que se tem de ter cuidado de não analisar como
“vegetação de restinga” as formações pioneiras, ou seja, as espécies
pioneiras típicas do estágio inicial da Ombrófila Densa neste mesmo
Mapa de Aplicação e não a simples ocorrência de espécies típicas de
restinga que se distribuem como pioneiras por toda a planície costeira
até a cota 100 (altitude de 100 metros)
Na planície costeira o domínio fitogeográfico é majoritário de
duas subdivisões da Ombrófila Densa: (i) a Aluvial (nos terraços
aluviais predominante dos flúvios) e a das Terras Baixas (situados em
áreas de terrenos sedimentares do terciário/quaternário – terraços,
planícies e depressões aplanadas não suscetíveis à inundação).
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Este era, inclusive, o entendimento do CONAMA até 1992.
O risco de estender a demais áreas da planície costeira a
restrição a supressão de espécies típicas de restinga é comprometer o
uso econômico de toda a área em verde na Figure 5.

Figure 5 – Mapa de Relevo: Em verde a localização da Planície Costeira

Áreas rurais e urbanas originalmente cobertas com estes dois
tipos de formações florestais (ombrófilas densas), transformadas em
pastagens e vazios urbanos, são, hoje, denominadas, erroneamente,
como restingas, em função do desconhecimento geral sobre o sistema
fitogeográfico oficial brasileiro, ou parcialidade, pelo simples fato de o
solo ser arenoso e as formações pioneiras serem semelhantes às
encontradas em áreas de restinga e de depósitos recentes.
Observa-se que as vegetações de restinga, mas comuns e
frontais, são tipicamente edáficas (“psammophilos das praias e
dunas”)66, ou seja, associadas a depósitos arenosos recentes, sem
grande pedogênese e profundidade pedológica, diferenciando-se das
formações florestais da ombrófila densa aluviar (hidromórfica); de
terras baixas (solos estruturados, mesmo que arenosos), de influência
climática; ou mesmo manguezais (halomórficos), estudos pedológicos
(trincheiras), são mais determinantes para a “cobertura vegetal nativa
original” do que o diagnóstico florestal atual.
Muitas das áreas de pasto antrópico ou espaços urbanos vazios,
que se dizem restingas, são, na verdade, áreas florestais de ombrófila
densa aluviar ou de terras baixas antropizadas (degradadas). É o caso
típico dos terrenos baldios, inclusive na Ilha de Santa Catarina.
66

Nas palavras de Alfred Löfgren. Ob. cit.
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A Caracterização Geral dos Tipos de Vegetação que acompanha
o mapa do IBGE, mencionado anteriormente, inclui a restinga
(vegetação de restinga) nas Formações Pioneiras (P) que constituem
(na origem) os complexos vegetacionais edáficos de primeira
ocupação (pioneiras), que colonizam terrenos pedologicamente
instáveis, relacionados aos processos de acumulação fluvial, lacustre,
marinha, fluviomarinha e eólica.
Estes englobam, assim, a vegetação da restinga (marinha); dos
manguezais (fluviomarinha); dos campos salinos (marismas)67; das
comunidades ribeirinhas (fluvial); das lacustres (lacustre); e dos
campos de dunas (eólicas).
Designar eventuais fragmentos e remanescentes antropizados
das Florestas Ombrófilas: Aluviares e de Terras baixas como “Mata de
Restinga Paludosa” e/ou “Mata (floresta) de Restinga”; bem como
denominar de restinga nativa, cobertura solo arenoso degradado ou
artificial (aterro arenoso), terreno baldio urbano; ou de brejo litorâneo,
áreas húmidas (várzeas) fortemente antropizadas (campos sujos), não
encontra abrigo forense e serve apenas para confundir magistrados e
pessoas que desconhecem fitogeografia e fitofisionomia forense.
Tanto é que o próprio IBGE tem manuais técnicos específicos
para mapear vegetação (fitogeografia)68 e para mapear uso do solo (da
terra: cobertura vegetal econômica)69.
Em resumo, as formações pioneiras marinhas de interesse deste
parecer são:
(i)

Às comunidades halófitas (praia), localizadas em
faixa livre do alcance das ondas e marés diárias, mas
ainda sujeitas à força das ressacas. A vegetação aí é
formada por espécies rasteiras, herbáceas, capazes de
conviver com a salinidade elevada, a exposição direta
ao sol, aos ventos e aos extremos térmicos, sem falar
da extrema pobreza em nutrientes do solo arenoso.

(ii)

À vegetação esclerófila (berma e dunas), localizada
em faixa onde o mar não chega mais; os fatores
dominantes são a maresia, os ventos, a insolação e a

Marismas - terrenos baixos, costeiros, pantanosos, de pouca drenagem, essencialmente
alagados por águas salobras e ocupados por plantas halófitas anuais e perenes, bem como
por plantas de terras alagadas por água doce (na forma do art. 2º, inciso VII, da Dec. 5.300,
de 2004).
68 IBGE (2013). Manual Técnico da Vegetação Brasileira. Manuais Técnicos em Geociência nº 01
2ª ed. Rio de Janeiro, 2012.
69 IBGE (2013). Manual Técnico de Uso da Terra. Manuais Técnicos em Geociência nº 07. 3ª ed.
Rio de Janeiro, 2013.
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pobreza do solo em nutrientes e água. A vegetação
forma um denso emaranhado de ramos, espinhos e
folhas, de aspecto ressacado – e “aparado”, por causa
do efeito abrasivo do vento. Quando essa massa
forma um “manto” impenetrável, é chamado Thicket;
e quando possui o aspecto de um jardim com trilhas
(de cima parecendo um mosaico), é chamado Scrub.
(iii)

3.2.1

Eventuais e localizadas, comunidades hidróficas e
mata arbustivas secas fixando dunas litorâneas e
estabilizando mangues estuarinos e frontais da costa.

Esta vegetação sempre recobre a restinga ou pode ocorrer fora da
restinga?

