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RESUMO 

Manguezais são ecossistemas costeiros e estuarinos que pertencem a climas quentes e 

temperados ou tropicais úmidos, são dominados por espécies lenhosas, fornecem 

importantes bens e serviços ecossistêmicos e possuem valor socioeconômico. Os 

manguezais são sensíveis a distúrbios e estão em constante processo de degradação 

devido à carcinicultura e ao desenvolvimento urbano. Interações entre indivíduos vegetais 

podem resultar em competição e facilitação interferindo no crescimento, no padrão de 

distribuição e na sobrevivência das plantas, além de modificar características físico-químicas 

do ambiente. Variáveis abióticas e bióticas interagem permitindo análise da adaptação das 

espécies em diferentes condições ambientais, podendo também inferir sobre a intensidade 

de degradação. O objetivo geral do estudo foi identificar os principais fatores limitantes no 

crescimento e na sobrevivência de plantas de Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) em 

dois ambientes dominados pela espécie e localizados em área de carcinicultura, sendo um 

com presença de árvores e copa fechada, e outro aberto com plantas jovens e 

subarbustivas. Foram realizados dois monitoramentos com seleção de parcelas e plantas 

em cada ambiente, totalizando 90 indivíduos, para quantificar o crescimento ao longo do 

tempo através de medidas da altura, número de ramos e diâmetro a 30 cm do solo. Para as 

variáveis abióticas foram feitas medidas da temperatura e pH do solo, luminosidade, 

salinidade, velocidade do vento, temperatura do ar e penetrabilidade do solo nas parcelas 

de cada ambiente aberto e fechado por 12 meses. Indivíduos adultos de R. mangle foram 

competidores interferindo no crescimento de plantas jovens da mesma espécie através da 

limitação de luz e do estresse advindo do acúmulo de sedimentos. Em ambiente aberto, com 

plantas jovens apresentando mesma idade e distribuídas de forma agregada, ocorreu 

facilitação com redução de condições estressantes devido à maior incidência de radiação 

solar e temperatura desse ambiente, e também competição através de alta densidade de 

plantas. Devido a essas interações positivas e negativas agindo simultaneamente, o efeito 

final da densidade-dependência no crescimento de plantas do ambiente aberto foi neutro. 

Além disso, temperaturas médias de 30°C, pH do solo com valores entre 5,5 e 6,5 e 

salinidade com cerca de 35 ppm foram fatores que beneficiaram o crescimento das plantas 

ao longo do tempo em ambiente aberto através da fotossíntese, de adaptações fisiológicas e 

possível melhor assimilação de nutrientes do solo. Esses resultados ajudaram a entender as 

características ambientais que facilitam e interferem na recuperação de áreas degradadas 

pela carcinicultura. 

Palavras- chave: Competição; Crescimento; Densidade-dependência; Facilitação; Self-

thinning; Variáveis abióticas. 



2 
 

ABSTRACT 

Mangroves are ecosystems coastal and estuarine belonging to warm and temperate climates 

and wet tropics, mangroves are dominated by woody species, provide important ecosystem 

goods and services and have socioeconomic value. Mangroves are sensitive to disturbances 

and are constantly being degraded due to shrimp farming and to urban development. 

Interactions between plant individuals may result in competition and facilitation by interfering 

on the plant growth, pattern of distribution and plant survival, besides modifying physical-

chemical characteristics of the environment. Abiotic and biotic variables interact allowing the 

analysis of the adaptation of the species in different environmental conditions and also about 

the intensity of degradation. The main objective of the study was to identify the main limiting 

factors on the growth and survival of Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) plants in two 

environments dominated by this specie and located in the shrimp farming area, one with 

trees and closed canopy, and another open with young and sub-shrub plants. Two 

monitoring were carried out with selection of plots and plants in each environment, totaling 

90 individuals, to quantify the growth over time by means of measures of height, number of 

branches and diameter at 30 cm. For the abiotic variables, measurements of soil 

temperature and pH, luminosity, salinity, wind velocity, air temperature and soil penetrability 

were taken in the plots of each open and closed environment for 12 months. Adult individuals 

of R. mangle were competitors interfering in the growth of young plants of the same species 

through the limitation of light and of the stress coming from the accumulation of sediments. In 

the open environment, with young plants presenting the same age and distributed in an 

aggregated way, facilitation occurred with reduction of stressful conditions due to the higher 

incidence of solar radiation and temperature of this environment, and also competition 

through high density of plants. Due to these positive and negative interactions acting 

simultaneously, the final effect of density dependence on plant growth of the open 

environment was neutral. However, mean temperatures of 30°C, soil pH values between 5.5 

and 6.5 and salinity with about 35 ppm were factors that benefited the growth of the plants 

over time in open environment through photosynthesis, of physiological adaptations and 

possible better assimilation of soil nutrients. These results helped to understand the 

environmental characteristics that facilitate and interfere the recovery of areas degraded by 

shrimp farming. 

Keywords: Abiotic variables; Competition; Density-dependence; Growth; Facilitation; Self-

thinning. 
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INTRODUÇÃO 

 Os manguezais estão distribuídos em costas de regiões tropicais e subtropicais 

(MAIA et al., 2005; LACERDA, 2002; FAO, 2007). As florestas de manguezais no Brasil 

correspondem a 50% possuindo, portanto, a maior área de mangue na América do Sul, e 

ocupando 13.800 km2 (FAO, 2007). O Brasil também possui a segunda maior área de 

manguezal do mundo com aproximadamente 6.800 km2 distribuídos ao longo da costa 

brasileira (FAO, 2007; KJERFVE et al., 1997). Manguezais são ecossistemas dominados por 

plantas lenhosas que se encontram em um gradiente de extensão costeiro, e pertencem a 

um sistema de rios ou ilhas oceânicas (FAO, 2007). No Brasil os estuários apresentam clima 

equatorial quente e úmido, que combinado com regimes de marés cria único ecossistema, 

com diferentes características biológicas e físico-químicas (MAGALHÃES et al., 2015). O 

clima úmido equatorial apresenta estação chuvosa entre janeiro e julho e estação seca entre 

agosto e dezembro, com variações em diferentes anos (MAGALHÃES et al., 2015; NADIA et 

al., 2012; LIRA et al., 2012). O clima dos manguezais também pode ser quente e temperado 

com o ecossistema apresentando disponibilidade de nutrientes oligotróficos ou eutróficos 

que sustentam alta diversidade e beneficiam atividades humanas (WALTERS et al., 2008; 

FELLER et al., 2010). 

 Os manguezais estão entre os mais produtivos de todos os ecossistemas e fornecem 

bens e serviços como proteção de costas, sequestro de carbono e habitats para diversas 

espécies (FAO, 2007; HUXHAM et al., 2010; DALE et al., 2014; LIRA et al., 2012). 

Manguezais possuem grande importância ecológica, alguns benefícios do ecossistema são 

ciclagem de nutrientes e formação do solo, sustentação da cadeia alimentar, fornecimento 

de bens como alimento e água, e serviços ecossistêmicos como regulação climática, 

controle do regime hidrológico, e refúgio para grande diversidade de animais (ALONGI et al., 

2000; CAMACHO-VALDEZ et al., 2014). Entre os principais mecanismos dos serviços 

ecossistêmicos estão proteção de costas, proteção contra ondas, tempestades e tsunamis 

(BOIZARD; MITCHELL, 2011; DALE et al., 2014).  

 Esse ecossistema apresenta tanto animais terrestres como aquáticos, acima da linha 

da água encontram-se espécies de insetos, aves e mamíferos que não possuem 

adaptações específicas, mas contribuem para o insumo de nutrientes (LACERDA, 2002). As 

áreas influenciadas pela ação das marés são compostas por animais como moluscos, aves 

e peixes que se alimentam de organismos presentes no sedimento e folhas e em troca 

melhoram as condições anóxicas desses sedimentos lamosos. Também existe grande 

diversidade da fauna presente na copa das árvores, nos galhos e nas raízes da vegetação 

(MAIA et al., 2005; LACERDA, 2002). As espécies vegetais encontradas nos manguezais 
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brasileiros são Avicennia germinans, Avicennia schaueriana, Conocarpus erectus, 

Laguncularia racemosa, Rhizophora harrisonii, Rhizophora mangle e Rhizophora racemosa 

(FAO, 2007).  

 Os manguezais trazem muitos benefícios socioeconômicos como fornecimento de 

madeira, lenha e taninos, recreação, investigação científica, educação ambiental, benefícios 

para aquicultura, serviços culturais e turismo (CAMACHO-VALDEZ et al., 2014; REN et al., 

2011).  

 Manguezais são ecossistemas sensíveis à energia de ventos, ondas e tempestades, 

e quando preservados dissipam mecanicamente esses fatores que interferem na dinâmica 

de propágulos, estabelecimento de plântulas, erosão e sedimentação (BOIZARD; 

MITCHELL, 2011). Uma vez que plântulas de R. mangle são estabelecidas, elas podem 

desenvolver firme ancoragem de raízes durante o crescimento (BOIZARD; MITCHELL, 

2011). Em altas densidades, formam sistemas complexos capazes de proteger costas 

contra fluxos extremos de água e ar (HUXHAM et al., 2010). Áreas expostas podem ser 

colonizadas pelo desenvolvimento da arquitetura de manguezais, acumulando sedimentos 

entre as raízes e minimizando distúrbios (BOIZARD; MITCHELL, 2011; KAMALI; HASHIM, 

2011). Os mangues da região estuarina do Nordeste ocorrem em pequenas extensões e 

apresentam regime de mesomaré (2 a 4 metros) (MAIA et al., 2005).   

 Essa dissertação primeiramente fez uma apresentação sobre o ecossistema 

manguezal, com definição de suas principais características. A próxima parte está dividida 

em três seções incluindo explanação sobre as ameaças no ecossistema, para justificar a 

necessidade de restauração, interações entre plantas induzindo facilitação ou competição e 

fatores abióticos influenciando no manguezal. Todas essas seções visam entender 

mecanismos para nortear métodos de restauração em áreas degradadas pelo 

desenvolvimento urbano. O estudo foi conduzido de forma a avaliar como plantas da 

espécie R. mangle se beneficiam na sobrevivência e crescimento ao longo do tempo em 

diferentes condições de vegetação e condições abióticas em área de carcinicultura com 

fragmentos preservados e em processo de recuperação. 

 

Ameaças e Necessidade de Restauração  

 Manguezais são considerados um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo, 

possui 35% de área degradada desde 1980 (VALIELA et al., 2001; FAO, 2007). A 

sensibilidade desses ecossistemas à degradação está associada ao lento crescimento, 

sobreamento das áreas, baixo sistema de energia, sedimentos anóxicos e baixa resiliência 
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(VALIELA et al., 2001). Manguezais de todo o mundo têm sofrido perdas nas duas últimas 

décadas, afetando serviços ecossistêmicos como habitats para peixes, camarões e 

caranguejos, além disso, a perda da funcionalidade ecológica coloca milhões de pessoas 

próximas a regiões costeiras em risco (VALIELA et al., 2001; NAGELKERKEN et al., 2008).  

 Manguezais são vulneráveis a impactos de mudanças climáticas, estando sujeitos às 

flutuações de marés, incluindo impactos físico de ondas e variação na salinidade, devido à 

restrita zona que ocupam atualmente podem ser inundados pelo aumento do nível do mar 

(HUXHAM et al., 2010). O desmatamento leva à alteração física do solo e a perda da 

vegetação e da fauna (FERREIRA et al., 2015). Além de sofrer com o aquecimento global, 

aumento do nível do mar e severidade de tempestades, os manguezais sofrem pressão com 

o desenvolvimento urbano.  

