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As florestas brasileiras de mangue  são constituídas principalmente por quatro gêneros de plantas lenhosas:  
 

 
Mangue vermelho, gênero Rhizophora - Esta planta possui uma casca lisa e clara que ao ser raspada mostra a cor vermelha, daí o 
seu nome popular "mangue vermelho". O sistema radicular é formado por rizóforos que partem do tronco e dos ramos da 
árvore, formando arcos que atingem o solo, permitindo-lhe maior sustentação. Possui lenticelas nas raízes, orifícios que 
permitem a troca de gases entre a planta e o meio ambiente. As estruturas reprodutivas são chamadas propágulos e 
amadurecem presas à planta-mãe quando, então, caem como lanças apontadas para baixo, fixando-se no solo durante a maré 
baixa. 
 

 
Siriúba, gênero Avicennia - Também conhecida como Siriúba, esta árvore possui casca lisa castanho-claro e, quando raspada 
superficialmente, apresenta cor amarelada. Possui folhas esbranquiçadas por baixo devido a presença de minúsculas 
escamas. As suas raízes desenvolvem-se horizontalmente, poucos centímetros abaixo da superfície e delas partem os 
pneumatóforos, ramificações verticais que atingem o ambiente aéreo, expondo-se como "palitos" para fora do solo. Estas 
estruturas são importantes para as trocas gasosas entre a planta e o meio pois possuem pequenos "poros" chamados lenticelas. 
 

 
Mangue branco, gênero Laguncularia - A Laguncullaria sp. é uma de árvore menor porte quando comparada com Rizophora e 
Avicennia. Suas folhas possuem o pecíolo avermelhado e duas glândulas na parte superior, junto a lâmina da folha. Esta 
característica proporciona a fácil identificação deste gênero em campo. O seu sistema radicular também se forme perpendicular 
à superfície do solo, desenvolvendo pneumatóforos. No caso desta planta, estas estruturas são menores e mais grossas do que 
em Avicennia.  
 
Mangue botão, gênero Conocarpus  - O mangue botão pertencente ao gênero Conocarpus  é menos freqüente na região Sudeste 
do Brasil. Possui como principal característica, folhas com o pecíolo alado e duas glândulas na base.   
Suas flores formam inflorescências (muitas flores juntas) e seus frutos, infrutescência (muitos frutos juntos). 
 
Existem ainda, grupos de plantas associadas ao manguezal que ocorrem principalmente nas regiões marginais ou de borda 
interior. Estas espécies não são exclusivas do ecossistema manguezal, porém são tolerantes à diferentes teores de 
salinidade. Formam grupos pouco densos, porém, em algumas regiões alteradas, naturalmente ou não, a floresta pode estar 
dominada por um dos grupos: Samambaia do Mangue (Acrostichum), Hibiscus sp e Spartina sp (Poaceae) 
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COSTÕES ROCHOSOS (p. 17) 
São ecossistemas costeiros marinhos formados por rochas posicionadas 
na transição do meio terrestre e marinho, constituindo substrato 
consolidado e amplamente colonizado por diversas espécies de 
invertebrados e vegetais marinhos. No Brasil, tais rochas têm origem 
plutônica e podem formar desde paredões verticais e uniformes, que se 
estendem muitos metros acima e abaixo da superfície da água, até 
aglomerados compostos por rochas fragmentadas, com reduzida 
declividade. O costão rochoso pode ser modelado por fatores físicos, 
químicos e biológicos.  
Entre os físicos destaca-se a erosão, causada pelo batimento das ondas, 
pelos ventos e/ou chuvas, embora as variações térmicas também possam 
promover a expansão/contração de seus minerais, com fragmentação 
ocorrendo em longo prazo. Dependendo da constituição mineral das 
rochas formadoras de um costão, podem ocorrer reações químicas com a 
água do mar (p. ex., rochas ferro-magnesianas), também reguladas por 
fatores climáticos. O desgaste do costão rochoso ainda pode ocorrer por 
interação biológica dos organismos marinhos que nele habitam (p. ex., 
ouriços-do-mar, esponjas e moluscos). 
As rochas são um importante substrato para diversas espécies marinhas, 
seja para sua fixação, como também proteção. Portanto, a distribuição 
vertical dos organismos em um costão rochoso ocorre em estratos 
paralelos ao nível do mar (zonação), como resultado de suas adaptações 
morfofisiológicas contra a dessecação, variação térmica e de salinidade; 
os fatores bióticos também são importantes e expressos nos diversos 
níveis de interação biológica e de recrutamento/colonização. 
 