Algo unânime é que restinga (vegetação de restinga) é um conjunto de
formações e comunidades florísticas e fisionomicamente distintas, as
quais colonizam terrenos arenosos de origens das mais variadas,
formando um complexo vegetacional edáfico bastante dinâmico, visto
que pioneiras, ocupando locais tão diversos como praias, dunas,
depressões associadas, cordões arenosos, terraços e planícies litorâneas.
Um destes locais cobertos por vegetação de restingas é a restinga
(geomorfológica). As espécies, em grande parte, são as mesmas
encontradas em outros espaços geográficos litorâneos a depender das
condições ambientais, excluído algum endemismo. A composição e o
arranjo (mosaico) demonstram-se únicos para cada situação, em termos
de espaço e tempo. São como mosaicos artesanais em constante
modificação, em virtude das influências marinhas e dos processos
erosivos e constitutivos oceânicos, típicos de formações pioneiras.
Esta plasticidade constitutiva permite que vegetação de ambientes
litorâneos rochosos, tais como costões e afloramentos, ou seja, não
arenosos, apresentem formação vegetacional típica de restinga, sendo
aceitável a inclusão destas formações do ponto de vista florístico,
ecofisiológico e paleoecológico.
Na planície costeira, é comum a ocorrência de mosaicos dinâmicos
sem limites definidos, apenas gradientes locais do tipo “bem drenado –
inundável – mal drenado”, bem como certa zonação no sentido oceanocontinente, aumentando a riqueza de espécies, a lenhosidade e a altura da
vegetação, com o aumento da distância do mar e a diminuição da
influência de salinidade.
Em ambientes costeiros, há muito antropizados, são difíceis as
formações primárias (não confundir com pioneira) de restinga, sendo que
a graduação sucessória da vegetação secundária ombrófila não se aplica
às formações pioneiras listadas pela Lei da Mata Atlântica.
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A dificuldade é tanta que a FATMA, em 2009, ao mapear o uso do
solo em Santa Catarina, unificou em uma categoria única a vegetação de
várzea (típica decorrente da subtração da Ombrófila Densa Aluviar) com
a vegetação de restinga sobre áreas arenosas e dunosas que
representavam 0,53% do território catarinense, ou seja, 50.108,02 ha.
Grande parte destes 0,53% já estão protegida em Unidades de
Conservação Municipais, Estaduais e Federais, tais como, o Parque
Estadual do Rio Vermelho, o Parque Municipal das Dunas de Ingleses e
Santinho, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (baixada do
Massiambu), o Parque Estadual de Acaraí em São Francisco, e o Parque
Municipal das Dunas da Joaquina e a APA Federal da Baleia Franca, entre
inúmeros outros (inclusive em RPPNs).
O mapeamento das formações de restinga inclui a vegetação florestal e
as regiões dos cordões de restinga com vegetação herbácea. Áreas dos
cordões de restinga com sinais de alteração ou delimitação de lotes não
foram incluídas como áreas naturais.
Segundo a tese de Araujo (1987, 1992), Araujo & Lacerda (1987) e,
especialmente, Falkenberg (1999), grandes ativistas da generalização
costeira das restingas para designar o tipo de vegetação que inclui todas
as comunidades de plantas vasculares do litoral arenoso do Brasil, tudo é
restinga e deve ser protegido de qualquer uso antrópico. Esta
generalização é que traz insegurança, dificuldade fiscalizatória e de
gestão e manejo, por ser bastante genérica.
Manejo florístico e florestal de qualquer tipo de vegetação, como por
exemplo, as localizadas em restinga, necessita de um disciplinamento
próprio e critérios claros de intervenção do Estado, especialmente sobre
domínio particulares.
Espécies como Euterpe edulis, Guapira opposita, Garcinia gardneriana,
Marlierea tomentosa, Sloanea guianensis e Eugenia fusca, possuem áreas de
ocorrência e dispersão amplas, e podem ser encontradas em locais
diversos dos de ocorrência nativa original. Acredita-se que a justiça teria
maior dificultade em distinguir quais ocorrem em áreas protegidas ou
não, do que um técnico qualificado em processo de licenciamento
ambiental.
Diante da generalização do termo vegetação de restinga adotada,
inclusive, pelos órgãos ambientais, em havendo decisão favorável ao
pleito do MP-SC, é provável que todo e qualquer licenciamento ambiental
em área plana da planície costeira catarinense fique automaticamente
suspenso, inclusive os localizados em espaços vazios e terrenos baldios
urbanos, onde é comum encontrar espécies pioneiras que ocorrem nas
restingas nestes mesmos locais, na escala devida a um licenciamento.
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3.2.2

A Qual Bioma Integra?

Integra o Bioma da Mata Atlântica (BMA) como anteriormente
documentado.
Aproveita-se a oportunidade de se esclarecer o que vem a ser um
Bioma, conforme definição do próprio IBGE70:
“Bioma é um conceito que os biólogos e geógrafos criaram, na primeira metade do
século passado, para descrever grandes sistemas ecológicos definidos,
principalmente, pelo clima. Trata-se de uma área com dimensões normalmente
superiores a um milhão de quilômetros quadrados em que o clima, a fisionomia da
vegetação, o solo e a altitude são semelhantes ou aparentados. O critério florístico
não é determinante. Comunidades vegetais que guardem diferenças importantes em
termos de composição de espécies podem ser incluídas num mesmo bioma, desde
que vivam sob condições ambientais semelhantes. Assim, o bioma da Mata
Atlântica, por exemplo, agrupa um conjunto variado de comunidades vegetais.
Além de florestas de tipos diversos, estão incluídas comunidades periféricas –
restingas, manguezais e campos de altitude, entre outros – sujeitas a estresses
ambientais mais pronunciados, como extremos de temperatura, inundações, secas,
alta salinidade, etc.”

O Ministério do Meio Ambiente71 reconhece oficialmente seis biomas.
São eles: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e
Pantanal.
Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e de
fauna. Como a vegetação é um dos componentes mais importantes da
biota, seu estado de conservação e de continuidade define a existência ou
não de habitats para as espécies, a manutenção de serviços ambientais e o
fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas.
Assim, o Brasil adota a divisão fitogeográfica macro brasileira, por sua
correlação climática, como sistemática de definição do Bioma.
Apenas dois destes biomas têm contato com domínios marítimos, o
Bioma Amazônico e o da Mata Atlântica.
A forte influência do Oceano Atlântico e o clima úmido devido à
proximidade do mar e à vertente hidrográfica atlântica resultaram
inicialmente, na denominação Matta Pluvial Atlântica, depois, apenas,
Floresta (Mata) Atlântica e depois Bioma da Mata Atlântica, cuja
classificação internacional adotou a designação Ombrófila Densa para a
encosta e planície florestal. Desta, derivam as “formações pioneiras de
influência marítimas” discutidas aqui como “vegetação de restinga”.
70
71

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/territorio acessado em 15 de maio de 2015.
http://www.mma.gov.br/biomas
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Há pouca divergência atualmente de que estas formações pioneiras
são originárias da própria Ombrófila Densa, cujas espécies típicas em sua
evolução se adaptaram melhor às condições edáficas extremas (tais como,
a salinidade). Por isto, é fácil entender que áreas degradadas (campos
sujos), anteriormente cobertas por formações de Ombrófila Densa,
especialmente os mais degradados e mais próximos ao mar, hospedem e
favoreçam o desenvolvimento de espécies pioneiras típicas de restinga.
Isto não significa que estes campos mistos das terras baixas possam ser
classificados
como
campos
“psammophilos”
ou
“Mattas
Sclerophylleas”nativos, ainda mais em zonas de transição classificatória.
Enquanto recurso florestal, ninguém depositava qualquer importância
florestal para as formações vegetacionais pioneiras herbáceas
(psammphilos) e arbustivas (sclerophylleas), exceto botânicos e
naturalistas, fascinados pelas adaptações naturais sofridas por estas
espécies capazes de evoluir em ambientes tão agressivos e inóspitos em
termos de habitat.
Fato é que insatisfeito com o tratamento legal dado às Matas de
Restinga pelo parlamento nacional a ONG SOS-MA inicia nova
campanha nacional (depois da aprovação da Lei da Mata Atlântica) para
aumentar a pressão preservacionista em todo o litoral.
Cria-se
a
confusão
entre
“formação
pioneira
marinha
permanente”(vegetação forense de restinga) com “formação pioneira em
estágio inicial de regeneração da mata atlântica: Ombrófila Densa Aluviar
ou Terra Baixa”.
Santa Catarina merece especial atenção por ter protegido suas
restingas.
Alguns destes números já foram discutidos anteriormente neste
documento.
Em termos macros, considera-se que a costa catarinense tenha 500 km
em termos de extensão norte-sul, algo que significaria uma interface
reticulada de contato mar/terra da ordem de 1.500 a 3.000 km sobre a
qual se pode estimar deposições recentes arenosas na ordem 100 metros,
algo em torno de 50:50 em termos de cobertura vegetativa. Com base
nestes números a expectativa seria esperar uma cobertura análoga a
restinga de 7.500 ha a 15.000 ha, caso não houvesse intervenção antrópica
litorânea alguma.
Um terço desta formação deveria ser protegida e manejada para ser
digno de reconhecimento internacional, tendo em vista que a meta
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internacional atual para qualquer ecossistema terrestre é de apenas 17%.
72

Estima que há em torno de 2.500 a 5.000 ha de “vegetação de restinga”
conservada em Unidades de Conservação, bem manejada (considerando
os quase 50.000 ha levantados pela FATMA em 2009). Estas áreas bem
manejadas poderiam ser suficientes para Santa Catarina contribuir de
forma sustentável e socialmente responsável com as Metas Internacionais
de Diversidade Biológica (COP-10), em termos de “formação pioneira
marinha”. Repete-se se, bem manejadas.
Uma avaliação ecofinanceira e social das medidas propostas, como
recomenda a própria Agência Internacional de Proteção Ambiental
(UNEP), o resultado iria indicar qual seria a área ideal a ser destinada à
Conservação. Acredita-se que o Estado de Santa Catarina já ultrapassou
este patamar, que na Nova Zelândia, foi estabelecido em 30 a 35% do
território, país que por sua economia agrícola semelhante à catarinense
deveria servir de referência, sem muito trabalho.
Por isto, do ponto de vista de planejamento territorial, restrições
maiores, via judiciário, podem apresentar frente a estes números em um
“risco de total inércia/inação - perigo oposto da cautela.73”
Acredita-se ser suficiente ao Estado regularizar as diversas Unidades
de Conservação já criadas no litoral catarinense e implementar seus
planos de manejo ao invés de restringir, ainda mais, o desenvolvimento
econômico do litoral.
Ao se afirmar que estes fragmentos cobrem apenas 6 a 8%74 do
território catarinense, justificando sua proteção, parece pouco e incapaz
de causar dano econômico. Contudo, ao se ter noção que originalmente
esta composição cobria apenas 8% a 10% no máximo do territória.
Estaríamos arbitrando um grau de proteção de 60 a 75%, quando o
sustentável é entre 15 a 25%, tendo em vista a necessidade de se proteger