 Devido ao aumento da degradação, os programas de restauração são fundamentais 

para acompanhar o serviço ecossistêmico com análise global de fatores bióticos e abióticos, 

conectando o reflorestamento com a funcionalidade ecológica e permitindo adequada 

proteção de regiões costeiras, funções biológicas e atividades socioeconômicas (VOVIDES 

et al., 2010; BOIZARD; MITCHELL, 2011). 

 O ecossistema manguezal nos estados do Nordeste encontra muitas pressões 

ambientais, entre as principais estão a expansão mobiliária e a carcinicultura que utiliza 

águas estuarinas para suas atividades, porém, existe pouco embasamento científico sobre 

os impactos dessas mudanças ambientais (MAIA et al., 2005). A região da costa Nordeste 

semiárida comporta cerca de 60% da área das fazendas de camarão do país (MAIA et al., 

2005). Métodos convencionais de restauração podem falhar em áreas muito degradadas 

destruídas por fazendas de camarão (FERREIRA et al., 2015; ELSTER, 2000). 

 Os manguezais estão submetidos às grandes pressões para exploração econômica, 

tornando difíceis planejamentos para recuperação ambiental (DALE et al., 2014). Diversos 

estudos são feitos usando técnicas de sensoriamento remoto para acompanhar a 

porcentagem de degradação por um longo período de tempo desses ecossistemas e para 

estimar o valor dos serviços (REN et al., 2011). É verificado um aumento da degradação 

concomitante com atividades econômicas como carcinicultura, exploração de madeira e 

construções urbanas (CAMACHO-VALDEZ et al., 2014; REN et al., 2011). Os estudos 

permitem identificar quais metodologias são mais acuradas na análise de degradação e 

então tomar medidas de custo-benefício para um desenvolvimento sustentável com maior 

proteção ecológica (REN et al., 2011; DALE et al., 2014).  
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 Conclui-se em diversos estudos que zonas costeiras necessitam de intervenção para 

preservação e restauração ecológica, de forma que ocorra um planejamento para evitar 

conflitos de interesse. Além do uso de sensoriamento remoto, são necessárias 

investigações para manejo de plantio. Alguns países têm iniciado planos para restauração 

de manguezais envolvendo cientistas, governo e sociedade (DALE et al., 2014; REN et al., 

2011; CAMACHO-VALDEZ et al., 2014). 

 Dependendo da frequência e intensidade dos distúrbios, os ecossistemas podem 

necessitar de ação antrópica para restaurar o ambiente (KAMALI; HASHIM, 2011). O nível 

de resiliência de um ecossistema, presença de estressores, estágio de degradação e 

conectividade com áreas primitivas pode direcionar a escolha entre restauração ativa ou 

regeneração natural (KAMALI; HASHIM, 2011; FERREIRA et al., 2015). 

 Existem poucos estudos experimentais analisando interações intra e interespecíficas 

com espécies de manguezais influenciando na sobrevivência, crescimento e recrutamento 

de plântulas (VOGT et al., 2014; HUXHAM et al., 2010). O recrutamento e crescimento pode 

ocorrer sob estabelecidas árvores devido ao melhoramento de condições físicas ou pela 

redução de estresse abiótico aumentando sobrevivência da vegetação vizinha de diferentes 

estágios de vida (HUXHAM et al., 2010; VOGT et al., 2014).   

 Apesar da importância ecológica e econômica existem poucos estudos experimentais 

com facilitação entre plantas no contexto da restauração de manguezais e ausência de 

monitoramento em longo prazo (MCKEE et al., 2007; KHAN et al., 2013; NADIA et al., 

2012). São escassas as análises sobre a relação de competição entre árvores e de 

recrutamento de plântulas dificultando o entendimento da competição sobre a sobrevivência 

e o padrão de distribuição (KHAN et al., 2013; VOGT et al., 2014; HUXHAM et al., 2010; 

CLARKE et al., 2004).  

 Existem diversos estudos tratando sobre condições abióticas, porém, poucos 

estudos relatam interações de fatores bióticos e os impactos destes sobre os padrões 

temporais e espaciais do ecossistema, como a análise do crescimento e do estágio 

ontogenético arbóreo, e densidade-dependência da vegetação sobre a competição e o 

crescimento de plantas (KHAN et al., 2013). São importantes fatores-chave como 

competição por luz, padrões de dispersão de propágulos, composição da vegetação, 

elevação de marés e salinidade (CLARKE et al., 2004; ALONGI et al., 2000; KHAN et al., 

2013).  

 A competição local intraespecífica permanece pouco explicada em manguezais, 

apesar de ser um dos principais fatores dirigindo o crescimento e o padrão espacial e 
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estrutural de indivíduos (KHAN et al., 2013). Devido ao limitado número de estudos com 

experimentos de facilitação e competição entre plantas, torna-se difícil a seleção de 

espécies e informações necessárias para adequado método de restauração (KAMALI; 

HASHIM, 2011; MCKEE et al., 2007). 

 A restauração ecológica passa não apenas pelo reflorestamento, sendo necessárias 

análises sobre a função do ecossistema, de forma que ele possa fornecer bens e serviços 

análogos aos de áreas preservadas (REN et al., 2011; VOVIDES et al., 2010). Recuperação 

de áreas degradadas pode ser feita com restabelecimento da vegetação nativa em larga 

escala prevenindo erosão do solo e invasão de espécies exóticas (MCKEE et al., 2007). A 

revegetação também permite posterior recuperação natural com armadilhas de sementes na 

vegetação e estabelecimento aumentando matéria orgânica e acúmulo de nutrientes, 

também regime hidrológico adequado e disponibilidade de sementes no entorno permitem 

natural recuperação (HUXHAM et al., 2010; KAMALI; HASHIM, 2011). É preciso entender a 

dinâmica de sucessão vegetal em áreas difíceis de recuperar ou que possuem ecossistema 

de lenta restauração da estrutura e do funcionamento ecológico (FERREIRA et al., 2015; 

MCKEE et al., 2007).  

 

Processos de Facilitação e Competição 

 Mudanças ambientais que são alteradas devido à distúrbios podem levar a 

diferenças na disponibilidade de luz, no sedimento e nas interações biológicas entre plantas 

e animais, com reflexo na taxa de predação e herbivoria (CLARKE, 2004; FERREIRA et al., 

2013). Além de permitir a competição ou coexistência de espécies devido à partição de 

recursos (diferente uso de recursos por cada espécie) mudanças ambientais podem 

influenciar nas características morfológicas e fisiológicas, levando à melhor aclimatação em 

diferentes locais da floresta de mangue (SOUSA et al., 2003; CLARKE, 2004). Portanto, 

todos esses fatores também levam à maior biodiversidade ou a dominância de determinadas 

espécies. 

 O processo de facilitação entre plantas é estudado em ambientes estressantes, em 

manguezais as interações de facilitação podem ocorrer através da proteção contra estresse 

salino, de inundação e erosão (BROOKER et al., 2008; CALLAWAY, 1995; KRAUSS & 

ALLEN, 2003; KAMALI; HASHIM, 2011; HUXHAM et al., 2010). Esse mecanismo é 

importante considerando o crescimento mais lento de mangue em ambientes hipersalinos ou 

degradados (MCKEE et al., 2007). Positivas interações entre indivíduos de plantas e 

espécies podem aumentar sobrevivência e crescimento, principalmente em áreas de 
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estresse ambiental ocorrido em zonas costeiras (BROOKER et al., 2008). Espécies 

facilitadoras podem agir como autogênicas engenheiras por alterar o estado físico de um 

ambiente e modificar recursos para beneficiar outras espécies. Características positivas de 

espécies como estrutura de raízes afetam sombra e melhoria do solo, temperatura e 

salinidade (MAGALHÃES et al., 2015). Retenção de propágulos e efeito das raízes sobre 

aeração do solo também podem ser considerados efeitos positivos de espécies facilitadoras 

(MCKEE et al., 2007; HUXHAM et al., 2010).  

 Em um estudo feito por Corbin & Holl (2012), sobrevivência de agrupamentos de 

árvores após distúrbios formaram núcleos como pontos para o progresso da restauração, 

esses núcleos permitiram redução de condições ambientais estressantes para o 

estabelecimento e crescimento de plântulas próximas a esses grupos. Reprodução com 

compartilhamento de polinizadores, estabelecimento, aumento da sobrevivência e 

crescimento através do melhoramento de condições físico-químicas por outras plantas são 

mecanismos de facilitação (STAGGEMEIER et al., 2010; CALLAWAY, 1995). Em relação a 

efeitos e processos negativos das interações com fatores bióticos e abióticos, pode ocorrer 

competição por luz, nutrientes, água, espaço e polinizadores, além de efeitos alelopáticos e 

de intolerância a sombra afetando a sobrevivência e crescimento (MCKEE et al., 2007; 

BROOKER et al., 2008; CALLAWAY, 1995; CALLAWAY; WALKER, 1997; CLARKE, 2004).  

 Podem existir efeitos simultâneos negativos e positivos, em outros casos, 

competição pode ser mais importante que facilitação e vice-versa, as interações entre 

espécies e interações intraespecíficas moldam a estrutura da comunidade e a distribuição 

dos organismos sendo importante seu conhecimento para restauração ecológica (MCKEE et 

al., 2007; BROOKER et al., 2008; CALLAWAY, 1995; CALLAWAY; WALKER, 1997). 

Conhecer os mecanismos que influenciam o estabelecimento e crescimento de plântulas é 

importante tanto para entender a organização das comunidades como para estabelecer o 

melhor método de restauração (DALE et al., 2014).  

 A relação de competição entre plantas é pouco conhecida quanto ao padrão e 

distribuição espacial de indivíduos. Por exemplo, processos espaciais permitem esclarecer 

competição e mortalidade dependente da densidade da vegetação ao longo do tempo 

(BERGER; HILDENLNANDT, 2000; KHAN et al., 2013; HUXHAM et al., 2010). Competição 

entre espécies pode ser reduzida para beneficiar a biodiversidade com o entendimento da 

fisiologia, da adaptabilidade das espécies e das condições ambientais para permitir 

coexistência através das diferenças nas respostas de assimilação às variáveis abióticas e 

para que as espécies façam uso de diferentes recursos diminuindo a competição entre elas 

(KRAUSS; ALLEN, 2003; CHEN et al., 2012). 
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 Presença de plantas facilitadoras leva ao aumento do recrutamento de plântulas e 

acelera a restauração e atração da fauna, plantas enfermeiras também permitem 

biodiversidade e resistência à herbivoria. Associação de R. mangle (mangue vermelho) com 

espécies mais palatáveis como Avicennia germinans (L.) L. (mangue preto) e Laguncularia 

racemosa (L.) C. F. Gaertn. (mangue branco) pode levar tanto ao aumento da 

biodiversidade e da densidade da fauna como reduzir a predação e herbivoria sobre 

espécies mais palatáveis, pois os recursos menos preferidos podem ser consumidos quando 

estão coexistindo com outras espécies (ERICKSON et al., 2012). Mangue preto e mangue 

branco possuem maiores taxas de herbivoria devido ao alto conteúdo de nitrogênio, 

carboidratos e proteínas, mais atrativos para a fauna, e baixos conteúdos de taninos 

condensados, fenólicos e conteúdos cinza presente em altas porcentagens em R. mangle, 

além disso, sementes menores podem ser mais facilmente manipuladas pelos predadores 

(ERICKSON et al., 2012; FERREIRA et al., 2013).  

