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Os manguezais de Guaratiba são compostos por florestas e planícies hipersalinas (apicuns).
A  área  destas  feições  tem  variado  nos  últimos  anos  (1984–2006),  em  resposta  a  ciclos
climáticos  e  à  elevação  do  nível  médio  relativo  do  mar.  A  análise  espaço-temporal
realizada refere-se ao monitoramento da colonização, por espécies de mangue, de apicum
associado ao rio Piracão. O monitoramento iniciou-se em 1998, com medições mensais de
altura  e  densidade  de  jovens  em  parcelas  justapostas  acompanhando  o  sentido  da
inundação  pelas  marés,  desde  o  limite  com a  floresta  de  mangue  (0m),  até  30m.  Com  a
expansão  da  zona  colonizada,  novas  parcelas  eram  instaladas.  Em  1998,  a  parcela
localizada na zona 10-15m apresentava a maior densidade (88.800 ind.ha-1) e domínio de
L. racemosa (68%), com altura média de 51cm. Os valores decresciam com a proximidade
do  apicum  (1.833  ind.ha-1  e  29cm,  na  zona  25-30m).  Em  2000  foi  demarcada  a  zona
30-40m (1.500 ind.ha-1) e em 2004, a zona 40-50m (333 ind.ha-1), ambas colonizadas por
A.  schaueriana.  Em  2006,  as  duas  espécies  passaram  a  ocorrer  até  a  zona  50-70m  (667
ind.ha-1).  Entre  2002 e 2004,  o  incremento relativo da densidade  nas  primeiras  zonas  foi
praticamente  nulo,  enquanto  entre  2004  e  2008  foi  alto  para  L.  racemosa  (até  600% em
0-5m)  e  permaneceu  baixo  para  A.  schaueriana.  Assim,  em  2008,  a  população  de  L.
racemosa  atingiu  237.200  ind.ha-1,  na  zona  0-5m,  e  500  ind.ha-1,  na  zona  50-70m,
mantendo  o  padrão  espacial  observado em 1998.  A  população  de  A.  schaueriana  seguiu
este  padrão,  porém  com  densidades  muito  inferiores  (máximo  de  34.800  ind.ha-1  em
5-10m)  às  de  L.  racemosa.  As  alturas  máximas  de  L.  racemosa  e  A.  schaueriana  foram
350  e  441cm,  respectivamente.  Após  10  anos  de  monitoramento  ficou  evidente  que  a
colonização representa um processo sucessional no qual a floresta de mangue avança sobre
o apicum.
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