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1  INTRODUÇÃO

O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, 
característico de regiões tropicais e subtropicais, e sujeito ao regime das marés. Ocorre em regiões costeiras 
abrigadas como estuários, baías e lagunas, e apresenta condições propícias para alimentação, proteção 
e reprodução para muitas espécies animais, sendo considerado importante transformador de nutrientes em 
matéria orgânica e gerador de bens e serviços (Schaeffer-Novelli, 1995).

A importância ecológica dos manguezais deriva de um grande número de funções desempenhadas 
por este ecossistema como amenização do impacto das águas do mar na terra, controle da erosão pelas raízes 
de mangue, retenção de sedimentos terrestres do escoamento superficial, atuação como “filtro biológico” de 
sedimentos, nutrientes e mesmo poluentes, impedindo o assoreamento e a contaminação das águas costeiras 
além de atuar como abrigo de fauna, particularmente em estádios juvenis, em meio ao emaranhado de raízes 
aéreas. Considerando que essa é a fase mais sujeita á predação, o manguezal é um “habitat crítico”, na forma 
de berçário para moluscos, crustáceos e peixes (Chapman, 1976; Twilley apud Lamparelli, 1999).

Andrade & Lamberti (1965) estudando a vegetação da Baixada Santista, relataram a degradação 
sofrida pelos manguezais, tanto para a agricultura quanto para a edificação de vilas e casas modestas. 
Recentemente Rossi & Aguiar Mattos (2002) relataram as constantes pressões sócio-econômicas que os 
manguezais estão sofrendo.

Esta pressão de uso do solo levou os manguezais a representarem atualmente 0,08% da vegetação 
natural remanescente do Estado de São Paulo, concentrando-se principalmente nas Bacias Hidrográficas da 
Baixada Santista (97,87 km²) e do Ribeira de Iguape/Litoral Sul (108,30 km²) (Kronka et al., 2005).

Os manguezais do Litoral Sul são os mais preservados do Estado de São Paulo em função do pequeno 
desenvolvimento urbano e industrial dessa região quando comparada a outras regiões do litoral (Lamparelli, 1999).

Os manguezais da Estação Ecológica Juréia-Itatins não alcançam grandes extensões exceto o do rio 
Una do Prelado, cuja flora é composta por três espécies arbóreas, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa 
e Avicennia schaueriana, que ocorre mais raramente (Por, 2004).

Além das espécies arbóreas, alguns autores têm relatado a ocorrência da hemiparasita Struthanthus 
vulgaris, de orquídeas como a Brassavola sp. e Encyclia longifolia, de samambaias da família Polypodiaceae e uma 
Cactaceae do gênero Rhipsalis (Andrade & Lamberti, 1965) além de belas espécies de orquídeas como Cattleya 
intermedia, Encyclia patens, Brassavola tuberculata e algumas micro-orquídeas (Catharino & Barros, 2004).

A região da Juréia foi considerada uma das áreas prioritárias para a conservação da flora e da 
biodiversidade da Mata Atlântica, definindo como uma das ações prioritárias para preencher a enorme lacuna 
sobre a biodiversidade a realização de inventários biológicos nas unidades de conservação (Brasil, 2000).

Com exceção ao trabalho realizado por Piliackas et al. (2000) na região de Picinguaba, município de 
Ubatuba, poucos trabalhos enfocaram as epífitas vasculares dos manguezais como objetivo principal de estudo.
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Devido à importância biológica e econômica dos manguezais associado à carência de informações 
sobre o componente epifítico-vascular deste ecossistema, no ano de 2007 iniciou-se o projeto de pesquisa 
“Aspectos florísticos da vegetação epifítico-vascular do manguezal do rio Una do Prelado Estação Ecológica 
Juréia-Itatins, Iguape, SP” objetivando levantar a composição florística das epífitas vasculares ocorrentes 
no manguezal do rio Una do Prelado; ampliar o conhecimento sobre a vegetação do ecossistema manguezal; 
contribuir para a conservação do patrimônio natural e, enriquecer o acervo do Herbário Dom Bento Pickel 
(SPSF) do Instituto Florestal. Desta maneira apresenta-se neste trabalho os resultados preliminares do 
primeiro ano de projeto.

2  MATERIAIS E MÉTODOS

A Estação Ecológica Juréia-Itatins, criada inicialmente pela Lei nº 5.649/87, localiza-se no litoral 
sul do Estado de São Paulo entre as coordenadas 24º 15’ e 24º 32’ S e 47º 00’ e 47º 30’ W, com uma área 
de 79.270 hectares e teve seus limites alterados pela Lei nº 12.406/2006 que criou o Mosaico de Unidades 
de Conservação Juréia-Itatins. Segundo Mamede et al. (2001) caracteriza-se como um dos trechos melhor 
protegidos e preservados de Mata Atlântica do Brasil, possui uma flora bastante diversificada, com grande 
número de espécies raras e endêmicas, ou seja, ocorrem somente na Mata Atlântica, que é considerada umas 
das florestas tropicais úmidas mais ameaçadas de extinção do Planeta. 

Tais características ambientais resguardadas pela Estação Ecológica de Juréia-Itatins permitiram sua 
classificação como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO no ano de 1991, no Programa MaB - Man 
and Biosphere (Costa Neto, 1997).

Na Planície Litorânea do rio Una do Prelado o clima predominante é o Subtropical Oceânico das Baixadas 
Litorâneas da Fachada Sul-Oriental do Brasil, com temperatura média anual maior que 21,1 ºC e pluviosidade 
média anual de 2800-3000 mm, ou seja, do tipo Af, segundo a classificação de Köppen (Tarifa, 2004).