 Raízes de R. mangle podem ser usadas como refúgios e permitir reprodução, 

recrutamento e sobrevivência da fauna de caranguejos aumentando a riqueza desses 

animais (ERICKSON et al., 2012; FERREIRA et al., 2015). Análise do desenvolvimento 

arbóreo é importante para verificar o sucesso da restauração ambiental porque o 

funcionamento ecológico e a colonização da fauna dependem da estrutura da vegetação, 

biomassa e diversidade (FERREIRA et al., 2015). Interações entre espécies vegetais e 

animais são importantes mecanismos controlando distribuição de espécies de mangue 

(FERREIRA et al., 2013). 

 Processos e análises de facilitação e competição entre plantas são conduzidos pela 

manipulação com a presença ou ausência de espécies benfeitoras, sejam através de copas, 

espécies herbáceas, através da manipulação de raízes ou densidade de plantas arbustivas, 

concluindo, dessa forma, como as espécies influem nos fatores abióticos e bióticos 

(BERTNESS; CALLAWAY, 1994; HUXHAM et al., 2010; MCKEE et al., 2007). Para 

ecossistemas em processo de restauração, estudos com plantas enfermeiras agindo na 

facilitação são importantes, pois elas atuam afetando sombra e melhoramento da 

temperatura do solo, além de permitir retenção de propágulos na vegetação (HUXHAM et 

al., 2010; KAMALI; HASHIM, 2011). Identificando aspectos positivos, é possível verificar 

como as interações também atuam na competição por nutrientes e água através de raízes 

(HUXHAM et al., 2010). Interações entre plantas, levando a facilitação e competição, 

influenciam na composição de espécies e estrutura da vegetação, e são mecanismos 

importantes para entender processos de restauração.  
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 A eficiente restauração ecológica permitirá adequado funcionamento do ecossistema 

com prevenção à erosão do solo, estabelecimento e crescimento de plântulas, suprimento 

de sementes, acumulação de nutrientes e matéria orgânica (MCKEE et al., 2007; KAMALI; 

HASHIM, 2011; HUXHAM et al., 2010). A identificação de espécies facilitadoras pode levar 

ao conhecimento de técnicas com baixo custo, principalmente aquelas que permitem rápida 

recobertura vegetal, com redução de condições ambientais estressantes e maior 

crescimento e sobrevivência (MCKEE et al., 2007; BROOKER et al., 2008). Experimentos 

em diferentes habitats têm relatado a importância da facilitação através de plantas 

enfermeiras e competição no crescimento de indivíduos, dinâmica da população e 

composição de espécies (CALLAWAY, 1995; VOGT et al., 2014).  

 Quando distúrbios causam mortalidade de manguezais, a morte do sistema de raízes 

pode levar ao colapso da estabilidade do habitat (CAHOON et al., 2003). Dessa forma, 

experimentos técnicos e científicos incluindo interações entre plantas (competição e 

facilitação), como análise da arquitetura de árvores e densidade de plantas influenciando o 

microambiente podem permitir a adequada preservação ou recuperação do ecossistema 

(HUXHAM et al., 2010; BERGER; HILDENLNANDT, 2000; KHAN et al., 2013). Alterações 

na disponibilidade de luz atuando com competição entre espécies diferentes e na 

competição intraespecífica pode reduzir crescimento de espécies em altura e biomassa ou 

pode beneficiar o crescimento (KRAUSS; ALLEN, 2003). Esses fatores variam conforme a 

espécie e o estágio de vida (CHEN et al., 2012).  

 Espécies plantadas inicialmente podem prejudicar a posterior colonização de outras 

plantas e o crescimento por alterar condições microambientais como menor disponibilidade 

de luz, que é um dos principais recursos para espécies de rápido crescimento (CHEN et al., 

2012). Essa alteração das condições abióticas leva a coexistência de espécies ou a 

dominância de determinadas espécies mais competitivas (CHEN et al., 2012; KRAUSS; 

ALLEN, 2003).  

 

Fatores Abióticos e suas Influências sobre o Ecossistema 

 Ambientes com diferentes estruturas de vegetação, diferentes raízes e 

características de copas influenciam nas trocas de materiais durante o fluxo de ondas nos 

manguezais, nas mudanças microclimáticas e na resposta a distúrbios, esses fatores podem 

influenciar nas interações através da limitação de luz sob a copa de árvores, variações no 

pH, na salinidade e na temperatura (FELLER et al., 2010). Variações nas espécies em 

relação à tolerância a sombra, salinidade e nutrientes, tem papel importante nos 
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experimentos de competição por recursos (CLARKE, 2004; CHEN et al., 2012; VOVIDES et 

al., 2010).  

 Fatores abióticos influenciam nos padrões de vegetação através de diferentes efeitos 

deles sobre o crescimento de plântulas e mortalidade em diferentes ambientes (BALL, 

1996). Interações entre espécies e características abióticas influenciam no padrão de 

distribuição das plantas, podendo ser agregado em caso de facilitação ou regularmente 

espaçado no caso de competição (KHAN et al., 2013; HUXHAM et al., 2010; BERGER; 

HILDENLNANDT, 2000). Herbívoros e predadores também influenciam diretamente na 

dinâmica do recrutamento de plantas, estabelecimento, crescimento, alocação de recursos, 

reprodução e sobrevivência, podendo ter efeitos negativos ou positivos sobre a 

biodiversidade (BERTNESS; CALLAWAY, 1994; BOSIRE et al., 2005; FERREIRA et al., 

2015).  

 As pesquisas sobre manguezais incluem fatores abióticos e bióticos e suas 

interações, de forma a entender mecanismos de adequado funcionamento do ecossistema 

(CHEN et al., 2012; KRAUSS; ALLEN, 2003; VOVIDES et al., 2010). As interações bióticas 

ocorrem através do estudo e manipulação de espécies juntamente com o entendimento de 

variáveis abióticas, podendo concluir sobre a tomada de decisão de como utilizar na 

restauração e retirar fatores de competição ou interferência, procurando usar métodos que 

permitam biodiversidade e beneficiamento de espécies e funções ecológicas, além de 

identificar como determinadas áreas devem ser preservadas e ao mesmo tempo 

apropriadas para atividades econômicas (VOGT et al., 2014; HUXHAM et al., 2010; 

VOVIDES et al., 2010; CHEN et al., 2012; KRAUSS; ALLEN, 2003; REN et al., 2011; DALE 

et al., 2014). 

 Análises do hidroperíodo no ambiente, de nutrientes do solo e do recrutamento de 

plântulas também se mostram importantes para conservação de manguezais e contribuem 

para posteriores projetos de restauração (HUXHAM et al., 2010; FELLER et al., 2010). O 

desenvolvimento e estudo de métodos para recuperação de manguezais são analisados 

comparando adaptação de espécies a diferentes características ambientais e a fatores 

estressantes (BOSIRE et al., 2005; CHEN et al., 2012).  

 Variáveis abióticas também são responsáveis pelos padrões de reprodução de 

espécies animais como Goniopsis cruentata no Nordeste do Brasil. Algumas dessas 

variáveis são salinidade, precipitação e temperatura (LIRA et al., 2012). 

 Caracterização de variáveis abióticas como pH, temperatura e salinidade é 

importante devido à ação não mutuamente excludente dessas variáveis para a fixação de 
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nitrogênio e suas influências sobre outros importantes nutrientes para o crescimento das 

plantas. Além disso, variáveis abióticas também podem informar sobre o grau de 

degradação de um ecossistema (VOVIDES et al., 2010). Positivos efeitos da restauração 

ecológica podem ser imediatos, mas se tornam maiores ao longo do tempo com redução da 

temperatura e salinidade e menor taxa de erosão, adequados para cada espécie. Diferentes 

espécies podem permitir redução das condições estressantes do solo (MCKEE et al., 2007).  

 A estrutura vegetacional influencia na competição por luz, biodiversidade, elevação 

do nível do mar, salinidade e habilidade competitiva. (KHAN et al., 2013; CHEN et al., 2012; 

MAGALHÃES et al., 2015; CLARKE, 2004). Manguezais incluindo os padrões espaciais e 

temporais constituem aspectos relevantes no funcionamento do ecossistema. 

 

OBJETIVOS 

Geral: identificar os principais fatores limitantes no crescimento e sobrevivência de plantas 

de Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) em dois ambientes dominados pela espécie e 

localizados em área de carcinicultura. 

Específicos:  

1. Caracterizar a estrutura das árvores e plantas jovens e subarbustivas de R. mangle; 

2. Investigar o papel da competição e facilitação intraespecífica entre plantas jovens e 

subarbustivas de R. mangle em ambiente aberto; 

3. Investigar o papel da competição e facilitação intraespecífica de plantas jovens com 

a vegetação adulta de R. mangle em ambiente arbóreo fechado;  

4. Quantificar os efeitos da vegetação jovem e adulta nos dois ambientes sobre as 

variáveis abióticas; 

5. Identificar como características abióticas dos ambientes aberto e fechado influenciam 

nas interações intraespecíficas e no crescimento da vegetação de R.  mangle; 

 

Predições 

 Ocorrência de facilitação em áreas abertas, com presença de vegetação 

subarbustiva, através da densidade agrupada de plantas ocasionada pela 

minimização de efeitos estressantes abióticos; 

 Ocorrência de competição por luz, nutrientes e espaço em áreas fechadas com 

presença de copa de árvores;  
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 Ambientes fechados com vegetação adulta de árvores permitem baixa luminosidade, 

menor temperatura e menor salinidade para crescimento das mudas de R. mangle; 

 Ambiente arbóreo de R. mangle permite maior acúmulo de sedimento sob as árvores 

devido à maior produção primária, atividade detrítica e carreamento de sedimentos 

trazidos pela água e acumulados sob as raízes da vegetação; 

 Ambiente aberto com vegetação jovem, devido à maior luminosidade e temperatura, 

permite maior taxa de evaporação com aumento da salinidade e maiores taxas de 

fotossíntese para crescimento; 

 O ambiente aberto devido à recente restauração possui maior compactação do solo, 

além de menor acúmulo de sedimento e menor taxa de produção primária; 

 Facilitação e competição ocorrem de forma simultânea em ambos os ambientes 

abertos e fechados, porém, características ambientais de cada local levam à maior 

crescimento e facilitação entre plantas no ambiente aberto e competição no ambiente 

fechado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo e espécie 

 A vegetação de R. mangle cresce em regiões tropicais e subtropicais. É uma espécie 

bem adaptada ao ecossistema manguezal com tolerância à salinidade, raízes aéreas e 

reprodução por viviparidade. Essa espécie possui alta plasticidade morfológica e devido aos 

seus componentes químicos pode ser pouco predada e dominante em vários ecossistemas 

(BOIZARD, 2011; ERICKSON et al., 2004). Raízes de R. mangle crescem em forma de arco 

e permitem sustentação em solos pouco consolidados (MAIA et al., 2005). A vegetação no 

Nordeste pode ser encontrada em forma de árvores e arbustos, alcançar até 19 metros e 

apresentar diâmetro médio de 30 cm, em outras regiões do Brasil o gênero Rhizophora pode 

alcançar de 40 a 50 metros de altura (FAO, 2007). A espécie se localiza nas zonas médias e 

baixas das porções estuarinas do Nordeste (MAIA et al., 2005).  

