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O  estudo  da  morfologia  foliar  produz  resultados  ecológicos  que  correlacionados  com  a
salinidade  auxiliam  no  diagnóstico  dos  tipos  fisiográficos.  A  identificação  dos  padrões
morfológicos de mangue na área escolhida é importante, pois a mesma está passando por
processo de alteração ecológica devido à abertura de foz artificial que alterou o padrão de
salinidade  local.  O  presente  estudo  vai  contribuir  para  avaliação  da  sustentabilidade  do
recurso  e  a  gestão  ambiental  costeira.  Teve  como  objetivo  avaliar  a  morfologia  foliar:
comprimento,  largura,  área  total,  peso  fresco  e  seco  para  Avicennia  schaueriana  Staft  &
Leechm,  Laguncularia  racemosa  (L.)  Gaertn.  F.  e  Rhizophora  mangle  L.  no  manguezal
localizado na foz do Rio Itaúnas, sendo realizado de agosto de 2008 a julho de 2009. Em
áreas  específicas,  mensalmente,  foram  observadas  salinidade  e  coletadas  20  folhas  para
cada  espécie.  Em  laboratório  foram  obtidos  os  pesos  frescos  e  secos,  comprimento,
largura,  área total  e  pastoreada.  Das espécies  analisadas,  L.  racemosa  foi  que  apresentou
maior taxa de pastoreio, sendo maio e junho os meses com maior herbivoria média (36%).
A.  schaueriana  teve  a  herbivoria  aumentada  em  50%  em  abril,  quando  comparada  com
outros  meses,  coincidindo  com  aumento  do  teor  de  água  nas  folhas,  após  salinidade  de
março (38). Em relação à proporção peso fresco/seco, R. mangle foi aquela que apresentou
maior  teor  de  água  e  correlação  positiva  com  o  aumento  da  salinidade  intersticial,
chegando a 70% do teor de massa fresca no mês de março, quando a salinidade observada
foi de 38. O teor de hídrico das folhas e a salinidade variaram de acordo com as diferentes
influências  pluviais  nas  áreas  selecionadas,  demonstrando  ser  a  retenção  de  água  um
mecanismo para diluir  os  sais.  Entretanto,  os  resultados  obtidos  mostram que  não  houve
aumento  de  comprimento  e  de  largura  relacionado  ao  incremento  da  salinidade  nas
parcelas.
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