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A APA de Mangue Seco foi criada em 1991 pelo Decreto Estadual 605,possui 
uma extensão de 3.395ha e está localizada no município de Jandaíra, no 
extremo norte do litoral baiano, entre as coordenadas 11°27”S e 37°21’W. A 
vegetação é constituída por formações florestais e ecossistemas associados 
a Mata Atlântica como manguezais e  restingas.  A presença de dunas, que 
representam cerca de 40% da área, criam uma paisagem singular e de 
grande fragilidade, cujo equilíbrio depende do manejo adequado. Os 
objetivos deste trabalho foram conhecer a estrutura das diversas fisionomias 
da vegetação arbustivo-arbórea da APA e contribuir para o aumento do 
conhecimento da flora do estado para que se possa propor estratégias de 
conservação e recuperação. Foram implantadas nas diversas fisionomias 40 
parcelas aleatórias de 10 x 25 m correspondendo a uma área amostral de 1 
ha. Todos os indivíduos vivos e mortos com  DAS (a 0,3 m de altura do solo) 
≥ 3 cm foram amostrados. O material botânico coletado foi identificado 
utilizando literatura especializada e comparado com o existente nos acervos 
dos herbários do estado. Para classificação das famílias botânicas foi 
adotado o APGIII. Todos os cálculos foram realizados por meio do FITOPAC. 
No levantamento florístico foram amostradas 160 espécies,111 gêneros e 59 
famílias. No levantamento estrutural foram amostrados 917 indivíduos, 
distribuídos em 46 espécies, 37 gêneros e 27 famílias. A densidade 
encontrada foi de 917 ind.ha-1 e a área basal 20,60 m2 .ha-1.O H’ foi 2,98 
nats.ind-1 e o J’ foi 0,78. As cinco espécies com maior VI foram Anacardium 
occidentale L., Andira fraxinifolium (Benth.), Cocos nucifera L., Inga laurina (S 
W.) Willd e Myrcia guianensis (Aubl) DC.,representando 46,84% do VI total. 
As famílias que contribuíram com a maior riqueza de espécies foram: 
Myrtaceae com 8 espécies, seguida por  Anacardiaceae com 4 e Fabaceae e 
Moraceae com 3 cada. As famílias Anacardiaceae, Arecaceae, Myrtaceae e 
Fabaceae representam 67,35% do  VI. A área estudada apresentou alta 
diversidade corroborando com outros estudos realizados em áreas com 
fisionomia vegetacional similar. 
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