Meta 11 de 20 de Aichi, Até 2020, pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e de águas
continentais e 10 por cento de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial
importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, terão sido conservados por meio
de sistemas de áreas protegidas geridas de maneira efetiva e eqüitativa, ecologicamente
representativas e satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de
conservação, e integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas; estabelecida
durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10),
realizada na cidade de Nagoya, Província de Aichi, Japão. Neste foi aprovado o Plano
Estratégico de Biodiversidade para o período de 2011 a 2020.
73 Giovanni Sartori traduziu no direito a idéia de que “toda conduta, se ultrapassa um certo
limite se inverte, transforma-se no seu 'oposto', isto é, provoca efeitos contrários aos que
produzia anteriormente”, semelhante às análises de risco de perigo, quando o medo,
despreparo ou desconhecimento paralizam a reação e a ação positiva e desejada.
74 Dados informados pelo Ministro Herman Benjamin em seu voto em separado.
72
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outros ambientes e composições florísticas (da flora) e contemplar outros
aspectos da sustentabilidade territorial: o econômico e o social.
3.3

EM QUE CONDIÇÕES A VEGETAÇÃO DE RESTINGA RECEBE
“UMA PROTEÇÃO MAIOR” QUE AQUELA JÁ DISCIPLINADA
PELA LEI DA MATA ATLÂNTICA (LEI FEDERAL Nº 11.428, DE
2006)?
Em relação a outras condições em que a vegetação de restinga pode e
deve receber “uma proteção maior” que aquela já disciplinada pela
legislação florestal e pela lei da Mata Atlântica têm-se o seguinte a
ponderar:
1. Há de se diferenciar o domínio e finalidade desta vegetação,
enquanto bem patrimonial público ou privado, bem como, a
competência sobre a eventual decisão de usar ou preservar a
vegetação;
2.

A responsabilidade técnica pelo diagnóstico e laudo que atribua a
eventual vegetação atributos ecológicos dignos de preservação, uso
sustentável ou eventual supressão.

Tratando-se de proteções advindas da boa técnica e de atributos
botânicos e ecológicos advindos de diagnósticos e laudos técnicos
especializados três são as possibilidades de maior proteção da
“vegetação de restinga”75:
1. Quando em domínio público, junto a praias e outros locais que
não justifiquem a exploração econômica ou abertura de acessos
públicos ou privados a seus domínios, em zoneamentos
econômico-ecológicos, planos de desenvolvimento local (estadual)
e planos diretores municipais.
2. Quando são diagnosticadas e localizadas espécies florais e
faunísticas consideradas raras ou ameaçadas de extinção em
processos de licenciamento ambiental municipal, estadual ou
federal76, conforme divisão de competência estabelecida pela Lei
Complementar nº 140/11.
3. Quando são declaradas, pelo Chefe do Poder Público ou por lei,
abrangidas por Unidade de Conservação na forma da Lei Federal
nº 9.985/2000, ou merecedora de proteção específica na forma da
Lei Federal nº 12.651, de 2012, art. 6º (já comentado).

75

Este item não pode ser confundido com o estabelecido no art. 6º da Lei Federal nº 12.651, de 2012 de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

76
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As mais eficazes são as associadas à criação de Unidade de
Conservação, públicas ou particulares, na forma da Lei. Infelizmente, a
situação de abandono e falta de regularização fundiária das inúmeras
Unidades de Conservação no Estado (tanto as Federais como as Estaduais e
Municipais) depõe contra esta medida.
Quanto à possibilidade de espécies, indivíduos ou formações isoladas,
possíveis de serem enquadrados botanicamente como “vegetação de
restinga”, localizada fora do acidente geográfico característico, de serem
consideradas protegidas por “por se tratar de vegetação tipo (espécie) de
preservação permanente”, não encontra abrigo nos critérios de aplicação da
Lei nº 11.428, de 2006, porque estaria contrariando, como afirmado antes, o
Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006, que foi idealizado para
demonstrar materialidade à vontade legislativa, em termos biogeográficos.
Neste sentido, trascreve-se o texto do IBGE, esclarecendo o assunto de
forma imparcial:
A Lei nº 11.428, aprovada pelo Congresso Nacional em 22 de dezembro de
2006, remeteu ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE) a
elaboração do Mapa, delimitando as formações florestais e ecossistemas
associados passíveis de aplicação da Lei, conforme regulamentação.
O Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, estabeleceu que o mapa do
IBGE previsto no Art. 2º da Lei nº 11.428 “contempla a configuração original
das seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados:
Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada
de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional
Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; campos de altitude; áreas das
formações pioneiras, conhecidas como manguezais, restingas, campos
salinos e áreas aluviais; refúgios vegetacionais; áreas de tensão ecológica;
brejos interioranos e encraves florestais, representados por disjunções de
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional
Semidecidual e Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e
savana-estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas”.
O Decreto também determinou que o mapa do IBGE, denominado Mapa da
Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006, fosse disponibilizado nos sítios
eletrônicos do Ministério do Meio Ambiente e do IBGE e de forma impressa.
Em atendimento ao disposto nas normas legais o IBGE elaborou o “Mapa da
Área de Aplicação da Lei no 11.428, de 2006” na escala 1:5.000.000, que
mostra a cobertura vegetal conforme sua configuração original,
apresentando a distribuição das distintas tipologias que integram a área
passível de aplicação da Lei. Ess e mapa tem como base técnica o Mapa de
Vegetação do Brasil (IBGE, 2004) e o Mapa de Biomas do Brasil, primeira
aproximação (IBGE, 2004).
O IBGE esclarece, na Nota Explicativa que acompanha o “Mapa da Área de
Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006”, que a localização dos remanescentes
de vegetação nativa das diferentes tipologias vegetais e a identificação dos
seus respectivos estágios sucessionais deverá ser feita com a observância
do disposto no Art. 4º da Lei 11.428, de 2006, bem como do disposto no
Decreto nº 6.660, de 2008, e nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), que definem os parâmetros técnicos para
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identificação da vegetação primária e da vegetação secundária nos estágios
inicial, médio e avançado de regeneração.

A ocorrência natural de uma espécie ou de uma comunidade ou
composição florística comum a diferentes acidentes geográficos, e,
especialmente, em áreas já antropizadas, em pousio, regeneração, ou
abandonada, não pode alterar a classificação fitogeográfica determinada
pelo Mapa de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006, salvo situações muito
específicas relacionados ao “microlocal”, só possível de ser verificada nos
estudos ambientais relacionados a processos de licenciamento ou exigidos
para autorização de corte de um fragmento conservado específico na
forma da lei.
São proteções específicas e não genéricas, típicas da ética técnica.
3.4

