
DINÂMICA DE PLÂNTULAS NO MANGUEZAL DO RIO ITAÚNAS,
CONCEIÇÃO DA BARRA, ES, BRASIL3

                                                                                                 Lucas Costa Monteiro
LOPES2

                                                                                    Savia Soares
PASCOALINI¹

                                                                              Karen Otoni de Oliveira
LIMA2¹

                                                                         Mônica Maria Pereira
TOGNELLA¹

                                                                                    Filipe de Oliveira
CHAVES¹

                                                                                                      

Estudos  com  dinâmica  de  plântulas  são  fundamentais  para  entender  os  processos
ecológicos das florestas de mangue. Apesar do manguezal do rio Itaúnas (ES) estar
localizado em uma unidade de conservação de proteção integral, esse tem sido alvo
de várias ações humana, movida pela especulação imobiliária e despejo de resíduos.
Assim,  este  Portanto,  o  presente  estudo  tem  como  objetivo  analisar  à  dinâmica
populacional  dos  manguezais  do  rio  Itaúnas  (ES),  identificando  os  processos  de
colonização  e  desenvolvimento  estrutural,  obtendo-se  informações  que  forneçam
subsídios  à  conservação  do  ecossistema.  Para  este  estudo  o  monitoramento  de  três
parcelas  iniciou  em  dezembro  de  2007,Para  isso,  desde  dezembro  de  2007,  está
sendo realizado o monitoramento de três parcelas, sendo a parcela A localizada numa
ilhota bem próxima a foz natural do rio e as parcelas B e C estão fixadas a margem
esquerda e direita do rio, respectivamente. As plântulas foram marcadas com lacres
numerados  e  acompanhadas  mensalmente  quanto  à  densidade  e  altura  até  presente
data. As espécies observadas foram Rhizophora mangle L., Laguncularia racemosa
(L.) C.F. Gaertn. e Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke, sendo que
apenas a primeira esteve presente nas três parcelas tanto para plântulas quanto para
indivíduos adultos. Na análise dos dados, em relação às três parcelas, foi observada
maior  taxa  de  recrutamento  em  comparação  à  taxa  de  mortalidade,  obtendo-se  um
incremento  de  219%  no  número  de  plântulas.  Já  na  avaliação  por  espécie,
Laguncularia L. racemosa apresentou maior taxa de mortalidade (62,5%) em relação
ao  ingresso.  Atribui-se  tal  taxa  de  mortalidade  ao  processo  de  competição  das
plântulas por nutrientes junto aos adultos e maior instabilidade causada pelas marés.
Até o momento a dinâmica de plântulas revelou não haver substituição de espécies,
pois  Rhizophora  R.mangle  predomina  em  densidade  (10.666  plântulas/ha),  assim
como  entre  os  indivíduos  adultos.  Os  resultados  obtidos  indicam  que  o  pool  de
plântulas contribuirá para a sucessão dos indivíduos mortos.

Palavras chave: Dinâmica populacional, Recrutamento, Mortalidade, Fatores
abióticos.

1- Universidade Federal do Espírito Santo

ISBN: 978-85-211-0061-4

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



2- Bolsista PIBIC/UFES
3- Projeto financiado pela FAPES

ISBN: 978-85-211-0061-4

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