É possível diferenciar três zonas de distribuição dos organismos em um 
costão rochoso: 
1. Supralitoral, que corresponde à região superior do costão rochoso, que 
é permanentemente exposta ao ar e sob ação da aspersão da água do mar 
pela arrebentação das ondas. A grande variação térmica é um dos fatores 
mais atuantes na porção superior desta zona, freqüentada por 

organismos mais tolerantes à dessecação, como os liquens, algas cianofíceas, gastrópodos (Littorina spp.) e isópodos (Ligia sp.), 
enquanto a inferior é colonizada por crustáceos cirripédios, denominados cracas (Tetraclita sp. e Chthamalus sp.); 
2. Mesolitoral, sujeita à ação da amplitude das marés, 
estando submersa durante a maré alta e exposta na 
baixa. Nesta zona é comum a presença de depressões 
rochosas (poças de maré), onde a água está sujeita a 
elevação térmica e de salinidade. Na região inferior desta 
zona inicia-se a ocorrência das algas verdes (p. ex., Ulva 
spp.); 
3. Infralitoral, referente à zona permanentemente 
submersa de um costão rochoso, apresentando seu 
limite superior delimitado por algas pardas (p. ex., 
Sargassum sp.) e o limite inferior por algas vermelhas (p. 
ex., Porphyra acanthophora). Nesta zona a distribuição 
dos organismos é regida principalmente pelas interações 
bióticas (p. ex., predação, herbivoria e competição), haja 
vista a maior estabilidade dos fatores ambientais. 
 
MANGUEZAL (p. 21) 
A vegetação dos manguezais apresenta grande 
importância na contenção das margens dos estuários, 
evitando o assoreamento pelas marés e reduzindo o 
fluxo dos rios durante a estação chuvosa. Os manguezais 
brasileiros, como os do novo mundo, são caracterizados 
pela presença de no máximo cinco espécies de 

 
Zonação no Ecossistema Marinho e classificação de seus 
organismos: Zona Costeira (até 200m de profundidade); 
Zona Oceânica (além dos 200m de profundidade); Zona 
Pelágica e Nerítica (águas oceânicas e costeiras); Zona 
Bentônica (fundo marinho); Zona Abissal (além dos 6.000m 
de profundidade). 1 - Organismos bentônicos (associados 
ao fundo do mar); 2 - Organismos nectônicos (natação ativa 
na água); 3 – Organismos planctônicos (flutuam ou nadam 
fracamente = fito e zooplâncton); 4 - Organismos abissais 
(em profundidades superiores a 6.000m).  ( p. 14) 

 

 
Zonação em um Costão Rochoso: 1 - Ouriço verde, Lytechinus variegatus; 2 - Alga 
vermelha coralina, Jania adhaerens; 3 – Ouriço preto, Echinometra lucunter; 4 - 
Alga vermelha, Porphyra acanthophora; 5 - Alga vermelha, Galaxaura marginata; 6 
- Estrela vermelha, Echinaster brasiliensis; 7 – Alga parda, Sargassum sp.; 8 - 
Pepino-do-mar, Holothuria grisea; 9 - Alga parda, Dictyopteris delicatula; 10 - Alga 
parda, Padina gymnospora; 11 - Anêmona vermelha, Bunodosoma caissarum; 12 –
Caranguejo grapsídeo, Pachygrapsus transversus; 13 - Ermitão, Calcinus tibicen; 14 - 
Caranguejo xantídeo, Eriphia gonagra; 15- Aglomerado arenoso produzido por 
poliquetos, Phragmatopoma lapidosa; 16 - Craca, Tetraclita stalactifera; 17 - Alga 
verde, Ulva; 18 - Mexilhão, Mytilus; 19 - Craca, Chthamalus stellatus; 20 - Caramujo, 
Tegula viridula; 21 - Gastrópodo, gênero Littorina FÉRUSSAC, 1822; 22 - Barata-da-
praia, gênero Ligia (p. 19). 