A VEGETAÇÃO DE RESTINGA, DE PORTE HERBÁCEO OU
ARBUSTIVO QUE NÃO RECEBEU SUPRESSÃO PRETÉRITA,
PODE SER CONSIDERADA “PRIMÁRIA” E, PORTANTO,
INSUSCETÍVEL DE SUPRESSÃO COMO REGRA?
A resposta poderia ser bem simples. Desconhece-se formação pioneira
(primária) de influência marinha recobrindo qualquer restinga na Costa
Brasileira, salvo em alguma ilha. Esta ainda seria mais relevante em
termos de espécie rara ou em extinção do que como fragmento
preservado.
Uma vez feitos cortes, mesmo que seletivos, ou suprimida parte ou
toda e qualquer floresta ou vegetação nativa, dificilmente o ambiente
poderá ser diagnosticado por qualquer botânico ou engenheiro florestal
como primário.
Vegetação primária é aquela que a presença humana é insignificante,
mesmo que determinante ou importante (no caso de silvícolas).
O conceito de vegetação (formação) primária pressupõe que o
fragmento (composição/comunidade) nunca tenha sofrido antropização
direta (supressão) ou indireta (pastorio, pisoteio, incêndio, contaminação
biológica ou processos erosivos antrópicos), mantendo intactas suas
características de clímax edáfico.
Em termos de formações litorâneas, é algo impensável em Santa
Catarina, na verdade, em termos brasileiros. O que se observa em
algumas Unidades de Conservação da Costa Catarinense, são estágios
avançados de regeneração, assim mesmo alterados por pastoreio bovino;
incêndios acidentais, naturais ou agrícolas; ou mesmo, por invasão
biológica exótica.
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Os estágios de regeneração florestal inicial, médio e avançado,
previstos na lei e em seu decreto de regulamentação, aplicam-se bem às
formações Ombrófila Densa Aluviar e Terras Baixas na planície costeira.
As formações pioneiras marinhas, por condições edáficas, mantêm-se
em estágio inicial (herbáceo e arbustivo) florestal; devendo ser aplicados a
esta outros critérios de conservação da biodiversidade, tais como:
porcentagem de cobertura do solo, tamanho do fragmento, riqueza das
espécies e presença de espécies raras para indicar o nível de conservação
do fragmento.
Desconhece-se literatura internacional ou trabalho botânico ou
florestal brasileiro submetido a editores internacionais (indexados) que
tenham classificado qualquer fragmento de “vegetação litorânea
brasileira”, no século XXI, associada ao Bioma da Mata Atlântica,
especialmente como formação herbácea e arbustiva, como primária.
3.5

QUANTO TEMPO É NECESSÁRIO PARA QUE TERRENO
URBANO QUE SOFREU CORTE RASO DE VEGETAÇÃO DE
RESTINGA INGRESSE EM PROCESSO DE REGENERAÇÃO
NATURAL?
Toda regeneração natural em terreno urbano ou rural depende,
sempre, da natureza do dano ou da supressão, do nível de alteração
antrópica sofrido pelo solo/depósito, e das condições ecológicas locais.
Em lugares mais protegidos, é melhor do que os abertos; em lugares
menos salinos, é melhor do que os mais salinos; em lugares mais úmidos,
é melhor do que os secos; em lugares mais distantes, é melhor do que os
mais próximos do mar. Contudo, todos iniciam imediatamente após o
corte raso de vegetação, especialmente pelo fato de que qualquer processo
de corte dispersa sementes e outras formas de propagação vegetativa
utilizadas por espécies pioneiras, advindas de anos de evolução e
resistência a situações extremas que ameaçam sua sobrevivência.
Por outro lado, simples perturbações nestas comunidades, tais
como, as das fixadoras de dunas, por pisoteio ou atropelamento, podem
ocasionar danos semelhantes a cortes rasos, em função de processos
erosivos eólicos costeiros.
Aterros artificiais ou removimento (inversão) do solo alteram
igualmente os processos naturais de regeneração, dificultando o
restabelecimento da composição florística, anterior à área danificada.
Em todo o caso, são espécies (vegetacionais) pioneiras marinhas,
relativamente agressivas que, uma vez cessada a pressão antrópica,
apresentam potencial, de entre cinco a dez anos, de recuperar grande
parte da cobertura do solo danificada, uma vez isolado e mantido o clima
úmido catarinense. Se o restabelecimento da cobertura é relativamente
fácil, não se pode dizer o mesmo da riqueza das espécies, algo muito mais
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difícil de reestabelecer naturalmente; depende, em muito, da composição
florística do entorno e de uma série de outros fatores, variáveis caso a
caso, inclusive a depender da riqueza e composição da fauna hospedeira
e visitante.
Recomenda-se, inclusive, intervenção antrópica regenerativa, nos
processos de regeneração vegetativa dos solos degradados, simplesmente
por causa das vantagens competitivas das espécies exóticas pioneiras, que
melhor se aproveitam de perturbações antrópicas para aumentar seu
domínio, visto que melhor adaptadas a condições tecnogênicas
(artificializadas).
Estes fatores influenciam, inclusive, áreas protegidas que, se
isoladas e não manejadas de forma profissional e especializada, se
degradam a partir de seu clímax.
3.6

COM BASE NOS MAPAS PRODUZIDOS PELO IBGE,
GEOPROCESSAMENTO
DOS
ESTADOS
E
OUTROS
DOCUMENTOS,
COMO
SERIA
UM
MAPA
PANORÂMICO/ILUSTRATIVO
DE
OCORRÊNCIA
DA
VEGETAÇÃO DE RESTINGA NO BRASIL E EM SANTA
CATARINA?
Inicialmente, é importante esclarecer dois pressupostos:
1. Todo mapeamento de vegetação para fins de restrição
administrativa deve ser elaborado, excluindo-se o antrópico:
Vegetação Natural – este é o princípio do Mapa do IBGE;
2. Todo mapeamento é amostral e, a depender da escala de
zoneamento, envolve áreas enormes, enquanto as restrições
administrativas têm incidência específica e local, impossível
de ser mapeada de forma genérica, exceto caso a caso.
Feitas estas ressalvas, é importante deixar claro que os dois
mapas oficiais continuam a ser:
a. No âmbito Federal é o Mapa da Área de Aplicação da Lei nº
11.428, de 2006, disponível no IBGE77 (já comentado);
b. No âmbito Estadual, continua a ser o Mapa Fitogeográfico
do Estado de Santa Catarina, elaborado para o Governo do
Estado de Santa Catarina pelo Biólogo Roberto Miguel
Klein, em 1978, utilizado com base, inclusive pela
EPAGRI/FURB no IFFSC.

77

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/mapas_doc6.shtm
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Infelizmente, o inventário florístico florestal de Santa Catarina
(IFFSC)78, com a instalação de 550 Unidades Amostrais, concluído em
2010, não resultou em novo mapeamento fitogeográfico e nem detalhou
as formações pioneiras marinhas (restinga) e fluviomarinhas
(manguezais).
Não se descarta a importância relativa do Mapa do INPE/SOS-MA,
extra-oficial, que reduz a escala de mapeamento em até 1:50.000,
incluindo, apenas, como área preservada, unidades de até 3 hectares
adensadas.
Estes, contudo, não servem para processos de licenciamento e
necessitam serem confrontados com outros mapas temáticos,
geomorfológicos, edáficos e outros elaborados na escala de 1:5.000 a
1:2.500, com mapeamentos de fragmento a partir de quadros amostrais de
20 x 20 metros.
Entretanto, os dois mapas de referência forenses básicos continuam os
mesmos três: (i) o Mapa do IBGE de Aplicação da Lei, inferindo neste a
localização de interesse79; (ii) Mapa Físico de Santa Catarina do IBGE; e (i)
Cartas geormofológicas locais (ver Figure 6).

Figure 6 – Detalhe da folha Geomorfológica de Florianópolis SG22ZD/ IBGE

http://www.iff.sc.gov.br/ : Informação adicional sobre o Inventário Florístico Florestal dos
Remanescentes Florestais do Estado de Santa Catarina.
79 Anexo a este parecer elaborou-se um mapa ilustrativo de prováveis ocorrência (distribuição
pioneira) de espécies tipo de restinga, demonstrado o risco do perigo inverso se não for levado em
consideração o acidente geomorfológico tipo ou o conceito de disjunção da própria lei da Mata
Atlântica.
78
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Nessa última observa-se duas unidades geomorfológicas do domínio
morfoestrutural denominado: Depósito sedimentar quaternário. A planície
marinha, clássica, em bege; e a planíce e rampa colúvio-aluvial em
amarelo, na escala deste mapa. Em ambas ocorrem espécies de restinga,
mas são planícies e não restingas geomorfologicamente falando. Na praia
do sonho já é reconhecido a forte conformação antrópica.
Para fins desta ACP elaborou-se um mapa ilustrativo de provável
ocorrência teórica em função da Cota 100 metros que é o limite definido
pelo IBGE entre a Ombrófila Densa de Terras Baixas e o da Submontana,
conforme Manual Técnico de Vegetação.
3.6.1

Em termos percentuais, quanto do território catarinense é definido
como de provável ocorrência da vegetação de restinga?