 O estudo foi conduzido em uma área de manguezal localizada na cidade de São 

Gonçalo do Amarante, distrito de Uruaçu, no estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do 

Brasil. O local de estudo se encontra numa fazenda de carcinicultura com viveiros ativados e 

abandonados, próximo ao rio Jundiaí, afluente do rio Potengi. O clima é quente e úmido com 

precipitação anual variando entre 1300 e 2000 mm e possui temperatura média anual de 

26,8°C dentro da categoria climática de Köppen AS’ tropical (SILVA et al., 2001). Os rios 

Potengi e Jundiaí juntos drenam uma área de 5000 km2 alcançando cerca de 10 m3.s-1 
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durante o período chuvoso de fevereiro a agosto, o rio Potengi possui cerca de 3180 km2 

recebe água residuais de Natal e outras pequenas cidades, também drenam uma área de 

manguezal e salinas e se encontra próximo às áreas urbanas apresentando solos de argila, 

areia e arenito no entorno do rio (SILVA et al., 2001; BOSKI et al., 2015).  

 A área experimental apresenta fragmentos de manguezal preservado, viveiros de 

camarão ativados e desativados e áreas em processo de recuperação ambiental. Lagoas de 

camarão usualmente são construídas de forma a alterar a hidrologia da região e destrói as 

florestas de mangue deslocando a vegetação, prejudicando a entrada de água salobra e 

aumentando a erosão (DEWALT et al., 1996). Ocorre corte ilegal de madeira da vegetação 

nativa dos manguezais e alta emissão de nitrogênio e fósforo resultando em eutrofização 

para a atividade de carcinicultura. O impacto dessa atividade ainda representa significante 

ameaça e ela está localizada principalmente na costa Nordeste do estado do Rio Grande do 

Norte e Ceará alcançando 13000 ha de fazendas de camarão (FAO, 2007). Entretanto, os 

tanques de camarão da área de estudo foram construídos sem afetar a drenagem da 

vegetação de mangue no entorno que experimenta marés cheias em horários intercalados 

com marés baixas ao longo do dia. 

 Foram escolhidos dois ambientes com diferentes características de estágio de 

sucessão vegetal e diferentes características abióticas, sendo um com característica de 

vegetação aberta e outro com vegetação fechada. O ambiente fechado (ANEXO 1) 

apresenta árvores e possui regeneração natural de plantas jovens. As coordenadas 

geográficas são de 5°48’58,11” latitude Sul e 35°16’44,51” longitude Oeste, com altitude de 

4 metros. Essa área possui a dominância de árvores da espécie R. mangle conhecida mais 

comumente como mangue vermelho e árvores de Laguncularia racemosa Gertn. 

(Combretaceae), conhecida por mangue branco, menos frequente e localizada na borda da 

floresta sob maior irradiação. Esse ambiente está localizado ao longo da margem do rio 

Jundiaí, possui alta interferência de marés cheias e grande acúmulo de sedimento entre as 

árvores. 

 O ambiente aberto (ANEXO 2) apresenta vegetação jovem e subarbustiva de R. 

mangle com altura média variando de 0,82 a 0,95 metros. As coordenadas geográficas são 

de 5°48’57,39” latitude Sul e 35°16,50’43” longitude Oeste, com altitude de 5 metros. Esse 

ambiente era um viveiro de carcinicultura que atualmente se encontra desativado e passa 

por um processo de recuperação ambiental, havendo tanto plantas de restauração como de 

regeneração natural que se estabelecem posteriormente. Esse ambiente possui a 

dominância da espécie R. mangle e algumas plantas de L. racemosa. A recuperação com 

mudas de R. mangle nessa área possui cerca de 2 anos. Devido à sua localização, essa 



15 
 

área possui interferência menos acentuada das enchentes devido à sua maior distância ao 

rio Jundiaí comparada à área fechada, também possui solo mais compacto devido ao 

histórico recente de restauração. Esse ambiente fica próximo a um viveiro ativado de 

camarão e apresenta tanto características de área degradada como de área em processo de 

recuperação. 

 Ambos os ambientes são fragmentados e possuem efeito de borda, também são 

circundados por espécies herbáceas típicas do manguezal. Não foi verificada a ocorrência 

da espécie de Avicennia germinans (L.) L. e Avicennia schaueriana Stapf. & Leech, 

conhecidas como mangue preto em nenhum dos fragmentos. As duas áreas estão 

separadas por uma distância de 192 metros entre si (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo indicando o município de São Gonçalo do Amarante no 

estado do Rio Grande do Norte, os ambientes (aberto e fechado), onde foram realizados os 

experimentos, a localização dos viveiros de camarão e do rio Jundiaí.  
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Desenho amostral 

 Foram realizados dois monitoramentos, o primeiro foi iniciado em setembro de 2015 

até agosto de 2016. Para esse monitoramento foram selecionadas 9 parcelas em cada 

ambiente de estudo de 2 m x 1,5 m separadas no mínimo 2 m entre si, depois foi 

selecionada uma planta central por parcela. Nos ambientes abertos e fechados as parcelas 

foram colocadas em locais com diferentes densidades de mudas de R. mangle, sendo todas 

essas plantas com tamanhos semelhantes. Em ambos os ambientes as parcelas foram 

colocadas apenas onde se apresentava a espécie de R. mangle e foi selecionada uma 

planta central por parcela. 

 Para o segundo monitoramento, em julho de 2016, foram demarcadas mais 6 novas 

parcelas de 4 m x 5 m, em ambos os ambientes abertos e fechados, também separadas no 

mínimo 2 m entre si. Em cada parcela foram selecionadas 6 plantas aleatoriamente e 

monitoradas até outubro de 2016. Também para esse monitoramento, as parcelas foram 

localizadas em diferentes densidades de vegetação.  

 Todas as parcelas dos dois monitoramentos foram distribuídas como um 

delineamento de blocos aleatorizados de forma a controlar gradientes ambientais, sendo 

alocadas parcelas tanto no sentido norte-sul como no sentido leste-oeste. Foi deixado um 

espaço suficiente entre as parcelas para permitir a independência entre elas e ao mesmo 

tempo evitar heterogeneidade ambiental (GOTELLI; ELLISON, 2011). As parcelas 

selecionadas também foram utilizadas para mensurar as variáveis abióticas. Para análise da 

salinidade, a água foi coletada em apenas um ponto de cada ambiente. 

 

Coleta de dados 

 Todas as coletas foram diurnas e feitas nos horários de maré baixa. Primeiro foi feita 

uma verificação da área quanto ao estágio de desenvolvimento das plantas, como os 

padrões de tamanhos para todos os vegetais das áreas abertas e fechadas. Na área 

fechada, durante o primeiro monitoramento, ao longo de 7 meses, foi verificado o total de 

árvores de R. mangle e a Circunferência a Altura do Peito (CAP) a 1,30 m do solo para a 

maior árvore em cada uma das 9 parcelas. Posteriormente foi feito o cálculo do Diâmetro a 

Altura do Peito (DAP), biomassa e diâmetro da copa. Foi estabelecida a média dos DAPs 

para as árvores de cada parcela ao longo dos 7 meses devido à pouca variação do 

crescimento ao longo do tempo. Para o cálculo da biomassa das árvores de R. mangle das 

nove parcelas selecionadas no primeiro monitoramento, foi usada a fórmula aproximada 

definida por Fromard et al. (1998) como BIOM = 8,1 – 5,6 D + 1,2 D2. O cálculo do diâmetro 
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da copa foi estimado pela fórmula r = 0,222 D0.654 (CITRÓN; SCHAEFFER NOVELLI, 1985) 

onde D é o DAP em cm. Esses cálculos foram feitos utilizando apenas o DAP como 

parâmetros. 

 No primeiro monitoramento, no interior de todas as parcelas de ambos os ambientes, 

entre todas as plantas foi escolhida a mais central da parcela devido à maior influência da 

vegetação circundante sobre ela para medir o crescimento ao longo do tempo. O diâmetro a 

30 cm do solo foi medido em todas as 18 plantas selecionadas, também foram medidas as 

alturas e contado o número de ramos ao longo de 12 meses. Após esse período, no 

segundo monitoramento, foram escolhidas mais 72 plantas no total, sendo 6 em cada 

parcela, também foi medido em cada planta altura e diâmetro acima de 30 cm do solo e 

contado o número de ramos, sendo esse crescimento monitorado ao longo de 4 meses. 

Esses monitoramentos foram feitos para as plantas selecionadas no ambiente aberto e 

fechado (ANEXO 3 e ANEXO 4). Na última coleta do segundo monitoramento também foi 

contado o número de raízes aéreas de todas as plantas da parcela para relacionar a 

extensão de raízes com o crescimento. Tanto as mudas de restauração como de 

regeneração natural já estavam presentes em ambos os ambientes no início do 

monitoramento sendo analisado o crescimento delas ao longo do tempo.  

 Após as coletas das medidas das variáveis de crescimento em cada ambiente, para 

identificar o crescimento total, foi calculado o tamanho final menos o inicial da altura, 

diâmetro e número de ramos após 12 meses do primeiro monitoramento e após 4 meses do 

segundo monitoramento. Também foi contato o número de plantas em todas as parcelas 

apenas no ambiente aberto de ambos os monitoramentos para relacionar a densidade da 

vegetação com o crescimento das plantas selecionadas de R. mangle.  

 As variáveis abióticas quantificadas foram salinidade, pH e temperatura do solo,  

luminosidade, temperatura do ar, velocidade do vento e penetrabilidade do solo nos 

ambientes aberto e fechado. Foi coletada a água da enchente em duas garrafas plásticas de 

politereftalato etileno sem contaminantes em um ponto de cada fragmento (com e sem 

árvores) a 15 cm de profundidade para análise da salinidade. Após 24 horas a água foi 

mantida refrigerada antes da análise. A água foi trazida para laboratório e analisada com o 

refratômetro modelo RT-82. A temperatura e o pH do solo foram quantificados com o 

instrumento de medição Soil Meter AMT-300 e a luminosidade foi quantificada com o 

luxímetro Digital Lux Meter MLM-1011. As medidas das variáveis abióticas foram coletadas 

de janeiro até dezembro de 2016 para comparar os fatores abióticos entre as áreas de 

estudo e a influência sobre a vegetação. No segundo monitoramento utilizou-se uma régua 

de aço de 1 m de altura graduada para analisar a penetrabilidade do solo em centímetros 
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nas 9 parcelas para as duas áreas. Também foram coletadas a velocidade e a temperatura 

do ar com o anemômetro e termômetro digital modelo GM816 em 9 pontos de cada área. 

 

Análises estatísticas 

 Para verificar o desenvolvimento da vegetação jovem de R. mangle em número de 

ramos, altura e diâmetro foi utilizado o tempo como um fator repetido e uma Análise 

Multivariada de Variância (MANOVA) one-way para cada ambiente. Altura, número de 

ramos e diâmetro foram utilizados como variáveis respostas contínuas e tempo como 

variável explicativa categórica. Como o pressuposto da circularidade estatística raras vezes 

é cumprido com dados de séries temporais, a MANOVA é a análise mais apropriada, e o 

vetor resposta se apresenta como um conjunto de medidas repetidas para cada réplica. No 

delineamento de blocos aleatorizados, a análise de medidas repetidas assume que não 

ocorre interação entre réplicas e tratamento (tempo). Cada indivíduo na réplica é, por 

definição, único e cada período amostral de tempo equivale a um nível de tratamento 

diferente, além disso, como o tempo pode ser correlacionado às variáveis dependentes, um 

modelo de medidas repetidas deve ser tratado usando-se a MANOVA (GOTELLI; ELLISON, 

2011; LATTIN et al., 2011). 

