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O litoral brasileiro possui mais de 9.000 km de extensão e em aproximadamente 5.000 km desta
extensão ocorre a vegetação de restinga (Lacerda & Esteves, 1994).

Aregião costeira engloba a estreita faixa de terras baixas nas costas nordeste e leste do Brasil, incluindo
as numerosas baías, que em alguns casos penetram profundamente para o interior, sendo designada
genericamente como litoral brasileiro. Nas planícies praianas recentes, ou restingas, as principais formas de
vegetação são os manguezais, campos de gramíneas pouco densos sobre dunas recentes, vegetação de dunas e
matas de dunas. Também ocorre a mata pluvial tropical, que só se desenvolve como mata “clímax” em solos das
restingas mais antigas ou em planícies de erosão a maiores distâncias da costa (Hueck, 1972).

Andrade & Lamberti (1965) dividem a comunidade costeira da Baixada Santista em quatro zonas:
Zona do litoral arenoso, Zona dos brejos de água doce, Zona do mangue e Zona dos morros e da escarpa da Serra
do Mar. A Zona do litoral arenoso, ou da praia, foi subdividida em duas sub-zonas distintas: a) o lado da
praia arenosa, voltado para o mar, que apresenta as dunas primárias ou anteriores e, freqüentemente dunas
interiores, formando uma faixa que é coberta por uma vegetação de ervas e arbustos, denominada como
vegetação pioneira ou vegetação de dunas; b) atrás dessa faixa, uma região arenosa mais ou menos plana, na qual
ocorre a vegetação de restinga que é a vegetação principal da praia.

Avegetação de restinga é distribuída em mosaico, ocorrendo em áreas de grande diversidade ecológica
edáfica (Sugiyama, 1998). Esta vegetação apresenta características de Mata Atlântica (Teixeira , 1986;
Falkemberg, 1999), sendo considerado como ambiente frágil em função de sofrer constantes mudanças físicas
do ambiente, como altas temperaturas, borrifos permanentes de água salgada trazidos pelas ondas do mar, baixa
disponibilidade de água e solo pobre de nutrientes (Waechter, 1985; Souza, 2004; Rocha ., 2004)
e suportando ventos intensos, o que gera um grande fator de para a vegetação deste ecossistema (Menezes
&Araújo, 2000; Sugiyama, 2003).

Alguns trechos preservados de florestas de restingasão encontrados dentro deunidades deconservação ea
proteção destas áreas é de suma importância, não só para a manutenção da biodiversidade, como também por ser
uma fonte de espécies para recuperação de áreas de planícies arenosas costeiras, e também de áreas de Mata
Atlântica, jáque50%dasespéciesdesta floraocorremtambémnesta formaçãovizinha (Sugiyama,2003).

Apesar deste bioma ser considerado como Área de Preservação Permanente - APP pelo Código Florestal,
LeiFederalnº4771/1965 (Brasil, 1965), avegetaçãode restingavemsofrendo fortepressãoantrópica.

Segundo Santos & Medeiros (2003), a especulação imobiliária e a extração de areia são atividades
antigas e de grande impacto ao meio ambiente. Com a falta de vegetação esse solo fica totalmente desprotegido
modificando, assim, sua estrutura (Falkenberg, 1999). Como resultado da modificação sucessiva da paisagem,
anualmente perde-se consideráveis áreas de restinga e são introduzidas espécies exóticas, ocorrendo a
colonização com espécies secundárias.
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O conhecimento total da flora de áreas de preservação é altamente recomendável, visando a
disponibilização dos resultados em um banco de dados, para uso em projetos de reflorestamento em áreas
próximas e para a compreensão das relações ecológicas.
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NoEstadodeSãoPauloas restingasaindasãopouco representadasnoSistemaEstadualdeÁreasProtegidas,
fatoquegeroua indicação,dentrodoProgramaBiota-Fapesp,dealgumasáreasdo litoralpaulistacomoprioritáriaspara
acriaçãodeUnidadesdeConservação,visandoàpreservaçãodesteecossistema(Durigan ,2008).

A região da Juréia foi considerada uma das áreas prioritárias para a conservação da flora e da
biodiversidade da MataAtlântica, indicando a realização de inventários biológicos nas unidades de conservação
como uma das ações prioritárias para preencher a enorme lacuna sobre a biodiversidade (Brasil, 2000).

As restingas da região da Juréia, apesar de terem sofrido algumas ações antrópicas, são consideradas
como um dos locais mais protegidos da costa brasileira (Souza & Capellari, 2004).

Neste trabalho apresentamos a caracterização do estágio sucessional da vegetação de restinga da Vila
Barra do Una por meio da análise do componente arbustivo-arbóreo.

O presente trabalho está sendo desenvolvido na Vila Barra do Una que é um dos núcleos
administrativos da Estação Ecológica Juréia-Itatins, que foi criada pela Lei nº 5.649/87 com 79.270 ha.
Localiza-se no município de Peruíbe, Litoral Sul do Estado de São Paulo, entre as coordenadas geográficas
24º 26’ 33” e 24º 26’ 06” S e 47º 04’38” e 47º 03’ 39” W (FIGURA1).

FIGURA 1 – Localização da Vila Barra do Una, E. E. Juréia-Itatins, Peruíbe, SP.

A vegetação predominante na região da Vila Barra do Una é a Formação Arbórea/arbustiva-herbácea
sobre Terrenos Marinhos Lodosos (Kronka , 2005).