Em toda a planície costeira catarinense são encontradas espécies listadas
como de ocorrência provável em ambiente de formação marinha ou arenosa,
similar a das restingas. Quanto maior o detalhamento, ou seja a escala de
amostragem e do mapeamento da cobertura de um solo maior será, sempre,
a incidência (a probabilidade) de se indentificar alguma espécie típica de
restinga listada, sempre que o substrato for mais arenoso, mais degradado,
mais próximo do litoral (maior influência marinha).
Reforça-se que, tecnicamente, a Planície Costeira é uma extensa área de
terras baixas e planas, situada ao longo do litoral, possuindo centenas de
quilometros de comprimento e cerca de dezenas de quilometros de largura.
Assim, antes de se discutir a provável ocorrência de espécies tipico da
vegetação de restinga, é importante entender um pouco melhor a planície
costeira, seus sistemas estratigráficos e unidades geológicas (seus depósitos)
3.6.1.1

A Planície Costeira e seus sistemas e depósitos

Segundo DIEHL & HORN FILHO (1996), o litoral de Santa Catarina,
localizado entre as latitudes sul de 25º57’41” e 29º23’55”, representa nos seus
538 km de extensão (norte-sul, sem as reentrâncias), cerca de 7% do litoral do
Brasil, na sua costa sudeste-sul. A planície costeira representa a porção
emersa das bacias marginais marinhas de Santos e Pelotas, que justamente
com a plataforma continental e o embasamento, constituem a província
costeira do Estado de Santa Catarina.
A depender do critério e cota altimétrica adotada se está a falar de 39%
do território catarinense segundo POLLETE (1995).
HORN FILHO et al. (2004) completa:
A planíce costeira encontra-se em contato direto com as águas do oceano Atlântico sul.
Nesta latitude a costa apresenta uma amplitude de maré inferior a 2 m, típico de um regime
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de micromáres. Os ventos predominantes são originados de nordeste, sudoeste e sudeste,
responsáveis pela configuração das dunas litorâneas pretéritas e atuais.
As ondulações são geradas principalmente pelos ventos do sudeste do cinturão subpolar
do Atlântico sul e as correntes litorâneas propiciam uma deriva resultante direcionada para
nordeste, um dos fatores mais importantes responsáveis pela conformação das praias do
litoral. Pela sua posição entre as latitudes médias da zona subtropical, o clima é temperado,
super úmido, sofrendo influência das massas Tropical Atlântica e Polar Atlântica.

Esta planície é divida em oito setores geomorfológicos, mapeados de
forma detalhada e planialtimétrica pelo IBGE a muitos anos (Figure 7)

Figure 7 – Mapas Planialtimétricos do IBGE

A formação desta planície remonta ao Cretáceo Inferior, época de
abertura do Oceano Atlântico, e nela se encontra preservado o mais completo
registro do Cenozóico do Estado de Santa Catarina. De forma genérica, podese afirmar que dois sistemas deposicionais são os responsáveis pela formação
de todo o pacote sedimentar que a constitui: (i) o sistema de leques aluviais;
(ii) o sistema de laguna-barreira. Este, constituído por um conjunto de quatro
ciclos transgressos-regressivos ocorridos durante o quartenário, está mais
ligado aos acidentes geomorfológicos das restingas; estes sim, depósitos
holocênicos sob a influência direta tecnogênica (antrópica).
O mapeamento geomorfológico do IBGE permite compreender que a
planície costeira é subdivida em dois sistemas estratográficos um costeiro
com depósitos mais recentes em termos geológicos e outro continental, do
quaternário indiferenciado (Figure 8) em ambos é possível ocorrer formações
vegetais pioneiras tipos de restinga a depender de seu grau antropização.
Dignos de proteção são as raras coberturas sobre o depósito praial do
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holoceno-recente e sobre o costado (fixando) os depósito eólicos do holoceno
(campos de dunas)

Figure 8 – Mapas Planialtimétricos do IBGE

3.6.1.2 Cobertura Provável de Ocorrência de Espécies Pioneiras
O número da FATMA de 2009 indica que 0,58% do território
catarinense estão cobertos por formação de restinga (“campo rupestre
nativo”) preservada, mas a depender do teor da decisão judicial em
discussão, se deve extender esta cobertura a outras áreas da planície, as áreas
rurais e campos sujos cujas áreas possam ser enquadráveis:
a)

nas alíneas “a” e “b” do art da Resolução CONAMA nº 303, de
2002, que regulamentava o art. 2º, da revogada Lei nº 4.771, de 1965,
que criou uma faixa de 100 metros em toda a extensão das áreas
imobiliáreas e balneária mais nobre do Estado que passariam a ser
declaradas de preservação permanente;

b)

como sendo coberta por espécies pioneiras classificáveis pelos
critérios botânicos definidos na Resolução CONAMA nº 261, de
1999, que regulamentava o revogado Decreto nº 750, de 1993,
independente se uma disjunção edáfica ou área de domínio da
Ombrófila Densa, colocando restrição gravosa a toda cobertura
vegetal pastoril da planície costeira e grande parte das áreas
aproveitáveis e espaços urbanos dos 37 municípios costeiros
catarinenses, estagnando qualquer expansão urbana ou industrial
no Estado.

3.6.2

Quais Municípios são abrangidos por esta tipologia florestal?

Segundo o mapa do GERCO/SC, disponível na Secretaria de Estado do
Planejamento e Gestão, são atualmente 37 municípios divididos em cinco
setores da Costa Catarinense:
Setor Norte (7): Araquari; Balneário Barra do Sul; Barra Velha; Garuva;
Itapoá; Joinville; São Francisco do Sul.
Centro Norte (9): Balneário Camboriú; Bombinhas; Camboriú; Itajaí;
Itapema; Navegantes; Piçarras; Penha; Porto Belo.
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Centro: (6) Biguaçu; Florianópolis; Governador Celso Ramos; Palhoça;
São José e Tijucas.
Centro Sul (7): Paulo Lopes, Garopaba; Imaruí; Imbituba; Jaguaruna;
Laguna e Tubarão.
Sul (8): Araranguá; Balneário Arroio do Silva; Balneário Gaivota; Içara;
Passo de Torres; Santa Rosa do Sul; São João do Sul; Sombrio.
Além de sediar importantes cidades, abrigam um terço da população
catarinense, ou seja, cerca de 2,5 milhões de pessoas, administrando 9.094
km2 do território e algo como 60% do PIB.
3.6.3

Qual a importância econômica das áreas de ocorrência da vegetação
de restinga?

A importância econômica das áreas de ocorrência da vegetação de
restinga, como fixadoras de dunas e estabilizadoras de mangue, enquanto
acidente geomorfológico, é desprezível do ponto de vista econômico
(avaliou-se em 7.500 a 15.000 ha ao todo) mesmo que importante do ponto de
vista botânico ou ecológico.
A FATMA, utilizando critério semelhante ao SOS-MA, encontrou uma
área de 50.000 ha (incluiu nesta as várzeas litorâneas/rizícolas), aumentando
para algo como 0,53% do território catarinense.
Por incluir áreas rurais e rizícolas, é possível já estimar sua importância
econômica, considerando um valor indenizatório baixo (R$5.000,00/ha), a ser
pago na regularização patrimonial de alguma Unidade de Conservação
Municipal, Estadual ou Federal.
Ampliando-se a restrição para toda costa litorânea (zona costeira), estaríase restringindo o uso e expasão de expressivas áreas onde cerca de 68% da
população está assentada em Santa Catarina na zona costeira (POLLETE et
al., 1995)
Estaríamos falando, em termos patrimoniais, em algo em torno de R$ 250
milhões para sua definitiva regulamentação. O impacto econômico deve ter
um fator multiplicador de 10, pela interrupção da rizicultura no Estado (forte
no litoral) e diminuição das áreas de expansão urbana em toda a costa. Algo
em torno de R$ 2,5 bilhões.
Por outro lado, a importância econômica das áreas naturais ou antrópicas
aonde podem ocorrer vegetação de restinga, mesmo que em terreno baldio
ou jardim residencial ou industrial, pode chegar a 60% do PIB. Tudo
depende de como será tratada a ocorrência da vegetação de restinga e sua
classificação legal no entorno e dentro das zonas urbanas das principais,
cidades e regiões metropolitanas litorâneas catarinenses.
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3.6.4

Quais Municípios tendem a ser mais afetados se houver a definição
de que a mera ocorrência da vegetação de restinga torna o solo que
recepciona como Área de Preservação Permanente?