 Considerando apenas o ambiente aberto, para analisar a relação entre densidade de 

plantas jovens e subarbustivas e o crescimento em número de ramos, altura e diâmetro das 

plantas selecionadas, foi feito um gráfico de dispersão dos dados para cada variável de 

crescimento e as respectivas densidades de cada parcela e para cada monitoramento. Foi 

aplicado o coeficiente de Spearman para a variável altura devido aos dados não 

paramétricos e o coeficiente de Pearson para número de ramos e diâmetro devido à 

parametricidade dos dados. Para análise da normalidade dos dados, foi aplicado o teste de 

Shapiro-Wilk devido à dimensão das amostras ser menor que 30. Como as diferenças de 

densidade entre as parcelas possivelmente interferem no crescimento ao longo do tempo, 

esse fator pode ser considerado uma covariável. Para a análise dessa relação foi utilizado o 

crescimento total (final menos inicial) após 12 meses para o primeiro monitoramento e 4 

meses para o segundo, com o cálculo feito para as plantas de cada parcela separadamente.  

 Uma estatística descritiva foi feita para o crescimento total das plantas jovens de R. 

mangle ao longo de 12 meses e 4 meses para o primeiro e segundo monitoramento, 

respectivamente. Também foi feita uma estatística descritiva para o número médio de raízes 

de todas as plantas do segundo monitoramento. Não foi aplicado teste estatístico nessas 
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análises devido às diferenças nos tamanhos iniciais das plantas entre os ambientes, não 

sendo possível compará-las entre si e sim apenas em relação ao tempo. 

 Para a análise estatística das variáveis de DAP, biomassa e diâmetro da copa foi 

utilizada a MANOVA one-way, sendo DAP, biomassa e diâmetro da copa como variáveis 

respostas e tempo como variável explicativa.  

 Para análise das variáveis abióticas de temperatura, luminosidade e pH foi usada a 

MANOVA two-way com tempo como fator repetido para cada variável e os dois ambientes, 

sendo temperatura, luminosidade e pH variáveis respostas e os fatores tempo e ambiente 

(aberto e fechado) variáveis preditoras. Também foi utilizada a MANOVA one-way para 

analisar o efeito do tempo em cada ambiente separadamente e cada variável abiótica. Foi 

aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk para a salinidade, temperatura do ar, 

velocidade do vento e penetrabilidade do solo devido ao tamanho amostral menor que 30. 

Salinidade e velocidade do vento apresentaram distribuição normal ou paramétrica e 

temperatura do ar e penetrabilidade do solo apresentaram distribuição diferente da normal. 

Para análise da salinidade foi utilizado o teste t pareado e o gráfico de medidas repetidas 

para indicar a variação ao longo do tempo. O teste t pareado foi aplicado fazendo-se as 

médias das diferenças entre os tempos para cada ambiente. Para análise da penetrabilidade 

do solo e temperatura do ar foi aplicado o teste de Mann-Whitney devido à distribuição não 

paramétrica, para comparar se existem diferenças significativas entre os ambientes aberto e 

fechado. Os dados dessas variáveis não apresentaram distribuição normal e 

homocedasticidade das variâncias. Para velocidade do vento foi aplicado o teste t para 

amostras independentes devido à distribuição paramétrica. O gráfico de Box-plot foi usado 

para representar a média, a mediana e os valores máximos e mínimos das variáveis de 

temperatura do ar, velocidade do vento, e penetrabilidade do solo.  

 Todas as análises gráficas e estatísticas foram feitas usando o software R: uma 

linguagem e meio para computação estatística (R Core Team, 2013). 

 

RESULTADOS 

Crescimento de Plantas Jovens de Rhizophora mangle 

 De acordo com o gráfico de medidas repetidas, houve pequeno aumento no número 

de ramos e no diâmetro das plantas jovens do ambiente aberto, porém, para a altura 

ocorreram mudanças mais notáveis ao longo do tempo com aumento no comprimento da 

planta a partir do quinto mês de observação, correspondendo ao mês de janeiro. No 
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ambiente fechado as plantas apresentaram crescimento constante ao longo do tempo para 

as três variáveis (Figura 2). Para o segundo monitoramento, tanto as plantas do ambiente 

fechado como do ambiente aberto tiveram crescimento limitado, com número de ramos, 

altura e diâmetro apresentando pouca variação ao longo dos 4 meses (Figura 3).  

 

Figura 2. Crescimento em número de ramos, altura e diâmetro para plantas jovens de R.    

mangle no primeiro monitoramento em ambiente aberto (linhas vermelhas) e fechado (linhas 

verdes) ao longo de 12 meses. As barras de erro representam a variabilidade dos dados e 

os valores centrais das barras são as médias. Os gráficos acima mostram maior 

variabilidade para as plantas da área aberta, principalmente para o número de folhas. 
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Figura 3. Crescimento em número de ramos, altura e diâmetro para plantas jovens de R. 

mangle no segundo monitoramento em ambiente aberto (linhas vermelhas) e fechado 

(linhas verdes) ao longo de 4 meses. As barras de erro representam a variabilidade dos 

dados e os valores centrais das barras são as médias. Os gráficos acima mostram maior 

variabilidade para as plantas da área aberta, principalmente para o número de folhas. 

 

 

  

 O resultado estatístico da MANOVA one-way apresentou diferença significativa 

apenas para altura e número de ramos das plantas do ambiente aberto. Para as plantas do 

ambiente fechado não ocorreram diferenças no crescimento para as variáveis de altura, 

número de ramos e diâmetro ao longo do tempo (Tabela 1). Para o segundo monitoramento 

não ocorreu diferença no crescimento ao longo do tempo tanto para as plantas do ambiente 

aberto como para as plantas do ambiente fechado (Tabela 2). O número médio de raízes 

aéreas das plantas do ambiente aberto foi de 6,7. As plantas do ambiente fechado não 

apresentaram raízes aéreas. 
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Tabela 1. MANOVA para crescimento de plantas jovens de R. mangle do primeiro 

monitoramento em altura, número de ramos e diâmetro, com tempo como principal efeito em 

ambiente fechado e aberto. Valores em negrito representam significante diferença (p < 

0.05). 

 

 

Tabela 2. MANOVA para crescimento de plantas jovens de R. mangle do segundo 

monitoramento em altura, número de ramos e diâmetro com tempo como principal efeito em 

ambiente fechado e aberto. 

 

  

 Considerando o crescimento total, para o primeiro monitoramento ocorreu aumento 

no número de ramos, altura e diâmetro para as plantas tanto do ambiente fechado como do 

ambiente aberto, sendo o crescimento mais pronunciado para as plantas do ambiente 

aberto. Ocorreu aumento no diâmetro e número de ramos para as plantas do segundo 

monitoramento na área aberta. Para as plantas do ambiente fechado, no segundo 

monitoramento, ocorreu aumento na altura e pequeno aumento no diâmetro, mas o 
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crescimento total para o número de ramos foi negativo, provavelmente devido à queda de 

folhas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Estatística descritiva com média e desvio-padrão (DP) para altura, número de 

ramos e diâmetro das plantas de R. mangle do primeiro e segundo monitoramento em 

ambiente aberto e fechado. 

 

 

Densidade e Crescimento em Ambiente Aberto 

 Para análise do crescimento em relação à densidade de plantas em cada parcela, 

em 12 meses para o primeiro monitoramento e 4 meses para o segundo, os coeficientes de 

correlação não apresentaram relação direta ou inversa significativa. O coeficiente de 

Spearman foi negativo para a correlação da densidade e crescimento em altura para as 

plantas do primeiro monitoramento (ρ = - 3,2; p = 0,3892) e foi positivo para as plantas do 

segundo (ρ = 0,2; p = 0,686), porém, essas correlações não foram significativas como 

mostrado pelos valores de p. Da mesma forma, o coeficiente de Pearson foi negativo para o 

diâmetro (r = - 0,4; p = 0,2304) e número de ramos (r = - 0,6; p = 0,08472) para as plantas 

do primeiro monitoramento e positivo para diâmetro (r = 0,29; p = 0,5738) e número de 

ramos (r = 0,36; p = 0,483) para as plantas do segundo. Como mostrado pelos valores de p 

os coeficientes de Pearson também não foram significativos para essas variáveis (Figura 4). 

É importante observar que as parcelas do primeiro monitoramento apresentaram 

densidades mais elevadas comparado às parcelas do segundo, isso pode explicar a 

tendência de correlação negativa para o primeiro monitoramento. 

 

 

 



24 
 

Figura 4. Correlação entre crescimento em número de ramos, altura e diâmetro e densidade 

para o primeiro e segundo monitoramento com valores do crescimento total para as plantas 

de R. mangle em cada parcela. A área em cinza representa a dispersão dos dados 

mostrando uma menor relação entre as variáveis para o segundo monitoramento em 

comparação ao primeiro. 

 

 

Crescimento Arbóreo 

 Os resultados da MANOVA one-way para o crescimento em DAP, biomassa e 

diâmetro nos 7 meses de observação não apresentaram diferenças ao longo do tempo 

sendo os valores de p iguais a 0,2868, 0,6443 e 0,2164, respectivamente. As árvores 

apresentaram uma média de 13,2 cm no valor do DAP, média de 15,6 kg de biomassa e 1,2 

cm no diâmetro da copa, com desvio-padrão de 3,4, 7,2 e 0,2, respectivamente. Essas 

análises mostram que devido ao lento crescimento, provavelmente proporcionado por uma 

área semi degradada, seria necessário um monitoramento do crescimento arbóreo a mais 

longo prazo, variando de 3 a 5 anos para resultados mais claros do desenvolvimento 

vegetal. 
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Variáveis Abióticas 

 De modo geral, a temperatura, luminosidade e salinidade foram maiores no ambiente 

aberto, entretanto, o pH foi menor nesse ambiente (Figura 5). Os resultados da MANOVA 

two-way indicaram diferenças significativas para as variáveis de temperatura, luminosidade 

e pH em relação ao ambiente. As diferenças foram muito significativas principalmente em 

relação ao ambiente para as três variáveis abióticas com valor de p menor que 0,001. A 

MANOVA two-way da interação ambiente e tempo mostrou alta significância (p<0.001) para 

temperatura e luminosidade e nível de significância com p<0,01 para a variável de pH 

(Tabela 4). A MANOVA one-way com tempo como fator fixo para cada ambiente mostrou 

diferença ao longo do tempo apenas para a variável de temperatura do solo no ambiente 

aberto, para o ambiente fechado ocorreram diferenças apenas para as variáveis 

luminosidade e pH, indicando que essas variáveis são fatores importantes influenciando 

esse ambiente ao longo do tempo (Tabela 5). 

 A partir do mês de agosto (tempo 8) até o mês de dezembro, do qual corresponde ao 

período seco da região do estuário, é possível verificar uma tendência no aumento da 

luminosidade, temperatura e salinidade principalmente para o ambiente aberto, apesar de 

um pico negativo no mês de setembro para luminosidade devido ao período de 

nebulosidade no momento das coletas. Para os valores de pH ocorreram variações e 

mudanças de ácido para básico em ambos ambientes, porém, o pH foi maior no ambiente 

fechado e menor no ambiente aberto. 
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Figura 5. Temperatura, luminosidade, pH e salinidade em ambiente aberto (linhas 

vermelhas) e fechado (linhas verdes) ao longo de 12 meses. 

 

 

Tabela 4. MANOVA para temperatura, luminosidade e pH com tempo, ambiente e suas 

interações como principais efeitos. Valores em negrito representam significante diferença (p 

< 0.05). 
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Tabela 5. MANOVA para temperatura, luminosidade e pH com tempo como principal efeito 

para o ambiente aberto e fechado. Valores em negrito representam significante diferença (p 

< 0.05). 

