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Estuários são zonas de transição entre sistemas de água doce e marinhos. Alguns estudos
mostram que o regime hidrológico e a salinidade são os principais fatores que controlam a
distribuição  de  espécies  vegetais  nesses  ambientes.  Porém,  a  maioria  dos  estudos  é  feita
em estuários  do hemisfério  norte.  Há pouca informação sobre estuários  tropicais  cegos  e
sua  dinâmica.  Nós  tivemos  como  objetivo  a  avaliação  da  influência  da  salinidade  e  do
alagamento sobre a distribuição, diversidade e riqueza de espécies de macrófitas aquáticas
no estuário tropical cego do Rio Massaguaçu, localizado no município de Caraguatatuba,
São  Paulo,  Brasil.  Com  base  nos  dados  da  literatura  sobre  ambientes  temperados
esperávamos  que  a  salinidade  estivesse  negativamente  relacionada  com  a  diversidade  e
riqueza  de  espécies.  Sorteamos  80  parcelas  de  25m²  em  cada  um  dos  cinco  bancos  de
macrófitas  existentes  e  coletamos  dados  de  coberturas  vegetais  por  espécie,  dados
hidrológicos  e  de  salinidade  do  solo.  Analisamos  a  influência  da  salinidade  e  do
alagamento  sobre  a  distribuição  das  espécies  através  da  análise  de  correspondência
canônica.  Calculamos  a  diversidade  e  riqueza  de  espécies  em  diferentes  condições  de
salinidade  e  alagamento  e  verificamos  a  dissimilaridade  da  estrutura  da  vegetação  para
estes parâmetros através do índice de Bray-Curtis. Concluímos que o tempo de alagamento
está inversamente relacionado à diversidade e à riqueza de espécies de macrófitas, mas não
encontramos o mesmo padrão para a salinidade. Notamos uma heterogeneidade crescente
na comunidade vegetal ao longo dos gradientes salino e de alagamento no estuário do Rio
Massaguaçu, classificando-o como uma ecoclina. 
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