De imediato, os Municípios balneários, que, praticamente, serão
declarados inviáveis economicamente, especialmente os mais recentes, sem
qualquer atividade econômica que mantenha as despesas municipais em dia.
Em seguida, os Municípios portuários em franca expansão, que
dependem das áreas mais próximas ao mar para suas instalações
retroportuárias.
Após, os grandes centros urbanos catarinenses localizados na Costa,
especialmente Joinville, Itajaí, Florianópolis e Palhoça, Laguna e Araranguá.
A simples demarcação de 33 metros da LPM/1831 indica impactar na Ilha
de Santa Catarina mais de 30.000 imóveis, causando comoção social em toda
a ilha e uma Audiência Pública. Mobilizou todos os segmentos sociais
florianopolitanos. Demarcar como APP 300 metros, deve multiplicar este
número para 10 no curto prazo e, no futuro, inviabilizar serviços da maioria
dos balneários da Ilha de Santa Catarina, que, uma vez não podendo ser
urbanizados de forma legalizada, serão tomados por ocupações clandestinas,
como no sul do Campeche, junto ao Morro das Pedras.
3.6.4.1 Qual será o impacto econômico estimado à economia de SC em
razão desta restrição?
O impacto econômico estimado será diretamente proporcional ao
potencial de utilização do território, visto que a produtividade da terra ou de
uma atividade econômica tem seu limite tecnológico, a partir do qual, apenas
expansão de área produtiva pode garantir crescimento ou ganhos de
produtividade por escala de produção.
O Estado de Santa Catarina, apesar de ser a sexta economia nacional (PIB
R$ 197,5 trilhões), sabe que sua representação territorial de apenas 1% (20º
Estado) e política em função de sua população, de 6,7 milhões (11º Estado),
reduz sua representatividade nacional.
Segundo dados da FATMA (2009): (i) 16,05% do território catarinense são
utilizados pela agricultura; (ii) 7,27%, para reflorestamento; e (iii) apenas
1,81% para área urbanizada e/ou construída (incluídas as atividades
retroportuárias e industriais).
As limitações de território dificultam a competitividade estadual. Por isto,
a representação da competitiva agricultura, tipicamente familiar, contribui
apenas com 4,3% do PIB.
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Em termos de representatividade no PIB, inclusive o Parque Industrial do
Estado, estagnou, apesar de sua competitividade, em torno 33,7%, por falta
de território de expansão no litoral do Estado.
O setor mais dinâmico é o de Serviços, incluindo neste o da Construção
Civil, Imobiliário e o Turístico, que já representam 62,1%, mas que depende
de um planejamento físico territorial, de um “zoneamento econômicoecológico, modernos, que garantam inclusive condições competitivas de uso
do território em relação aos demais Estados da Federação e outros países.
Grande parte deste setor de serviços se localiza nos 1,81% urbanizados
apontados pela FATMA, grande parte ocupando a Costa Catarinense,
impulsionado pela litoralização já comentada.
Qualquer País de IDH Alto, com o tamanho e população de Santa
Catarina deveria destinar de 3,5 a 6% do seu território para a urbanização
sustentável; outros 35 a 45% para atividades agropecuárias e florestais
modernas; outros 5% para zonas logísticas e portuárias e retroporturáriasindustriais hârmonicas com o litoral; algo como 3 a 5% reservadas para áreas
de mineração, lagos hidroelétricos e infraestrutura viária. Restariam ainda 30
a 40% para Conservação Florestal e Turismo Sustentável. Com planejamento
físico é possível e sustentável, sem grande agressão ao meio ambiente.
Santa Catarina pode chegar a estes índices de ocupação territorial sem
traumas. Os dados do Inventário Florístico Florestal que custaram mais de
R$ 2,5 milhões estão disponíveis. Os números são promissores é só utilizá-los
para se tomar as decisões certas antes que fiquem desatualizados e
representem outra boa iniciativa perdida neste Estado.
Atualmente, todas as áreas destinadas à atividade econômica somadas
abrangem apenas 25,18% do território catarinense.
O restante, 74,82%, é coberto por vegetação, florestas ou campos nativos,
pouco produtivos, em péssimo estado de conservação, visto que não
devidamente manejados. O custo social de 26% do território produtivo
manter 74% do território conservado é um desafio para um Estado com base
agroindustrial.
Algumas das vegetações campestres (contendo espécies típicas de restinga)
encontradas fora do acidente geomorfológico restinga, especialmente na
planície costeira catarinense, encontram-se abrangidas pelos 31,27% do
território, cujo uso atual foi identificado, pela FATMA, como pastagens e/ou
campos naturais (sujo). Além do planalto (campos nativos), são áreas amplas
do entorno rural e espaços vazios dos centros urbanos catarinenses. Porção
territorial bem superior aos 0,53% de vegetação litorânea, identificada como
típica de restinga protegida; estas últimas, em grande parte, localizadas em
Unidades de Conservação do Estado. As novas restrições afetariam apenas
áreas aproveitáveis, rurais e urbanas, do litoral. Sem qualquer ganho
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ambiental significativo, pelo que foi até hoje mapeado pelos órgãos
ambientais habilitados.
Campos nativos ocupavam, originalmente, apenas 15% do território
catarinense; os restantes 16,26% são campos antropizados (sujos), formações
pioneiras e antrópicas derivadas da supressão da Mata Atlântica, inclusive
das antigas restingas arbóreas hoje classificadas como OD Aluvial e de Terras
Baixas do litoral.
São as encontradas na planície costeira da Ilha de Santa Catarina, no
Campeche, Pântano do Sul, Tapera, Rio Vermelho, Ingleses, Cachoeira,
Canasvieira, Jurerê, Ratones e Córrego Grande; bem como em Camboriú,
Itapema, Araquari, Garopaba, Biguaçu e diversas outras localidades.
Medidas mais restritivas na planície podem significar um grande impacto
imediato, a estagnação precoce da urbanização organizada, aumento da
ocupação clandestina e irregular, e perda da qualidade do ambiente urbano
já existente que deverá ser superaproveitado de forma mal planejada – um
adensamento que se tem demonstrado autodestrutivo, pois apenas
sobrecarrega a infraestrutura limitada existente, sem gerar grande aumento
de receita para financiar melhoria da infraestrutura, devido aos custos
indenizatórios associados nesta área, de relocação.
Em seguida, virá o declínio econômico rápido, mantidos os passivos
edificados, sobrecarregando, ainda mais, a economia local (contribuindo, por
exemplo, para a gentrificação)80. É o espaço físico territorial degradado,
utilizado de forma pouco sustentável e científica.
3.6.4.2 Quais são as principais atividades afetadas?
Inicialmente, será a Indústria da Construção Civil mais afetada, que
rapidamente, deverá se adequar a uma menor oferta de área. A opção será
desenvolver empreendimentos mais exclusivos, compensando as perdas.
Maiores restrições, maior deverá ser o poder aquisitivo do morador do litoral
catarinense legalizado, vivendo em áreas legalmente urbanizadas de forma
planejada.
Em seguida, será afetado o Setor Imobiliário e o Turístico, que,
igualmente, deverá ser mais seletivo e eletista.

Chama-se gentrificação, (do inglês gentrification) o fenômeno que afeta uma região ou
bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos
comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de
baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços,
dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua
manutenção no local cuja realidade foi alterada, cunhado pelo Geográfo britânico Neil Smith
em “The new urban frontiers: gentrification and the revanchist city”. New York; Routledge,
1996.