 

 

 Para a salinidade, o teste t (t = -1,41) pareado não apresentou diferença significativa, 

com valor de p = 0,1882 para o ambiente aberto. Da mesma forma, para o ambiente fechado 

o teste t (t = - 0,83) não apresentou diferença no tempo com valor de p = 0,4252. É possível 

notar a partir dos valores de p que a diferença da salinidade no tempo foi maior para o 

ambiente aberto, ou seja, mais próximo do nível de significância p = 0,05, isso também é 

verificado no gráfico com aumento no valor da salinidade para o ambiente aberto (Figura 5). 

 Os resultados para as variáveis abióticas de penetrabilidade do solo, velocidade do 

vento e temperatura do ar, mostraram maior penetrabilidade do solo no ambiente fechado, 

valores de velocidade do vento próximos entre os ambientes e temperatura do ar maior para 

o ambiente aberto (Figura 6). Ocorreram diferenças significativas para as variáveis de 

penetrabilidade do solo (w = 11; p < 0,05) e temperatura do ar (w = 79; p < 0,001). O teste t 

independente mostrou que a velocidade do vento foi igual para ambos os ambientes aberto 

e fechado (t = 0,74; p = 0,4696). 
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Figura 6.  Penetrabilidade do solo, velocidade do vento e temperatura do ar para o ambiente 

aberto (boxplot vermelho) e fechado (boxplot verde). Os símbolos do diamante indicam as 

médias de cada variável. 

 

 

DISCUSSÃO 

 Os resultados da MANOVA one-way indicaram que as mudas de R. mangle 

selecionadas no ambiente aberto apresentaram aumento no número de ramos e na altura 

ao longo do tempo, as plantas do ambiente fechado não apresentaram crescimento 

significativo ao longo do tempo para o primeiro monitoramento. Tanto as plantas do 

ambiente fechado quanto do ambiente aberto durante o segundo monitoramento também 

não apresentaram crescimento significativo em relação ao número de ramos, altura e 

diâmetro. Quanto ao crescimento total para as plantas do primeiro monitoramento todas, de 

ambos os ambientes, cresceram durante os 12 meses de observação, sendo o crescimento 

maior para as plantas do ambiente aberto. No segundo monitoramento o crescimento total 

foi negativo apenas para número de ramos das plantas do ambiente fechado e negativo 

para altura das plantas do ambiente aberto.  

 Densidade de plantas não influenciou no crescimento das plantas ao longo do tempo 

para os dois monitoramentos, porém, plantas do monitoramento 1 que estavam em 

tratamentos de maior densidade possuíram tendência na redução do tamanho comparado 

ao crescimento total das plantas do monitoramento 2 (Figura 4). Analisando os dois 

monitoramentos, densidades a partir de 0,4 indivíduos por m2 até cerca de 20 indivíduos por 

m2 podem estar gerando facilitação entre plantas, portanto, densidades medianas podem 
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estar reduzindo condições estressantes da temperatura (CHU et al., 2009; VOGT et al., 

2014). De acordo com a hipótese do gradiente de estresse condições de estresse 

intermediário faz sobrepor facilitação a competição, permitindo maior crescimento entre 

plântulas (VOGT et al., 2014; BROOKER et al., 2008). Densidade de mudas permite 

sobrevivência, aumento de sedimentação e consequente aumento de nutrientes e nitrogênio 

presente no solo (HUXHAM et al., 2010; VOGT et al., 2014).  

 Aumento na densidade de árvores no ambiente fechado e plantas jovens no 

ambiente aberto pode aumentar significativamente a sobrevivência de plântulas, pois esse 

estudo não verificou mortalidade de plantas em nenhuma das parcelas do ambiente aberto e 

fechado. O aumento de biomassa leva a mudanças microambientais que beneficiam 

sobrevivência (HUXHAM et al., 2010; VOGT et al., 2014). Em condições mais estressantes 

o padrão de agregação de mudas pode persistir para que ocorram facilitação e minimização 

de condições ambientais adversas permitindo sedimentação e suprimento de nutrientes 

(BERTNESS; CALLAWAY, 1994; KUMARA et al., 2010; VOGT et al., 2014). Aumento da 

densidade de mudas também pode contribuir para estabilidade do ecossistema, 

favorecendo mudas e recrutamento de plântulas (FELLER et al., 2010). O recrutamento em 

mais altas densidades é mais significativo que em solo sem vegetação devido às armadilhas 

de sementes. Portanto, tanto no ambiente arbóreo como no ambiente de alta densidade 

arbustiva é possível haver alta taxa de recrutamento entre as raízes (MCKEE et al., 2007). 

 O crescimento mais constante e a falta de correlação entre densidade e crescimento 

das mudas ao longo do tempo, em ambos os ambientes, pode ser explicado pela mudança 

de facilitação para competição que ocorre com o desenvolvimento da planta (VOGT et al., 

2014). A fase inicial de recolonização pode passar pelo processo de facilitação em áreas 

abertas e em locais mais estressantes, mas com o aumento do desenvolvimento 

ontogenético as plantas passam a competir entre si (BERTNESS; CALLAWAY, 1994; 

NUÑEZ et al., 2009).  

 Em densidades muito altas também pode ocorrer competição por recursos, e os 

indivíduos compensam em menor tamanho podendo resultar em mortalidade. Um estudo 

feito por Khan et al. (2013), mostrou que em vegetação jovem ocorre maior frequência em 

diâmetros medianos, e menor frequência para diâmetros maiores, isso pode indicar a 

ocorrência de competição entre plantas maiores e facilitação para plantas em tamanho 

intermediário, essa associação também foi feita para densidade-dependência, com a média 

do peso de árvores menor em altas densidades. Portanto, tanto facilitação quanto 

competição podem estar ocorrendo de forma equilibrada, sem a prevalência de um dos 

mecanismos, no ambiente aberto em relação à densidade de plantas. 
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 Pode ocorrer competição quando densidade de vegetação é baixa e os indivíduos 

apresentam mesma idade, da mesma forma, quando disponibilidade de recursos é limitada, 

indivíduos compensam no tamanho deles levando a mortalidade de outros indivíduos e 

menor número de plantas por m2 (KHAN et al., 2013; HAGIHARA, 2013). Esse mecanismo 

pode explicar o crescimento constante das plantas do segundo monitoramento, as quais 

estavam em mais baixas densidades, ou a presença de interações de facilitação e 

competição agindo simultaneamente. 

 Os resultados da MANOVA não apresentaram crescimento significativo para mudas 

do ambiente fechado ao longo do tempo, o crescimento total também foi restrito para todas 

as variáveis no final do monitoramento. O limitado crescimento das mudas sob árvores com 

menor temperatura do solo, pode indicar que ocorre competição por luz, nutrientes, espaço 

e estresses impostos pela instabilidade do sedimento ou por padrões de herbivoria (CHEN 

et al., 2012; MCKEE et al., 2007; HOLMGREN et al., 1997; DELGADO et al., 2001; 

FERREIRA et al., 2013). As árvores permitem ambientes menos estressantes com menor 

temperatura e isso pode possibilitar uma maior competição entre as plantas, de acordo com 

a hipótese do gradiente de estresse (VOGT et al., 2014; BROOKER et al., 2008).  

 As plantas do ambiente aberto puderam ser beneficiadas pelo fragmento arbóreo 

devido a este permitir regulação hidrológica e garantir o suprimento de propágulos que são 

levados de uma área para outra através de correntes (HUXHAM et al., 2010). O 

recrutamento no ambiente aberto também pode ter sido beneficiado por herbáceas que 

armazenou propágulos e o adensamento de plantas do qual permitiu posterior crescimento 

(MCKEE et al., 2007). Causas de agrupamento de plantas também pode ser devido à 

fatores aleatórios como heterogeneidade ambiental e armadilha de sementes (KHAN et al., 

2013). 

 O processo de self-thinning (ou adelgaçamento) segue uma trajetória em que a 

perda de indivíduos ocorre com o aumento da biomassa de plantas. Espécies como R. 

mangle e A. germinans apresentam esse processo, e a competição entre plantas pode ser 

moldada pela copa ou por raízes. Biomassa aumenta com o crescimento das árvores e 

devido ao limitado espaço, esse aumento leva a mortalidade e menor número de indivíduos 

(BERGER; HILDENLNANDT, 2000). 

 Um estudo feito para a espécie Kandelia obevata mostrou o processo de self-thinning 

ao longo do desenvolvimento da vegetação. Distâncias de árvores entre 50 e 150 cm indica 

que a vegetação tende a ocorrer de forma regularmente espaçada para evitar competição, 

essas árvores apresentaram cerca de 12 anos. Para vegetação com mais de 20 anos o 

espaçamento entre elas tende a alcançar até 2 m, devido à competição intraespecífica 
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(KHAN et al., 2013). A mortalidade de árvores e o padrão de distribuição confirma que 

árvores menores são mais propensas a mortalidade, então provavelmente plântulas 

crescendo em ambiente arbóreo podem sofrer com um mecanismo associado ao self-thinnig 

(KHAN et al., 2013). 

 Em locais com monoespecífica espécie de mangue e estágio jovem, self-thinnig 

apresenta processo inicial, mas ainda não leva a um padrão de distribuição regular, também 

árvores agrupadas dificultam o crescimento uma das outras, mas não apresentam 

diferenciação em tamanho de classes (KHAN et al., 2013). Esses mecanismos podem 

indicar a ocorrência de competição e facilitação em ambiente aberto, prevalecendo o padrão 

de distribuição agregado. Com plantas apresentando altura inicial de 1,37 m e diâmetro de 

2,5 cm, a vegetação passa a alcançar o self-thinnig apenas em altas densidades e 

consequentemente maior espaçamento entre as plantas, isso pode explicar a tendência de 

correlação negativa do crescimento com aumento da densidade apresentada no primeiro 

monitoramento (KHAN et al., 2013). 

 Em ambiente fechado, árvores fortemente competem por luz, sendo comum entre 

heliófitas (BALL et al., 1988). Em copas fechadas quando grandes árvores inibe a entrada 

de luz, plantas menores no ambiente entram em processo de desbaste devido à baixa 

produção fotossintética e o custo na respiração (SUWA et al., 2006). 

 O crescimento total das plantas foi maior para vegetação distante da copa de 

árvores, sendo esse crescimento mais representativo para o número de ramos. Plantas do 

ambiente fechado no segundo monitoramento apresentaram redução na média do número 

de ramos e aumento em altura para os dois monitoramentos. Esses resultados indicam que 

o fator luminosidade é uma das principais variáveis influenciando no crescimento das 

plantas do ambiente fechado, a alta radiação permite maior altura e área foliar, ambientes 

não sombreados também permitem aumento na biomassa de raiz e na taxa de crescimento 

relativo (KRAUSS; ALLEN, 2003).  No ambiente fechado, a competição por luz e maior 

alocação de recursos para altura e para folhas para conseguir maximizar a captura de luz, 

pode reduzir o desenvolvimento do sistema de raízes, por isso plantas do ambiente fechado 

não apresentaram enraizamento aéreo (BOIZARD; MITCHELL, 2011; KRAUSS; ALLEN, 

2003).  

 Ponto de compensação de luz para R. mangle é de 29,9 µmol m-2 s-1 e ponto de 

saturação de luz para folhas também é alto em R. mangle, mantendo o potencial fisiológico 

sob alto nível de luz (KRAUSS; ALLEN, 2003). Aumento em biomassa de raízes e 

crescimento relativo em áreas abertas contrasta com o aumento em altura e área foliar em 
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ambientes sombreados, como observado nos gráficos do crescimento ao longo do tempo, a 

variável altura foi a única que possuiu a menor diferença entre os ambientes.  

