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A ocorrência de gradientes estruturais e de zonação de espécies associada a gradientes de
freqüência de inundação pelas marés é descrita por vários autores. Porém, a comprovação
estatística desses padrões permanece pouco estudada. No presente estudo, tais padrões são
testados  para  florestas  de  mangue  de  Guaratiba  (RJ).  Foram  analisadas  70  parcelas,
classificadas  quanto  ao  tipo  fisiográfico  em  franja  (21),  bacia  (31)  e  transição  com
planícies hipersalinas (18). Através do teste de Kruskal-Wallis (p<0,05), as parcelas foram

comparadas  quanto  ao  desenvolvimento  estrutural  (densidade,  dap  médio  ( ),

altura média e área basal) e à composição de espécies (% área basal). A relação entre 

 e  densidade  foi  também  testada  para  cada  tipo  fisiográfico  através  de  análise  de
regressão.  A  comparação  dos  tipos  fisiográficos  em  relação  à  composição  de  espécies
revelou  que  as  florestas  de  franja  e  bacia  são  similarmente  dominadas  por  Avicennia
schaueriana  e  Rhizophora  mangle,  ao  passo  que  as  de  transição  são  dominadas  por  R.
mangle. A ocorrência de Laguncularia racemosa é rara ou concentrada em áreas sob maior
influência fluvial. A análise do desenvolvimento estrutural confirmou a tendência esperada
de redução do tamanho (diâmetro, altura e área basal) e aumento da densidade no sentido
franja-bacia-transição.  Observou-se  também  um  padrão  crescente  da  variabilidade  da
densidade  no  mesmo  sentido,  o  que  provavelmente  reflete  uma  redução  da  estabilidade
ambiental e revela a existência de uma escala de variabilidade estrutural inferior a de tipos
fisiográficos. As análises de regressão demonstraram, como esperado, uma relação inversa

entre  a  densidade  e  o  ,  a  qual  reflete  o  efeito  da  competição  na  estrutura  das
florestas  de  franja  (R²=0,02;  p<0,01)  e  bacia  (R²=0,83;  p<0,01),  mas  não  para  as  de
transição  (R²=0,02;  p=0,63).  Tal  fato  demonstra  que  as  florestas  de  transição  não
apresentam ocupação ótima do espaço, o que pode ser explicado pelo alto rigor ambiental
observado nessa zona.
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