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Em Caravelas, as principais formações vegetais associados à Mata Atlântica são os
manguezais e as restingas (planícies costeiras arenosas fragmentadas pela ocupação humana e
monoculturas). Estudos abordando a importância da conservação das fitofisionomias das
restingas para a população local e para a manutenção dos ecossistemas associados são
escassos na literatura brasileira, principalmente sob enfoque de gerenciamento costeiro
(multidisciplinar). Por isso, nosso objetivo é inventariar as fitofisionomias das restingas de
Caravelas, seus usos e funções e os principais impactos associados. Para alcançar o objetivo,
utilizamos informações disponíveis na literatura sobre comunidades vegetais de restingas e
realizamos idas ao campo desde fevereiro de 2007. Foram entrevistados pequenos agricultores
e extrativistas – e.g. marisqueiras, catadores de caranguejos e pescadores artesanais, sobre os
diferentes usos das fitofisionomias de restingas (sob forma de bens e serviços). Foram
cruzadas as informações levantadas junto às populações locais com as descrições
fitofisionomicas. Identificaram-se seis fitofisionomias vegetais de restingas no município:
Mata Não-Inundada; Mata Inundada (Permanentemente / Periodicamente); Arbustiva de
Moitas; Arbustiva / Herbácea Fechada Inundada; Arbustiva Fechada Não Inundada; Halófila /
Psamófila Reptante. As matas estão ameaçadas pelo desmatamento para carvoarias e pecuária.
As arbustivas são impactadas pela monocultura de coco e carvoarias. As herbáceas são
impactadas para produção agrícola. As reptantes são pela urbanização litorânea. Podemos
observar que ocorre uma relação entre as diferentes fitofisionomias das restingas e os bens e
serviços por elas ofertados, bem como no seu aproveitamento pelas populações humanas
locais. Entre as mercadorias (bens), à exploração de madeira e de produtos vegetais, caça e
água doce são os principais usos diretos de cada fitofisionomia. Os serviços (usos indiretos)
estão relacionados com a estabilidade de todo o ecossistema, e sua conexão com os sistemas
adjacentes, destacando a manutenção dos reservatórios de água doce, a diversidade biológica
e os processos ecológicos no estuário de Caravelas, e no Complexo dos Abrolhos, o mais
importante sistema recifal do Atlântico Sul. Por isso, observamos que as fitofisionomias das
restingas podem ser responsáveis pela manutenção dos serviços nas escalas de ecossistema,
bem como na estabilidade do sistema para a manutenção da população local. (CAPES)
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