 R. mangle não desenvolve síntese de pigmentos para reduzir fotoinibição, isto 

permite menor custo de energia e maior adaptabilidade em ambientes de alta luz (KRAUSS; 

ALLEN, 2003). Portanto, R. mangle é bem adaptada a ambientes com alta luminosidade, 

sendo beneficiada em áreas abertas ou degradadas. O estabelecimento e crescimento de 

plântulas dependem da disponibilidade de luz e adaptação fisiológica da espécie a qual 

também afeta a composição da comunidade, sendo, portanto, importante para 

biodiversidade e controle de espécies exóticas (CHEN et al., 2012).  

 No contexto da dominância de R. mangle, o manejo da copa para manter sombra ou 

permitir a entrada de luz pode influenciar o estabelecimento de outras espécies nativas 

beneficiando a biodiversidade (CHEN et al., 2012). A captura de luz tem importância na 

captura de carbono e aumento da biomassa principalmente em folhas, no diâmetro e no 

número de raízes. O crescimento em altura de R. mangle foi independente da 

disponibilidade de luz, podendo também ser considerada uma espécie de rápido 

crescimento e alta taxa de sobrevivência em diferentes ambientes (CHEN et al., 2012; 

KRAUSS; ALLEN, 2003). 

 Um estudo feito por Sousa et al. (2003) na costa do Caribe mostrou que o aumento 

da distância de lacunas (pequenas áreas com exposição à luz) em ambiente de copa 

fechada, com árvores apresentando média do DAP entre 10 e 20 cm, aumenta em 70% a 

mortalidade de plântulas de R. mangle devido ao ataque de besouros. Da mesma forma, as 

plantas juvenis apresentaram maior variação na classe de tamanhos e maiores alturas 

dentro de lacunas com maior luminosidade. Esse processo pode reduzir o impacto 

competitivo de R. mangle com outras espécies intolerantes a sombra que habitar o local. 

Apesar de R. mangle persistir em ambientes fechados, processos de herbivoria podem estar 

afetando o crescimento e sobrevivência a longo prazo.  

 Predadores e herbívoros podem ser mais abundantes em ambientes de sombra para 

evitar potencial estresse de alta radiação e temperatura e em ambientes mais preservados 

(FERNÁNDEZ, 2013; FERREIRA et al., 2015; FERREIRA et al., 2013). Plantas aclimatadas 

em ambientes com maior luminosidade podem desenvolver características químicas e 

morfológicas que evitam predadores e herbívoros. Componentes químicos podem ser 

ativados rapidamente em mais altas condições de luz aumentando defesa da planta 

(SOUSA et al., 2003; DOWNUM, 1992). 
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 Em um experimento feito com seis espécies de mangue, incluindo o gênero 

Rhizophora verificou diferenças na sobrevivência, estabelecimento e crescimento em 

diferentes lacunas de copas e em diferentes condições ambientais. Foi observado que o 

gênero Rhizophora apresentou uma das maiores taxas em todas as variáveis analisadas, 

sendo seu desenvolvimento maior em áreas abertas (CLARKE, 2004). Também foi 

encontrado que a espécie Rhizophora stylosa sobreviveu em sombra artificial e teve alta 

taxa de crescimento quando esta foi retirada, esse resultado pode indicar que sobrevivência 

dessa planta em diferentes ambientes é devido à maior massa dos propágulos desse 

gênero, além da menor limitação de dispersão, da partição de recursos entre diferentes 

espécies, mais numerosas plantas e rápido crescimento o qual evita competição (CLARKE, 

2004). 

 Ewel et al. (1998) encontrou que o gênero Rhizophora é mais encontrado em lacunas 

de copas do que em áreas cobertas das margens costeiras. Também foi verificado que 

ambientes de copas apresentam menor temperatura, mas em lacunas formadas pela 

retirada de árvores, ocorre maior temperatura e salinidade. Em estuários o gênero 

Rhizophora foi encontrado tanto em locais cobertos como em locais abertos, explicando a 

predominância da espécie em ambos os ambientes. 

 A temperatura foi significativamente mais alta para o ambiente aberto, indicando 

possivelmente maior estresse ambiental. Para o ambiente aberto, a temperatura teve grande 

influência no tempo e para o ambiente fechado ocorreu variações na luminosidade e no pH. 

O pH foi significativamente menor no ambiente aberto e variou ao longo do tempo de ácido 

para levemente alcalino. A salinidade se apresentou estritamente mais elevada no ambiente 

aberto, apesar da não diferença significativa entre os ambientes ao longo do tempo. Durante 

meses chuvosos costuma ocorrer em ambientes tropicais como o Brasil redução na 

salinidade, pH e na temperatura devido ao aumento do fluxo e escoamento da água da 

chuva que ocorre nesse período (MAGALHÃES et al., 2015). Aumento na biomassa de 

plantas aumenta porcentagem no conteúdo de água nas raízes e solo e diminui a 

temperatura (HUXHAM et al., 2010). 

 Em um estudo feito no Nordeste do Brasil, salinidade apresentou maior variação ao 

longo do tempo, sendo maior no período seco, porém, temperatura se apresentou mais 

constante no tempo, esses resultado se assemelham aos encontrados no presente estudo 

no qual a variação da temperatura foi menor comparado á salinidade (LIRA et al., 2012). 

  Os valores de salinidade e temperatura foram semelhantes aos encontrados por Lira 

et al. (2012) em um estudo feito no Nordeste do Brasil onde a salinidade alcançou 27,75 

UPS e a temperatura média foi de 26,19°C para a água e 26,45°C para o ar. Da mesma 
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forma, foi verificado no estudo relação entre estação seca e chuvosa, salinidade e 

temperatura com temperaturas e salinidades mais altas no período seco. Esses resultados 

refletem nos ambientes abertos e fechados estudados, pois o ambiente aberto e mais seco 

apresentou maior temperatura e salinidade.  

 O padrão de menor salinidade e temperatura foi associado ao ambiente fechado que 

também apresentou diferença em relação à luminosidade, com mais baixa incidência de luz. 

A partir do mês de agosto (tempos 8 a 12) no qual inicia a estação seca, apesar da variação, 

foi possível verificar aumento da temperatura, pH, luminosidade e salinidade para ambos os 

ambientes (Figura 5). A salinidade não foi diferente entre os ambientes provavelmente 

devido à manutenção da hidrologia da área estudada. Gradientes de temperatura, 

luminosidade, pH e salinidade mensais são importantes para a distribuição de espécies 

vegetais e animais, sendo necessárias análises para entender o funcionamento do 

ecossistema (MAGALHÃES et al., 2015).  

 Manchas de vegetação ou presença de copas de árvores permite maior 

sombreamento no solo e redução de temperatura que pode estar associado à redução na 

salinidade, reduzindo condições de alto estresse ambiental (EWEL et al., 1998; MCKEE et 

al., 2007). Maior expansão de raízes e alta densidade de vegetação em espécies de 

mangue pode permitir melhoramento ambiental em condições salinas estressantes 

promovendo o incremento de raízes (CHERRY et al., 2009), isso pode explicar o maior 

número de raízes nas plantas do ambiente aberto. Em relação à salinidade R. mangle 

possui alta assimilação em locais não sombreados, e salinidade baixa ou moderada tem 

efeito positivo sobre o crescimento de R. mangle (KRAUSS; ALLEN, 2003).  

 Além da vegetação, áreas abertas podem se beneficiar com a recuperação da fauna, 

pois espécies animais possuem maior taxa de reprodução em mais altas temperaturas do 

solo e da água, maior salinidade e menor pluviosidade (LIRA et al., 2012). 

 Condições hipersalinas, comuns em limites de alta maré, é frequentemente um dos 

principais fatores limitando crescimento. Todos os cenários de mudanças climáticas 

implicam aumento da temperatura e mais rápida evaporação da água do mar (HUXHAM et 

al., 2010). A salinidade foi significativamente maior em áreas degradadas de manguezal do 

México, indicando a relação da salinidade com maior luminosidade e evaporação ocorrendo 

em áreas degradadas (VOVIDES et al., 2010). A salinidade possui reduzido efeito sobre 

crescimento em altura e insignificante efeito sobre outras variáveis, esse mecanismo pode 

ser mais um benefício para a espécie de R. mangle e sua dominância (KRAUSS; ALLEN,
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2003). 

 Variáveis de Nitrogênio e pH apresentaram uma tendência inversa em um estudo 

feito em áreas de manguezal do México, com locais degradados apresentando 

significativamente menor fixação de nitrogênio e maior pH, em áreas preservadas a fixação 

de nitrogênio foi maior e o pH menor. Possivelmente o ambiente aberto possui 

características de área em processo de recuperação devido a apresentar mais baixo pH em 

comparação ao ambiente fechado. Um dos fatores que pode explicar o sucesso no 

crescimento e sobrevivência das plantas no ambiente aberto é a fixação de nitrogênio que 

ocorre em maiores taxas no verão, com baixo pH e em mais altas temperaturas. Além disso, 

pH mais baixo permite maior atividade de bactérias heterotróficas. Temperatura e pH foram 

os principais fatores controlando fixação de nitrogênio no estudo feito no México, sendo 

essa fixação maior em temperaturas acima de 28,6°C e pH menor que 6,5 (VOVIDES et al., 

2010). O ambiente aberto apresentou características semelhantes a esses fatores, podendo, 

portanto, explicar o crescimento de R. mangle nesse ambiente.  

 Alta salinidade pode ser um supressor da atividade nitrogenase, porém, possui 

menor influência que temperatura e pH, além disso, varia conforme a espécie (VOVIDES et 

al., 2010; KRAUSS; ALLEN, 2003). R. mangle  possui adaptabilidade ao estresse salino, 

pois apresenta mais baixa taxa de Na/K em suas folhas (KRAUSS; ALLEN, 2003). 

Temperatura e salinidade apresentaram valores moderados e compatíveis para o 

crescimento da espécie de R. mangle no ambiente aberto (MCKEE et al., 2007). Mais alto 

pH pode estar contribuindo para a vegetação do ambiente arbóreo crescer mais lentamente. 

Outras variáveis benéficas para o crescimento como oxigênio dissolvido e amônia podem 

ser mais elevados em áreas degradadas que costumam também apresentar baixo 

suprimento de sedimentos, altas temperaturas, hipersalinidade e acúmulo de fitotoxinas 

(VOVIDES et al., 2010; MCKEE et al., 2007). Portanto, mecanismos positivos e negativos 

estão atuando simultaneamente em ambos os ambientes, o que pode explicar a pouca 

variação para o crescimento ao longo do tempo. 

 Devido à maior distância ao rio Jundiaí, o ambiente aberto é banhado mais 

lentamente, portanto, os solos são mais saturados e compactos, temperatura e 

luminosidade maior também agem contribuindo para essa característica com aumento da 

evaporação e secagem do solo. Como mostrado nos resultados, o ambiente aberto 

apresentou menor penetrabilidade, além disso, a maior salinidade no ambiente pode esgotar 

a água do solo (EWEL et al., 1998). O solo mais compacto do ambiente aberto pode permitir 

maior escoamento da água e menor penetração desta no solo contribuindo para menor 

diluição e consequentemente maior salinidade, maior evapotranspiração das plantas em 
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ambiente mais seco também aumentam a salinidade do ambiente. Dessa forma, é 

importante a manutenção do regime hidrológico para que a água amenize os extremos de 

salinidade e temperatura que podem prejudicar plântulas e propágulos (EWEL et al., 1998). 

