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No presente  estudo  são  apresentados  os  resultados  do  monitoramento  anual  (2003-2009)
de 5 parcelas  permanentes (A a E) dispostas ao longo de um gradiente de freqüência de
inundação  pelas  marés.  Nessa  transversal,  o  desenvolvimento  estrutural  se  reduz  em
direção  à  planície  hipersalina  (apicum)  e  a  composição  de  espécies  é  caracterizada  pela
dominância  de  Rhizophora  mangle  L.  e  Avicennia  schaueriana  Stapf  &  Leechm.  ex
Moldenke  na  franja  (A,  B  e  C)  e  A.  schaueriana  e  Laguncularia  racemosa  (L.)  C.  F.
Gaertn.  na  transição  com  o  apicum  (D  e  E).  As  parcelas  foram  monitoradas  quanto  ao
desenvolvimento estrutural (densidade, dap médio ( ), distribuição diamétrica,
altura média e área basal) e à composição de espécies. Os resultados indicam a ocorrência
de  um  processo  típico  de  amadurecimento  de  florestas  preservadas,  caracterizado  pelo
aumento em tamanho (altura e ), redução da densidade e manutenção da área
basal.  A  análise  das  distribuições  diamétricas  corrobora  esse  padrão,  demonstrando
tendência de redução da densidade nas  classes  de menor diâmetro e  aumento nas  classes
superiores. As florestas de transição (D e E) apresentam distribuições diamétricas do tipo
exponencial (“j-invertido”) e redução mais acentuada da densidade do que as de franja (A
e  B),  que  apresentam  distribuições  do  tipo  normal  ou  log-normal.  Tais  características
indicam que as florestas de transição com o apicum encontram-se em estágio sucessional
menos  avançado  que  as  de  franja.  Os  padrões  descritos  para  a  floresta  também  são
observados quando as espécies são analisadas separadamente, com exceção da parcela D,
onde  observa-se  tendência  de  aumento  da  densidade  de  R.  mangle,  o  que  sugere  um
processo  de  substituição  de  A.  schaueriana  e  L.  racemosa  por  esta  espécie.  Todos  os
padrões identificados confirmam o processo de migração da floresta de mangue em direção
ao  apicum,  já  identificado  em  estudos  anteriores  sobre  a  colonização  do  apicum  por
espécies de mangue em função da elevação do nível médio relativo do mar.
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