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A relação entre fatores físico-químicos e a estrutura das florestas de mangue no estuário de
Caravelas, foi analisada a partir de medições de salinidade, Eh e topografia, ao longo de 5
perfis que acompanham a inundação pelas marés, desde o corpo d’água (rio ou canal) até o
limite continental dos manguezais. Em quatro perfis o limite caracteriza-se pela ocorrência
de  afloramentos  de  água  doce,  enquanto  no  outro  ocorre  extensa  planície  hipersalina
(apicum).  Foram  utilizados  os  parâmetros  de  densidade,  área  basal,  altura  e  diâmetro  à
altura  do  peito  (DAP)  médios  para  avaliação  da  estrutura  florestal  em  19  parcelas.  Os
resultados  mostram  redução  do  desenvolvimento  estrutural  no  sentido  rio-continente
(altura  média  de  13,3m  a  1,52m,  DAP  médio  de  7,60cm  a  1,13cm  e  densidade  1.286  a
10.2500  ind.ha-1),  e  marcada  zonação  de  espécies.  Florestas  monoespecíficas  de
Rhizophora mangle, diferente do normalmente encontrado em outras florestas, ocorrem em
níveis  topográficos  mais  elevados,  tanto  próximo  ao  rio  quanto  ao  limite  continental;
enquanto  que  Laguncularia  racemosa  encontra-se  em  áreas  internas  frequentemente
alagadas e  em algumas bermas de rio.  Avicennia schaueriana  ocorre  exclusivamente  nas
zonas  com  maior  salinidade  (41-61)  no  perfil  em  que  a  transição  com  o  apicum  é
representada  por  uma  zona  de  indivíduos  mortos  (99,85%  de  área  basal).  Não  foi
observada  nenhuma  relação  entre  a  zonação  da  floresta  e  os  valores  de  Eh  (473-675).
Assim,  embora  em  todos  os  perfis  estudados  tenha  sido  observado  uma  redução  do
desenvolvimento  estrutural,  este  padrão  não  apresenta  correlação  com  EH  e  topografia,
com exceção, apenas do perfil cuja transição se dá para uma extensa área de apicum, onde
observou-se uma correlação entre a redução dos parâmetros estruturais e a salinidade (para
DAP  médio  r²=0,81  e  p<0,05;  altura  média  r²=0,97  e  p<0,05).  Isto  sugere  que  outros
fatores e suas interações possam regular o desenvolvimento florestal e sua composição.
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