Atualmente esta área está em processo de estudo visando a sua recategorização para uma Unidade de
Conservação de uso sustentável, Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). Tal reenquadramento visa
atender os anseios de ONGs e da comunidade caiçara existente no local.

Até a década de 70, a Barra do Una era uma pequena vila de caiçaras dedicados às atividades de
subsistência, agricultura e caça, que foi absorvida pelo turismo com a construção de uma estrada (Mourão, 1971

Sanches, 2004). Nesta comunidade caiçara a pesca artesanal caracteriza-se como uma atividade familiar,
porém, a principal fonte de renda da comunidade provém do turismo, não havendo mais uma rotina de pesca na
localidade (Ramires & Barrella, 2003). Este histórico de ocupação propiciou a degradação gradual da vegetação de
restinga da região. Contudo, no início dos anos 90, após a criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins, medidas
administrativasdecontrolee fiscalização favoreceramo inícioda regeneraçãonaturaldavegetação.

Segundo Tarifa (2004), na Planície Litorânea do Rio Una do Prelado, predomina o Clima Subtropical
Oceânico das Baixadas Litorâneas da Fachada Sul-Oriental do Brasil, com temperatura média anual maior que
21,1º C e pluviosidade média anual entre 2.800-3.000 mm, ou seja, do tipo Af segundo a classificação
de Köppen.
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O levantamento florístico da vegetação vem sendo realizado desde novembro de 2008 por meio
de caminhadas aleatórias mensais, onde as plantas arbustivo-arbóreas férteis foram coletadas e prensadas,
e os indivíduos estéreis foram fotografados para identificação posterior. O material botânico foi herborizado
conforme Fidalgo & Bononi (1984) e identificado através de bibliografia específica, por comparação com
exsicatas depositadas em herbários e consulta a especialistas.

As espécies de angiospermas foram listadas de acordo com a classificação das famílias reconhecidas
pelo APG, 2003. Para a conferência dos gêneros foi consultado o sítio do

MOBOT. Os descritores foram citados conforme Brummitt & Powell (1992).
Para a caracterização do estágio sucessional da vegetação utilizamos os parâmetros básicos para a

análise dos estágios de sucessão de vegetação de restinga para o Estado de São Paulo estabelecidos pela
Resolução CONAMA nº 7/1996.

O material coletado tem sido depositado no Herbário Dom Bento Pickel - SPSF do Instituto Florestal e
as duplicatas serão enviadas ao Herbário HUSC da Universidade Santa Cecília.

No período de novembro de 2008 a março de 2009 foram realizadas quatro expedições de coletas,
que permitiram identificar 22 espécies distribuídas em 13 famílias, dentre as quais se destacam Fabaceae com
seis espécies, Myrtaceae com três espécies, Clusiaceae e Urticaceae com duas espécies cada (TABELA1).

TABELA1 – Espécies arbustivo-arbóreas da restinga da Vila Barra do Una, Peruíbe – SP.

Angiosperm Phylogeny Group -
Missouri Botanical Garden -
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Família Espécie Hábito

Anacardiaceae Schinus terebintiffolius Raddi Árvore
Annonaceae Annona glabra L. Arvoreta

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. Árvore

Boraginaceae Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. Arbusto
Chrysobalanaceae Chysobalanus icaco L. Arbusto
Clusiaceae Calophyllum brasiliense Camb. Árvore

Clusia criuva Camb. Arvoreta
Fabaceae Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip Arbusto

Chamaecrista sp. Arbusto
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. Arbusto
Erythrina speciosa Andrews Arvoreta
Inga sp. Arbusto
Sophora tomentosa L. Arbusto

Malvaceae Hibiscus pernambucensis Arruda Arbusto
Melastomataceae Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack Arbusto
Myrsinaceae Rapanea parvifolia (A. DC.) Mez Arbusto
Myrtaceae Eugenia sp. Arvoreta

Gomidesia fenzliana O. Berg Arvoreta
Psidium cattleyanum Arbusto

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz Arbusto
Urticaceae Cecropia glazioui Snethlage Árvore

Cecropia pachystachia Trécul Árvore
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Os componentes arbustivo-arbóreo e herbáceo são os que predominam na área de estudo,
representando cada um, 46,8% das formas de vida existentes (FIGURA 2) conforme T. C. C. Camargo .
(dados não publicados).

FIGURA 2 – Formas de vida registradas na restinga da Vila Barra do Una, Peruíbe, SP.

Sugiyama (2003) estudando a restinga na Ilha do Cardoso levantou 33 espécies de porte arbóreo e seis
de porte arbustivo, das quais apenas e (Clusiaceae),
e (Myrtaceae), e (Nyctaginaceae) são espécies indicadoras do estágio
médio de regeneração de escrube de restinga.

Comparando as espécies vegetais levantadas na restinga da Vila Barra do Una, com os parâmetros de
análise do estágio sucessional previstos na Resolução CONAMAnº 7/1996, constatamos que a mesma apresenta
características de estágio médio de regeneração de escrube, com fisionomia herbáceo-arbustiva aberta, onde as
plantas podem alcançar até 2 metros de altura, há predomínio de , além de ocorrer em
menor proporção , e . Na área ocorrem também
trepadeiras do gênero sp. e grande quantidade da orquídea terrestre .
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