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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  uma
planície  hipersalina  associada  à  baía  de  Sepetiba.  O  monitoramento  iniciou-se  em  2000,
com medições mensais de altura e densidade de jovens em parcelas justapostas no sentido
da  inundação  pelas  marés,  desde  o  limite  com  a  floresta  de  mangue  (0m),  até  30m.  Ao
longo do monitoramento (2000-2008) instalaram-se novas parcelas, conforme a expansão
da zona colonizada. Em 2000, a zona 0-10m apresentava a maior densidade, 5.750 ind.ha-1

(R. mangle),  e  altura  média  de 73cm. Os valores  decresciam em direção ao apicum (652
ind.ha-1  e  26cm,  a  20-30m).  Entre  2000  e  2004,  as  densidades  nas  zonas  0-10  e  10-20m
aumentaram  249%  e  100%,  respectivamente,  enquanto  na  zona  20-30m  reduziu  60%,
provavelmente em função do rigor ambiental do substrato recém colonizado. Até 2006, o
incremento relativo da densidade foi máximo na zona 20-30m (133%) e foram demarcadas
as  zonas  30-40m  e  40-50m  (304  e  43  ind.ha-1),  indicando  um  período  mais  favorável  à
expansão.  A  ocorrência  de  A.  schaueriana  iniciou-se  somente  em  2004  e  manteve-se
limitada  aos  20m  até  2008  (6.000  ind.ha-1,  0-10m  e  333  ind.ha-1,  10-20m).  Em  2008,
tornou-se mais evidente o decréscimo da densidade e da altura média de R. mangle com a
proximidade  do  apicum:  de  30.417  ind.ha-1  e  108cm  (0-10m)  a  435  ind.ha-1  e  25cm
(40-50m).  Neste  ano,  a  colonização  expandiu-se  até  90m,  porém apenas  com registro  de
plântulas.  Após  8  anos  de  monitoramento  ficou  evidente  que  a  colonização  observada
representa um processo sucessional no qual a floresta de mangue avança sobre o apicum.
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