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RESUMO: Os manguezais são ecossistemas de alta relevância ambiental, sustentam uma 
vegetação adaptada a variações de salinidade e atuam como um berçário para diversas 
espécies. Na zona de transição entre o manguezal e a terra firme desenvolvem-se planícies 
hipersalinas conhecidas como apicum. O manguezal arbóreo e o apicum herbáceo constituem 
o ecossistema manguezal. São regiões topograficamente pouco elevadas em relação ao nível 
do mar, logo, constantemente influênciadas pelas marés. A relação entre a microtopografia 
com a inundação da maré determina o nível da inundação e o tempo de permanência do 
alagamento. Nos últimos anos, estudos desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos em Manguezais 
da UERJ (NEMA) identificaram o deslocamento da zona de ocorrência de algumas espécies 
arbóreas em direção a terra firme, tais deslocamentos podem ter sido influenciados pela 
microtopografia que condiciona a penetração da maré. É nesse contexto que a presente 
pesquisa tem como objetivo caracterizar a microtopografia e a dinâmica de inundação atual do 
manguezal e apicum associado ao rio Piracão na Reserva Ecológica Estadual de Guaratiba, 
município do Rio de Janeiro (RJ). Levantamentos planialtimétricos de detalhe foram realizados 
ao longo de toda a área de apicum com o auxílio de um DGPS com precisão subcentimétrica, 
onde uma densa malha de pontos foi levantada. Dentro da área de manguezal, o levantamento 
planialtimétrico foi realizado ao longo de três perfis transversais ao rio Piracão coincidentes 
com as parcelas de monitoramento do NEMA. Para a caracterização das variações de maré 
foram instalados 4 sensores de pressão distribuídos pela área de estudo que coletaram 
informações de maré a cada 30 minutos durante 3 meses consecutivos. Os resultados 
preliminares obtidos a partir de modelagem dos dados topográficos do apicum permitiram 
identificar as áreas mais elevadas e as mais rebaixadas no relevo. A sobreposição desses 
dados nas imagens de satélite permite visualizar o avanço de novas mudas de espécies 
arbóreas de mangue sobre a área hipersalina e topograficamente menos elevada do apicum. 
As próximas etapas da pesquisa envolvem a finalização do processamento dos dados 
referentes as marés, assim como seu cruzamento com a topografia. Espera-se com isso 
estabelecer uma relação entre uma possível elevação do nível do mar, com uma maior 
penetração e permanência da maré (condicionada pela topografia) e a redução da salinidade 
com a consequente expansão das espécies de mangue. Os dados provenientes desta 
pesquisa, além de permitirem uma melhor compreensão da dinâmica ecológica, permitirão 
estabelecer estratégias futuras de replantio para áreas degradadas, definindo a escolha dos 
melhores locais para determinadas espécies e realizar projeções de possíveis cenários 
associados a desastres ambientais por algum tipo de poluente. 
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