Segundo Suguio (2004) os materiais geológicos que constituem a Baixada Litorânea são sedimentos 
arenosos e/ou argilosos mais ou menos orgânicos, cuja origem está vinculada à história geológica do Quaternário 
tardio, principalmente nos últimos milhões de anos.

Os principais rios nascem nos domínios das serras e possuem sua principal área de drenagem nas 
planícies costeiras. A Bacia Hidrográfica do rio Una do Prelado é uma das principais da Juréia, destacando-se 
pela extensão e por ser formada por grande parte dos rios que descem da Serra dos Itatins e pelos canais da 
vertente norte da Serra da Juréia, reunindo assim todos os fluxos de drenagem da planície costeira do Una no 
sentido leste (Souza & Souza, 2004).

O levantamento florístico foi realizado no período de abril de 2007 a março de 2008, através de visitas mensais 
ao manguezal do rio Una do Prelado, na região do Núcleo Barreirinho da Estação Ecológica Juréia-Itatins, município de 
Iguape, onde todas as plantas epífitas-vasculares férteis foram coletadas, e os indivíduos estéreis fotografados visando 
sua identificação posterior. O material botânico foi herborizado conforme Fidalgo & Bononi (1984) e identificado 
através de bibliografia específica, por comparação com exsicatas depositadas em herbários e consulta a especialistas. 
Todo o material coletado foi depositado no Herbário Dom Bento Pickel (SPSF) do Instituto Florestal.

O sistema de classificação utilizado está de acordo com o Angiosperm Phylogeny Group (APG, 2003).
Para realização das coletas foi utilizada embarcação com motor de popa e visando facilitar o 

deslocamento da equipe no interior do mangue optou-se pelos dias de marés mais baixas, cujos dados foram 
obtidos na Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil - DHN (2007-2008).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste primeiro ano de projeto foram realizadas quatro coletas, em seis pontos distintos distribuídos ao longo 
de mais de 7 quilômetros do manguezal do rio Una do Prelado, Estação Ecológica Juréia-Itatins, conforme FIGURA 1.
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FIGURA 1 _ Área de estudo no manguezal do rio Una do Prelado, E.E. Juréia-Itatins, Iguape, SP.

Tais coletas permitiram levantar 15 espécies de plantas epífitas-vasculares, representadas por 

3 famílias (Araceae, Bromeliaceae e Orchidaceae), havendo predomínio de Bromeliaceae e Orchidaceae, 

com 10 e 4 espécies, respectivamente (TABELA 1). Além das epífitas também foram coletadas e depositadas 

no Herbário Dom Bento Pickel sob o número SPSF 37.903 amostras da hemiparasita Struthanthus vulgaris 

(Loranthaceae), cuja ocorrência em manguezais foi relatada por Andrade & Lamberti (1965).

Os resultados obtidos até o momento são satisfatórios, pois, Piliackas et al. (2000) estudando epífitas-

vasculares no manguezal do Rio das Bicas, em Ubatuba, registraram 26 espécies distribuídas em sete famílias, 

sendo Bromeliaceae e Orchidaceae aquelas de maior riqueza com 10 e 8 espécies cada.

Araújo et al. (2004) estudando a ocorrência de Bromeliaceae em quatro tipos de habitats (Floresta 

ripária, Restinga, Costão rochoso e Floresta densa) na região do rio Verde, na Estação Ecológica Juréia-Itatins, 

encontraram 27 espécies. Comparando-se tais resultados com aqueles encontrados no presente trabalho, 

constatamos que das 10 (dez) espécies levantadas no rio Una do Prelado apenas duas não foram registradas 

para o rio Verde, Tillandsia dura e Vriesea gamba.
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TABELA 1 _ Epífitas-vasculares do manguezal do rio Una do Prelado, Estação Ecológica Juréia-Itatins, 
Iguape, SP.

QUANT. FAMÍLIA ESPÉCIE Nº DO HERBÁRIO

1 ARACEAE Philodendron sp. observada

2 BROMELIACEAE Aechmea distichantha Lem. SPSF 38846, 38853

3 Aechmea pectinata Baker SPSF 38850

4 Nidularium sp. SPSF 38849

5 Quesnelia arvensis (Vell.) Mez SPSF 38183/38851

6 Tillandsia dura Baker SPSF 38180

7 Vriesea carinata Wawra SPSF 38852

8 Vriesea flammea L. B. Sm. SPSF 37904

9 Vriesea gamba F. Müller SPSF 38184

10 Vriesea philippocoburgii Wawra SPSF 38848

11 Vriesea rodigasiana E. Morren SPSF 37901-902, 38178-179

12 ORCHIDACEAE Catasetum cf. atratum Lindl. em processamento

13 Cattleya sp. SPSF 38181

14 Epidendrum rigidum Jacq. SPSF 38182         

15  Pleurothalis sp. observada

4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

A metodologia prevê a realização de coletas sistemáticas mensais, porém, está periodicidade não 
foi cumprida em função de problemas logísticos para realização de coletas (falta de veículo ou barco); 
chuvas prolongadas no verão de 2007-2008 e interrupção repentina do estágio pela Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo - FUNDAP.

Apesar disto, acredita-se que tais dificuldades não comprometeram a execução do projeto, 
pois mesmo com apenas 40% das coletas previstas, houve a possibilidade de se levantar 15 espécies de epífitas-
vasculares, permitindo assim, considerar que os resultados obtidos até o momento são bastante satisfatórios.

Tais resultados estão permitindo, de uma maneira geral, a ampliação do conhecimento sobre os 
manguezais da Estação Ecológica Juréia-Itatins no Litoral Sul do Estado de São Paulo, preenchendo assim 
uma lacuna do conhecimento botânico sobre a flora epifítico-vascular daquele ecossistema.
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