80
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Em seguida será afetado o Serviço Público e o Judiciário. Este último
deverá se preparar para incremento enorme de conflitos sociais desta medida
restritiva de direitos e de arrecadação tributária.
Obras portuárias, de logística e de expansão industrial, irão migrar para
outros Estados menos restritivos, mantendo-se junto à costa. O Estado
deverá ter dificuldade em atrair novos investimentos de grande porte, por
falta de áreas contínuas para empreender diretamente ou para atrair
fornecedores associados para perto de seus polos tecnológicos, com opção de
expansão territorial.
Com a perda competitiva, o Estado deverá ter que sacrificar
investimentos em infraestrutura e em serviços públicos, tendo em vista que
sua despesa fixa tende a superar sua arrecadação.
Possivelmente, o Estado deverá fazer contingências de investimento em
virtude de uma série de medidas judiciais que, com certeza, virão de setores
que investiram no Estado, acreditando nas regras jurídicas conhecidas,
alteradas agora pelo Judiciário Catarinense de forma particular.
3.6.4.2.1 O fenômeno da litoralização de SC tende a diminuir ou cessar em
razão desta restrição?
Existem inúmeros dados indicando que o simples aumento de restrição
urbanística (Cidades) ou territorial (Amazônia) não resulta em diminuição de
qualquer fenômeno social espontâneo.
A litoralização é um fenômeno mundial, como foi: (i) a ocupação das
margens dos grandes rios na Mesopotâmia, no Egito, em Roma e, na Idade
Média, impulsionada pela agricultura sedentária; (ii) dos vales, após a
descoberta da energia hidráulica; (iii) dos planaltos, com o desenvolvimento
da pecuária e da agricultura extensiva mecanizada.
A ONU já declarou que a humanidade (grande parte dela) vai viver a 50
km de alguma costa, ainda mais porque o futuro à espécie está nos oceanos
(2/3 do planeta) e não em terra (1/3 deste), em municípios denominados
costeiros.

3.6.4.2.2 Em não havendo como frear a ocupação do litoral, qual é o
prognóstico para a ocupação dos ambientes de ocorrência da
restinga?
Uma maior restrição pode simplesmente representar: (i) aumento das
ocupações clandestinas e irregulares, uma vez que projetos urbanísticos não
poderão ser licenciados nestas áreas, enquanto APPs; (ii) desobediência civil
generalizada e crescente, como já se assiste hoje: (a) em grande parte da
Amazônia; (b) nos Municípios abrangidos pela APA Federal da Baleia
Franca; (c) nos entornos das Unidades de Conservação, nunca regularizadas
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ou devidamente implementadas pelo Poder Público, inclusive as da Ilha de
Santa Catarina.
Uma maior restrição irá apenas esvaziar totalmente, enquanto APP, o
valor econômico destas terras e de muitos imóveis urbanos e rurais,
podendo, inclusive, onerar o Estado, pela mudança de zoneamentos já
aprovados em lei, novas restrições, inundando o judiciário de novas ações
indenizatórias individuais ou coletivas.
Abandonadas, serão áreas objeto de favelização, visto que não
formalmente edificantes, ocasionando em um aumento de despesas
fiscalizatórias por parte dos municípios sem a devida contrapartida
urbanística e fiscal, visto que serão ocupações clandestinas e ilegais, que
exigirão inclusive futuras relocações em áreas urbanas já carentes de espaço
físico.
Menor área legalmente disponível e edificante, menor será a oferta
imobiliária, resultando em um aumento exponencial dos preços dos terrenos.
Isto inviabilizará projetos de moradia populares, especialmente próximos aos
grandes centros urbanos catarinenses. A população carente continuará a ser
forçada a ocupar áreas públicas e protegidas para ficar próxima aos locais de
serviço e emprego melhores.
Uma vez instalada estas ocupações clandestinas, a Administração
Municipal não terá como remover a população carente, pois não conseguirá
terreno legalizável a custos compatíveis com as finanças públicas.
Assim, comunidades clandestinas sobre manguezais, áreas de risco de
encosta, invasões de áreas de interesse ecológico e as margens de rodovias e
faixas de servidão irão crescer e o município será forçado a garantir
condições básicas de urbanidade, zelando pela dignidade da pessoa humana.
Dados da FATMA de 2009 indicavam que apenas 1,81% do território
catarinense podiam ser considerados área urbanizada e/ou construída. Este
número deveria ser de 5%.
Destes 4% deveriam ser identificados e planejados para estarem
localizados a 50 km da Costa, atendendo ao fenômeno da litoralização da
Sociedade Catarinense, visto que não haverá sustentabilidade urbana sem
urbanização planejada e isto requer disponibilidade de território.
Quanto menor for a área destinada à urbanização, maior deverá ser a
densidade destas áreas. Por um lado, poderá significar melhor urbanidade,
lado positivo da densidade planejada; por outro lado poderá, significar um
efeito claustrofóbico precoce, lado negativo da densidade não planejada.
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3.6.4.3 Em não havendo como frear a ocupação do litoral, qual é o
prognóstico para a ocupação dos ambientes de ocorrência da
restinga?
Será semelhante ao que se evidencia nas Praias do Sonho e da Pinheira,
em Palhoça, Santa Catarina: repressões por parte dos órgãos ambientais,
policiais e Poder Judiciário, em virtude de toda a área ter sido incluída por
anos como Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do
Tabuleiro.
A pressão imobiliária induzida ou socialmente espontânea resulta em
ocupações clandestinas sem saneamento, degradação ambiental crônica,
conflito socioambiental permanente, organização social paralela ao Estado,
violência e degradação ambiental e humanitária, passivo urbano e social de
difícil solução futura, em função do custo social e financeiro de uma
relocação sustentável.
Se já é difícil para o Estado evitar a degradação das praias (erosão
costeira), áreas de restinga fixadoras de dunas e estabilizadora de mangue,
agressões generalizadas a manguezais e APPs ciliares, muito mais o será
controlar, por meio de medida restritiva generalista, toda a ocupação
litorânea das grandes cidades – que deveria ser objeto de Plano Diretor, feito
por urbanistas, interpretando a paisagem e as demandas sociais.

3.7

O ESTADO DE SANTA CATARINA ESTÁ ELABORANDO UM
PLANEJAMENTO DA OCUPAÇÃO DA ÁREA COSTEIRA,
ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A LEI FEDERAL Nº 7.661, DE
16 DE MAIO DE 1988, E O DECRETO Nº 5.300, DE 07 DE
DEZEMBRO DE 2004?

O Estado integrou-se ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, em
1987, e, desde então, tem desenvolvido ações técnicas e aprovado os
necessários instrumentos legais estaduais e municipais que demandam este
tipo de planejamento participativo de áreas de domínio público e privado.
Atualmente, está sob a coordenação da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.
3.7.1

Em que consiste este planejamento?

Consiste em uma série de iniciativas de participação popular lideradas
pelo Estado para discutir com atores sociais, econômicos e autoridades
públicas municipais, um uso mais ordenado das faixas territoriais e
marítimas da Costa de Santa Catarina.
É um planejamento no médio e longo prazo, tendo em vista sua interface
com uma série de outros instrumentos de planejamento estadual, regional e
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municipal, igualmente importantes ao Desenvolvimento Sustentável do
Estado, que está sendo coordenado pela Secretaria de Estado de
Planejamento de Santa Catarina.
Sua definição regulamentar é a seguinte:
Gerenciamento Costeiro (GERCO): o conjunto de atividades e procedimentos que,
através de instrumentos específicos, permite a gestão dos recursos naturais da Zona
Costeira, de forma integrada e participativa, objetivando a melhoria da qualidade de
vida das populações locais, a preservação dos habitats específicos indispensáveis à
conservação da fauna e flora, adequando as atividades humanas à capacidade de
suporte dos ecossistemas.81

3.7.2

Quais são os resultados esperados com este planejamento?