 Chuvas aumentam o fluxo da água do rio, ampliando o carregamento de sedimentos 

e nutrientes para o estuário, dessa forma, devido ao ambiente fechado estar próximo ao rio, 

este pode acumular mais facilmente os sedimentos sob as raízes (MALLIN et al., 1993). 

 Estudos feitos em áreas restauradas em um manguezal neotropical do Brasil 

mostrou que penetrabilidade do solo foi significativamente diferente entre áreas restauradas 

e regeneradas naturalmente, mas salinidade não diferiu (FERREIRA et al., 2015). A menor 

penetrabilidade do solo e consequente maior estabilidade do sedimento do ambiente aberto 

permite maior oxigenação de rizóphoros e consequentemente maior crescimento e 

desenvolvimento da ancoragem de raízes (HUXHAM et al., 2010). Altas taxas na acreação 

de sedimentos no ambiente fechado pode dificultar crescimento, mas permitir sobrevivência 

devido à menor erosão (HUXHAM et al., 2010). Áreas degradadas costumam apresentar 

menor porcentagem de matéria orgânica comparado às áreas preservadas ou reflorestadas. 

Áreas preservadas devido às diferenças na densidade de árvores, diâmetro basal e altura, 

podem apresentar maior atividade detrítica influenciando em uma maior taxa de matéria 

orgânica. Dessa forma, o acúmulo de sedimentos e matéria orgânica é diretamente ligado à 

penetrabilidade do solo da qual foi significativamente maior no ambiente arbóreo mais 

preservado (VOVIDES et al., 2010). Entretanto, o acúmulo de sedimentos na área arbórea 

pode prejudicar o crescimento de plântulas através do sufocamento de pneumatóforos, 

devido à maior variabilidade na sedimentação desse ambiente (HUXHAM et al., 2010). 

 Apesar de matéria orgânica ser um fator importante para o desenvolvimento das 

plantas devido ao acúmulo de nutrientes, ela apresenta menores taxas em áreas 

degradadas e abertas, portanto, temperatura, pH, salinidade e luminosidade podem ser os 

principais fatores influenciando no crescimento e sobrevivência de R. mangle. Maior 

porcentagem de matéria orgânica e nutriente, em condições menos adversas, pode permitir 

mais competição entre indivíduos de plantas no ambiente arbóreo, de acordo com a 

hipótese do gradiente de estresse (BROOKER et al., 2008; CALLAWAY, 1995).  

 Como a velocidade do ar foi semelhante entre os ambientes e a drenagem de 

plantas adequada, possivelmente a área degradada em torno das lagoas de carcinicultura 

podem se beneficiar com a restauração natural e chegada de propágulos do fragmento 

arbóreo para locais com agrupamentos iniciais de plantas no ambiente aberto. Caso seja 

necessário o plantio, o uso de propágulos verticalmente implantados no ambiente aberto 

pode ser beneficiado pela menor taxa de predação que ocorre nesse local (KAMALI; 



37 
 

HASHIM, 2011; VOGT et al., 2014; FERREIRA et al., 2013). Frutificação e florescimento de 

R. mangle são positivamente correlacionados com precipitação e negativamente 

correlacionados com temperatura, dessa forma, o ambiente arbóreo pode ser beneficiado 

com a produção de propágulos (NADIA et al., 2012). 

 Considerando o aumento da biodiversidade, A. schaueriana pode ser beneficiada em 

ambientes secos, portanto, pode ser incluída na recuperação de áreas degradadas, sendo 

importante o estudo da sua interação com R. mangle (NADIA et al., 2012). Estudos com 

espécies de mangue podem ser feitos para verificar a porcentagem de frutificação e o 

período de reprodução, incluindo as suas interações com polinizadores e outras plantas, 

para evitar competição e permitir facilitação (NADIA et al., 2012). 

 Devido às plantas sob copas possuírem menores diâmetros e serem mais delgadas 

com menor resistência à deflexão, plantas crescendo sob as copas de árvores é provável de 

ter quebra tanto de galhos quanto de raízes, enquanto plantas crescendo em áreas abertas 

podem ser danificadas apenas em suas raízes (BOIZARD; MITCHELL, 2011).  Maior altura, 

diâmetro e biomassa de plantas na área aberta são diretamente correlacionados à força 

requerida para resistência à quebra, além disso, solos mais compactos podem permitir 

maior estabilidade à planta (BOIZARD; MITCHELL, 2011). Devido à ausência de raízes e 

adelgaçamento das plantas no ambiente fechado, elas são mais sujeitas à flexão 

proporcionada por vento ou correntezas, isso prejudica a exposição das folhas para mais 

eficiente captação de luz, interferindo na fotossíntese e consequentemente no crescimento.  

 A menor taxa de flexão permite crescimento em altura, estabelecimento e posterior 

desenvolvimento do sistema de raízes (BOIZARD; MITCHELL, 2011). Folhas iniciais de 

plântulas sob árvores são menos resistentes que a folhagem de plantas maiores e adultas, 

sofrendo maiores interferências de condições físicas abióticas (BOIZARD; MITCHELL, 

2011). Quando estabelecidas, plântulas podem desenvolver firme ancoragem através das 

raízes aéreas resistindo às forças impostas por vento, correntes e ondas. Em áreas abertas 

plântulas possuem hastes mais espessas, maior resistência à quebra e falhas que plantas 

do ambiente fechado com similares alturas (MITCHELL, 2003). Maior possibilidade de 

quebra de plântulas sob copas também pode ser devido às interações entre raízes das 

árvores, indicando também possível competição por espaço, infestação de cracas, 

instabilidade do sedimento ou pela interferência de pescadores locais (observação de 

campo). 

 Possivelmente ocorre no ambiente aberto o predomínio da facilitação entre plantas 

(apesar da densidade indicar competição ocorrendo simultaneamente), devido a um maior 

desempenho dos vegetais nesse local comparado às plantas do ambiente fechado. Apesar 
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das variáveis abióticas de luminosidade e temperatura maiores indicarem possível estresse 

ambiental, a minimização do estresse pelo plantio adensado pode explicar essa facilitação 

(CALLAWAY, 1995). Outros fatores que podem explicar o crescimento da vegetação desse 

ambiente no tempo são as variáveis abióticas de pH, sedimentação e salinidade 

apresentando condições adequadas para o desenvolvimento da espécie (VOVIDES et al., 

2010; KRAUSS; ALLEN, 2003).  

 No ambiente de árvores valores mais elevados de pH e salinidade e mais baixas 

temperaturas pode inibir a fixação de nitrogênio, importante mecanismo para o crescimento 

da vegetação de mangue, além disso, baixa luminosidade que permite menor taxa de 

fotossíntese e maior herbivoria, e variabilidade no movimento da sedimentação prejudicam o 

crescimento de plântulas, influenciando no menor desenvolvimento da vegetação desse 

ambiente (VOVIDES et al., 2010; KRAUSS; ALLEN, 2003; CLARKE, 2004; KAMALI; 

HASHIM, 2011). A competição relacionada à maior biomassa do ambiente arbóreo pode 

levar ao self-thinnig das plantas jovens do ambiente (KHAN et al., 2013). 

 A predominância de R. mangle na área e em todas as parcelas selecionadas pode 

ser explicada pela presença de taninos que constituem cerca de 20% da folha da espécie, 

os taninos dificultam a síntese de proteínas e enzimas digestivas da planta tornando ela 

menos atrativa para os animais (ERICKSON et al., 2012; HERNES et al., 2001). Menor 

predação, intolerância à sombra e estratégias fisiológicas também são fatores que 

influenciam na dominância e no crescimento, e permite entender o padrão de zonação das 

espécies (FERREIRA et al., 2015; CHEN et al., 2012; KRAUSS; ALLEN, 2003). Apesar de 

ser menos palatável pode não ser verificada coexistência de espécies através da proteção 

de R. mangle contra herbivoria e predação sobre outras plantas, indicando que o fator de 

competição entre espécies é mais importante (HUXHAM et al., 2010). Propágulos de R. 

mangle possuem resistente cutícula que previne rápido consumo pelos invertebrados e 

decompositores, e podem se estabelecer em diferentes tipos de vegetação levando 

vantagens em relação às outras espécies com sementes menores, portanto, R. mangle 

pode ser uma espécie adequada para recuperação de manguezais (MCKEE et al., 2007; 

FERREIRA et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES 

 Para recuperação de ecossistemas degradados é preciso entender quais as 

condições estruturais de vegetação e ambientais são necessárias para efetiva restauração. 

Esse trabalho permitiu uma abordagem complementar de importantes fatores bióticos e 
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abióticos influenciando no melhor desenvolvimento das plantas. Foi verificado que 

indivíduos adultos de Rhizophora mangle são competidores intraespecíficos e interferem no 

crescimento de plantas jovens da mesma espécie através da limitação de luz e do estresse 

advindo do acúmulo de sedimentos. Em ambiente aberto devido à maior radiação solar e 

temperatura nesse ambiente, podem estar ocorrendo facilitação com o adensamento médio 

de plantas e redução de condições estressantes e também competição entre elas, devido a 

essas interações positivas e negativas simultâneas o efeito final em relação à densidade-

dependência no crescimento foi neutro. Entender esses processos pode permitir avaliar a 

melhor forma de plantio na recuperação ambiental. 

 Valores especificados de variáveis abióticas para analisar o efetivo desenvolvimento 

das plantas também são importantes. Esse trabalho verificou que temperaturas médias de 

30°C, luminosidade entre 50000 e 100000 lux, pH do solo com valores entre 5,5 e 6,5, 

salinidade com cerca de 35 ppm, temperatura do ar em torno de 33°C, velocidade do vento 

entre 2 e 3 m/s e baixa variabilidade na sedimentação podem beneficiar o crescimento de R. 

mangle em ambiente aberto através da fotossíntese, melhor assimilação de nutrientes do 

solo, crescimento, armadilha de sementes em vegetação já estabelecidas e posterior 

adensamento de plantas.  

 Esse trabalho também verificou que a construção de viveiros de forma que não 

interfira na drenagem da vegetação do entorno pode permitir o crescimento das espécies de 

mangue e a recuperação de áreas degradadas. A manutenção de fragmentos de florestas e 

preservação de mangue pode permitir a chegada de propágulos e da fauna do ambiente 

arbóreo para o ambiente degradado, portanto, pode ocorrer a restauração natural do 

ecossistema e dos serviços, diminuindo os custos com o plantio. A vegetação de R. mangle 

apresentou crescimento e sobrevivência durante o período de estudo no ambiente 

degradado mesmo estando em área impactada pela carcinicultura, esse resultado se torna 

importante para o desenvolvimento sustentável da atividade econômica. 

 O uso da espécie R. mangle devido à sua adaptação a ambientes de alta radiação 

solar, à salinidade e ao pH levemente ácido presente em áreas degradadas, pode ser 

adequada para uma mais rápida recuperação ambiental. Futuros estudos analisando a 

interação de plantas em diferentes ambientes e densidades e com diferentes espécies, 

incluindo a fauna, podem ser importantes para prevenir degradação em ambientes 

impactados pela carcinicultura e possibilitar biodiversidade. 
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ANEXO 1 – AMBIENTE FECHADO 
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ANEXO 2 – AMBIENTE ABERTO 
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ANEXO 3 – PLANTAS SELECIONADAS PARA MONITORAMENTO AO LONGO DO 

TEMPO EM AMBIENTE ABERTO 
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ANEXO 4 – PLANTAS SELECIONADAS PARA MONITORAMENTO AO LONGO DO 

TEMPO EM AMBIENTE FECHADO 

 

 

 

 

  


