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Estudos  de  fitossociologia  de  florestas  de  mangue  têm sido  preferencialmente  realizados
através  do  método  de  parcelas,  em  contraposição  ao  método  do  ponto  quadrante.
Entretanto,  as  escolhas  quanto  ao  tamanho  e  o  caráter  fixo  ou  variável  do  tamanho  das
parcelas têm sido controversas. No presente estudo, tais escolhas foram analisadas através
do  método  relevé  em  sete  fisionomias  típicas  de  manguezais  do  sudeste  do  Brasil,
classificadas  quanto  ao  tipo  fisiográfico:  franja  (2),  bacia  (3)  e  arbustivo  (2).  Tais
fisionomias  diferem quanto  ao  desenvolvimento  e  heterogeneidade  espacial  da  estrutura,
incluindo  a  dominância  relativa  de  espécies  (Avicennia  schaueriana;  Laguncularia
racemosa; e Rhizophora mangle). Contudo, em função da baixa riqueza, optou-se por não
considerar este parâmetro nas análises. Em cada fisionomia,  foi  estabelecida uma parcela
de  referência  (450  a  700  m2),  segmentada  posteriormente  em  8  a  11  sub-parcelas
justapostas,  com tamanhos  sucessivamente  menores  (até  20  m2).  O  tamanho  mínimo  foi
determinado  através  de  duas  abordagens:  1)  tamanho  a  partir  do  qual  o  erro  padrão
percentual da média de diâmetros torna-se inferior a 5%; e 2) tamanho a partir do qual não
se observa diferença significativa em relação à parcela de referência quanto à distribuição
diamétrica (teste de Kolmogorov-Smirnov, p<0,05). Os resultados demonstram que a área
mínima  das  parcelas  deve  ser  menor  quanto  menor  for  o  desenvolvimento  e  a
heterogeneidade  espacial.  Com  base  nos  testes  realizados,  recomenda-se  a  utilização  de
parcelas  com  área  de  100  a  450  m²  para  fisionomias  de  franja,  25  a  180  m²  para
fisionomias  de  bacia  e  15  a  50  m²  para  fisionomias  arbustivas.  Embora  tais  resultados
indiquem a necessidade de estabelecer parcelas com tamanho variável e forneça valores de
referência para o litoral sudeste, faz-se necessária a realização de testes similares em outras
fisionomias  e  faixas  latitudinais  não  consideradas  neste  estudo  para  que  seja  possível
estabelecer valores de referência mais abrangentes.

Palavras-chave: Manguezal, Caracterização Estrutural, Teste Amostral, Relevé.

1 Apoio financeiro do Instituto Marés e concessão de bolsas de mestrado e doutorado pela CAPES e pelo CNPq,
respectivamente.
2 Núcleo de Estudos em Manguezais, Faculdade de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, RJ, Brasil. guscde@gmail.com.
3 Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Universidade F
ederal do Espírito Santo, ES, Brasil.

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


