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A  supressão  e  conversão  de  manguezais  acarretam  em  perda  de  informações  sobre  seu
funcionamento e  desaparecimento de áreas  geradoras de propágulos  para  recuperação  de
locais  perturbados.  Atualmente,  na  baía  de  Vitória  no  Espírito  Santo  (ES),  expansão
portuária  e  alargamento  de  rodovias  estão  entre  os  principais  tensores.  A  obtenção  de
dados pretéritos aos danos é extremamente rara, entretanto essenciais para ações eficazes
de manejo. Assim, este estudo teve como objetivo levantar informações sobre a estrutura e
a  dinâmica  das  florestas  anteriormente  a  ampliação  da  Avenida  Fernando  Ferrari.  Para
melhor interpretação do processo de colonização das florestas, buscou-se correlacioná-los
com  dados  de  granulometria,  teor  de  matéria  orgânica  e  salinidade  em  seis  parcelas  no
Canal  da  Passagem  (ES),  orientadas  da  entrada  (estação  I)  até  fundo  (estação  VI).  Os
resultados  demonstraram  indícios  de  estresse  com  florestas  monoespecíficas  de  ou
domínio de Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. F. variando entre 89% (estação V) e 62%
(estação  III)  em  área  basal  viva.  Somente  na  estação  III  foram  encontradas  as  demais
espécies presentes na área Avicennia schaueriana Staft & Leechme e Rhizophora mangle
L. A dinâmica nas estações I e II foi interrompida devido ao aterro da Avenida, no entanto,
nas demais estações houve um pico no verão/outono de 2008, mais proeminente em abril
na estação III com 7,23 plântulas/ha de L. racemosa,  sendo o  banco de jovens constante
para R. mangle ao longo de todo ano nesta estação e na estação IV. Os resultados indicam
que  distribuições  das  espécies  estão  relacionadas  principalmente  a  matéria  orgânica  e
lama, com percentuais decrescentes da estação III até a VI, sendo 21,4 e 23,4% até 6,0 e
5,8%, respectivamente. É provável que a origem dos propágulos seja do próprio estuário,
ficando evidente a dependência da manutenção das florestas existentes para a recuperação
natural das áreas frente a impactos.
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