São onze os objetivos do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
(PEGC), talvez o mais importante seja: “Compatibilizar as atividades sócioeconômicas e da expansão urbana com as características específicas da zona
costeira, assegurando a qualidade ambiental e o desenvolvimento
sustentável, bem como a proteção do patrimônio natural, histórico, étnico,
cultural e paisagístico” (art. 4º, inciso I, do Dec. Est. nº 5.010, de 2006).
Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento, o Gerenciamento
Costeiro é um conjunto de atividades e procedimentos que visa a promoção
do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos espaços
costeiros, de forma integrada, descentralizada e participativa, de modo a
contribuir com a melhoria da qualidade de sua população e a proteção de seu
patrimônio natural, histórico, étnico e cultural.82
3.7.3

Se os ambientes de ocorrência da vegetação de restinga passar a
serem considerados como área de preservação permanente, haverá
uma obsolescência deste planejamento?

A princípio, em termos forenses, não haverá obsolescência do
planejamento83, mas sim, perda de sua eficácia. Tendo em vista que deverão
ser renegociados os compromissos assumidos pelo Estado e pelas entidades
sociais envolvidas neste planejamento, e refeitos os mapas temáticos para uso
prático, o resultado será o mesmo: recurso público jogado fora.
O grande risco (do excesso de cautela) é, portanto, tornar alguns
municípios balneários inviáveis economicamente. Ao se inibir qualquer
expansão urbana em novas áreas de pastagens com espécies típicas de
restinga, todo o planejamento municipal, e não só o costeiro, deverá ser
Art. 2º, inciso II, do Decreto nº 5.100, de 2006.
http://www.spg.sc.gov.br/index.php/sobre-o-projeto-orla acessado em 16 de maio de 2015.
83 A obsolência técnica se mantém as mesmas visto que os pressupostos administrativos do
planejamento se mantém os mesmos. Apenas a eficácia será comprometida pela restrição adicional
imposto pelo judiciário.
81
82
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refeito, visto que, por exemplo, zonas consideradas urbanas consolidadas,
outras de expansão urbana ou de aproveitamento agropecuário, deverão ser
revistas ou detalhadas em função deste novo entendimento.
A grande crítica ao GERCO-SC, que se faz, tem sido a falta de uma
análise de viabilidade econômica e social do zoneamento feito, pela equipe
que propõe os zoneamentos. A decisão judicial, se não analisar previamente
os impactos sociais e econômicos de sua iniciativa, pode apenas agravar a
crítica.
Os mapas disponíveis até agora pelo GERCO-SC indicam todas as áreas
declivosas do litoral como Zonas de Proteção ou Restrição Ambiental,
independente de sua declividade real. A princípio, entendem que não há
atividade econômica compatível em qualquer encosta da costa catarinense,
independende da declividade local.
A iniciativa do MP-SC afeta apenas a planície, considerada restinga. O
problema é que somadas as duas medidas do GERCO-SC e do MP-SC;
restará ao Estado procurar alguma outra forma de atividade econômica que
utilize cada vez menos o solo disponível (já urbanizado). Coreia do Sul e
China avançam sobre o mar e bancos de recife. Esta dúvida será levada ao
legislador catarinense.
Não há atividade econômica sem território antropizado. As
consequências jurídicas destas decisões devem ser objeto de apreciação dos
operadores do Direito.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, não se encontra fundamento forense para sustentar a
afirmação de que “Restinga”seja um “ecossistema específico” integrante do
Bioma Mata Atlântica, pois, para isto, ter-se-ia que assumir que
“ecossistema” é sinônimo de “Ecoregião” na forma definida unicamente pela
ONG WWF, único e exclusivo da Costa Atlântica Brasileira (por isto
denominado “Atlantic Costal Restinga”).
Por sinal, ecossistema é um termo muito difícil de precisar, por isto a
preferência por delimitação fitogeográfica adotada pelo legislador brasileiro.
Neste sentido, “vegetação de restinga” foi definida como “vegetação pioneira
de influência marinha” incidente no Mapa de Aplicação da Lei nº 11.428, de
2006, que deve ser sempre consultado em licenciamentos e na elaboração do
GERCO-SC.
Por outro lado existem fundamentos forenses para afirmar que a
vegetação que reveste os acidentes geomorfológicos costeiros,
internacionalmente, conhecidos como “depósitos arenosos marinhos
paralelos a costa” (barrier spit = restinga), são protegidos na forma da lei,
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desde 1965, como fixadoras de dunas (contenção do arraste eólico) ou
estabilizadora de mangues frontais e estuarinos, inclusive em terrenos de
marinha, de domínio da União.
Estas formações pioneiras marinhas, especialmente aquelas que protegem
a faixa frontal litorânea, em costões, praias, campos de dunas e inúmeros
outros acidentes geomorfológicos costeiros, desenvolvidos do continente
para o mar, estão, inclusive, protegidos, em suas formações herbáceas,
arbustivas e mesmo (raramente) arbóreas na forma disposta pela Lei da Mata
Atlântica.
Entretanto, estas composições florísticas não podem ser confundidas
enquanto APP, com a vegetação secundária em estágio inicial, médio e
avançado da Ombrófila Densa Aluviar e de Terras Baixas, independentes se
constituídas por espécies pioneiras semelhantes. É a vegetação, enquanto
composição que é protegida, e não as espécies, salvo se raras ou classificadas
como em extinção, por dispositivos próprios, isto porque a vegetação pode
ser imune a corte, mas não é área de APP, na forma do art. 70 da Lei Federal
nº 12.651, de 201284.
Em Santa Catarina, em virtude das inúmeras Unidades de Conservação já
criadas, que garantem a preservação de muito mais do que os 17% deste tipo
de formação terrestre, pioneira e frontal, não se justifica qualquer medida
adicional de proteção sem que antes se demonstre de forma material sua
necessidade. Do contrário, o risco do perigo inverso da cautela, poderá ser
mais danoso do que a medida preventiva que se pretende implementar.
O acompanhamento do noticiário em relação à demarcação imprecisa dos
terrenos de marinha por parte da União, que só abrange 33 metros da
LPM/1831, dá a noção do impacto que pode causar a decisão judicial que
imponha a Santa Catarina a observância de uma faixa de proteção
permanente de 300 metros da preamar máxima da costa; e pior, considerar
APP todo e qualquer terreno que uma espécie pioneira listada como nativa
de restinga vir a ser inventariada ou observada, na planície costeira.

Art. 70. Além do disposto nesta Lei e sem prejuízo da criação de unidades de conservação da
natureza, na forma da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e de outras ações cabíveis voltadas à
proteção das florestas e outras formas de vegetação, o poder público federal, estadual ou municipal
poderá:
I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de
extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das populações tradicionais, delimitando as
áreas compreendidas no ato, fazendo depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras
espécies;
II - declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou
condição de porta-sementes;
III - estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de controle de pessoas
físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou comércio de produtos ou subprodutos
florestais.

84
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Parece-nos, assim, que a pretensão do MP-SC em aumentar a proteção de
toda e qualquer vegetação de restinga, independente da existência ou não do
acidente geográfico “restinga”, como área de preservação permanente, não
tem fundamento forense, além de difícil e incerta implementação no Estado.
Diante de todo o exposto, conclui-se que a pretensão de incluir na
proteção de área de preservação permanente toda e qualquer vegetação de
restinga para além da vegetação restinga edáfica significa:
a) proteger a vegetação restinga antrópica, isto é, ambiente criado por
ação humana, a qual tem atributos de preservação;
b) proteger a vegetação de restinga pioneira no domínio da floresta
ombrófila densa de forma mais grave que os estágios que os estágios
subsequentes (inicial, médio e avançado), o que constitui uma grande
incoerência em termos de proteção ambiental.
Planejar o território e fortalecer os instrumentos de licenciamento são
medidas mais eficazes de se alcançar o Desenvolvimento Sustentável, do que
ampliar as medidas de restrição de uso de toda a costa, independente de uma
cota altimétrica de ocorrência de espécies, se 5, 10, 50 ou 100 metros do NM.
Este é nosso parecer.
Florianópolis, 30 de junho de 2015

Ricardo Luiz Scherer

Saulo Vicente Rocha

Rodrigo Del Olmo Sato

Engº Agrônomo

Engº Sanit. e Ambiental

Geólogo
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