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O Manguezal do Parque Estadual de Itaúnas (18º 20’S e 18º 25’S; 39º 40’W e 39º 42’W)
localiza-se  no  extremo  norte  do  Espírito  Santo,  em  Conceição  da  Barra.  A  presente
pesquisa  teve  como  objetivo  a  caracterização  estrutural  do  manguezal  do  rio  Itaúnas,
correlacionando-a com a salinidade. Foram realizadas 10 parcelas ao longo do rio e obtidos
os  valores  de  diâmetro  a  altura  do  peito  e  altura  das  árvores,  e  anotados  o  número  de
troncos e a condição, vivo ou morto, dos indivíduos. As espécies que ocorrem no estuário
do  rio  Itaúnas  são  Avicennia  germinans  (L.)  Stearn,  A.  schaueriana  Staft  &  Leechm,
Laguncularia  racemosa  (L.)  Gaertn.  F.  e  Rhizophora  mangle  L.  R.  mangle  domina  nas
regiões  próximas  a  foz  natural  e  L.  racemosa  nas  zonas  intermediárias  do  estuário.  A.
germinans  e A. schaueriana  possuem distribuição restrita as regiões interna do estuário e
próximas a foz natural,  respectivamente.  Os sítios com maior desenvolvimento estrutural
foram  encontrados  na  porção  mais  interna  do  estuário,  onde  houve  domínio  de  A.
germinans.  Considerando  todas  as  parcelas,  o  DAP  médio  observado  foi  de  4,55  cm  a
22,21cm; a altura média, de 3,77m a 10,29m; a área basal, de 5,84 m²/ha a 44,53m²/ha; e a
densidade,  de  393  até  26700  ind./ha.  A  variabilidade  estrutural  observada  refletiu  as
alterações ambientais,  além da salinidade,  como indicado:  mortalidade  maciça  observada
na parcela 7 por alteração da salinidade; raízes adventícias observadas em L. racemosa e A.
germinans, resultantes de maior período de submersão; e indivíduos com morte apical, por
aumento de salinidade. Essas modificações estruturais são conseqüência da abertura de foz
artificial  que  alterou  os  padrões  de  inundação,  a  diluição  da  água  do  mar  e  dinâmica
sedimentar.  Os  resultados  obtidos  indicam  que  a  caracterização  estrutural  é  uma
ferramenta para a avaliação de impacto ambiental,  apesar da ausência de dados pretéritos
para este manguezal.
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