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O presente estudo tem como objetivo avaliar o desenvolvimento estrutural e a dinâmica 
populacional da vegetação do manguezal em um bosque no rio Itaúnas, localizado no Parque 
Estadual de Itaúnas (Conceição da Barra – ES). Com esse levantamento é possível obter 
informações sobre a ecologia, necessárias para a conservação do ecossistema. Foi feita uma 
caracterização climática da área de estudo observando as temperaturas e precipitações médias 
mensais, os dados foram obtidos na Estação Metereológica do CEUNES (aquisição de dados 
mais próxima). Em julho de 2007 foram selecionadas três parcelas, onde se obteve as medidas 
de altura e a circunferência das árvores adultas das espécies presentes empregando telêmetro 
óptico e fita métrica, respectivamente. No interior de todas as parcelas, as plântulas existentes, 
identificadas por espécie, foram marcadas com lacres plásticos e acompanhadas mensalmente 
quanto ao seu incremento em altura, obtido com fita métrica. A salinidade foi observada em 
diferentes locais durante as coletas mensais utilizando refratômetro portátil. Os dados 
mensais foram plotados em planilha eletrônica. A parcela 1, com 171,6m² de área, localiza-se 
numa ilhota próxima da foz natural apresentando 1,024hectares de área basal, portanto 
considerado bosque maduro, com predomínio de Rhizophora mangle. Os dados de estrutura e 
dinâmica permitem identificar essa espécie como sendo a pioneira mantendo também sua 
dominância em plântulas no estágio atual. Laguncularia racemosa e Avicennia schaueriana 
ingressaram posteriormente.  A parcela 2 encontra-se próxima ao cordão arenoso que 
compõem a Praia de Guaxandiba, possui 100m² de área, apresentando 2,83hectares de área 
basal, sendo considerada como madura. Rhizophora mangle é a única espécie com baixa 
relação tronco/indivíduo, dominando também em plântulas. A parcela 3 situa-se na margem 
esquerda da foz natural do rio, possuindo área de 200m², com área basal de 2,58hectares e 
densidade de 71 indivíduos, sendo considerado um bosque intermediário em relação aos 
demais. Rhizophora mangle foi à espécie pioneira sendo substituída por Laguncularia 
racemosa, que atualmente apresenta alta quantidade de indivíduos juvenis. Os dados de 
plântulas obtidos até o momento para esta parcela identificam domínio de Rhizophora 
mangle. 
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