angiospermas. Entre as espécies vegetais consideradas 
facultativas no ambiente de manguezal destacam-se, 
Hibiscus tiliaceus e a samambaia-do-mangue Acrostichum 
aureum, que ocupam a transição entre o manguezal e a 
restinga. Três gêneros de angiospermas são característicos 
dos manguezais brasileiros: Rhizophora, Avicennia e 
Laguncularia. Os bosques do gênero Rhizophora, 
conhecidos como mangues-vermelhos, podem ser 
constituídos pelo predomínio de uma de suas espécies: 1) R. 
racemosa, presente na maior parte dos manguezais 
brasileiros; e 2) R. mangle, característica do limite sul da 
distribuição dos manguezais brasileiros, a partir do Estado 
de São Paulo. 
Os bosques de Avicennia, conhecidos como mangues-
pretos (ou siriúba) são compostos por: 1) A. tomentosa e A. 
nitida, sinônimos de A. germinans; ou 2) A. schaueriana, que 
é a espécie comum dos manguezais paulistas. 
Finalmente, os bosques de Laguncularia são conhecidos 
como mangues-brancos, sendo representados por uma 
única espécie em toda a costa brasileira: L. racemosa. 
Além destas formações arbóreas, os bancos lodosos 
associados às margens estuarinas de menor competência 
hídrica são colonizados pela gramínea Spartina brasiliensis. Nas espécies arbóreas é possível constatar diferentes adaptações, 
como as raízes escora e as sementes lanceoladas flutuantes (propágulos) de R. mangle; as raízes aéreas (pneumatóforos) e 
glândulas de sal na face inferior das folhas de A. schaueriana; e o sistema radicular amplo e superficial (raízes nutritivas) de L. 
racemosa. 
 
PRAIAS ARENOSAS (p. 24) 
As praias arenosas são sistemas altamente dinâmicos e 
sensíveis, sendo constantemente ajustados pelas 
flutuações energéticas locais, processos eólicos, biológicos 
e oceanográficos. Constituem depósitos de sedimento 
arenoso inconsolidado que são influenciados pelas ondas e 
limitados internamente pelo nível máximo das ondas de 
tempestade (ressaca) - onde se iniciam as dunas fixas - e 
externamente pela zona de arrebentação (em direção a 
terra) - ponto até onde os processos praiais dominam. 
A morfologia das praias depende da interação de vários 
fatores, tais como: 1) fisiografia da planície costeira e da 
plataforma continental adjacente à praia; 2) tipo e 
suprimento dos sedimentos; e 3) regime de marés, ondas e 
ventos. Todos esses fatores reunidos influenciam o 
transporte dos sedimentos e o processo de sedimentação 
das praias, que podem ser classificadas como deposicionais 
ou erosivas. 
As praias deposicionais podem ser de dois tipos: 1) 
Tômbolo, que é uma barra arenosa desenvolvida pela 
deposição de correntes litorâneas entre a costa e uma ilha, 
podendo ser submersa em maré alta; e 2) Pontal Arenoso, 
que ocorre em costas arenosas de baixa declividade, 
controladas por ação das ondas. 
Em épocas de baixa descarga fluvial o sedimento das desembocaduras é transportado e origina um pontal arenoso paralelo a 
praia, que pode desenvolver em seu lado interno uma laguna, lagoa ou zona pantanosa/ manguezal. 
As praias erosionais são formadas por remoção do sedimento pelas ondas, correntes de marés, correntes de deriva litorânea ou 
mesmo pelo vento. A elevação do nível do mar pode interferir no equilíbrio dessas praias, o que ocorre pela perda do sedimento 
por erosão e é acelerado em praias com déficit de areia. 
 
RESTINGA (p. 28) 
A vegetação de restinga sofre influência marinha ou flúvio-marinha, mostrando maior dependência edáfica (sedimento) do que 
climática. Da região do entremarés em direção às dunas é comum o registro de algas/fungos microscópicos, e em seguida de 
plantas com estolões/rizomas que chegam a formar touceiras ou arbustos. Quaresmeiras, orquídeas, cactos, pitangas, 
bromélias são plantas comuns da restinga. Na maioria das plantas de restinga as raízes são extensas e superficiais, aumentando 

 
Principais organismos nos Estuários e Manguezais: 1 - Mangue-vermelho, 
Rizophora mangle; 2 - Raízes escoras de R. mangle; 3 – Propágulo (semente 
lanceolada) de R. mangle; 4 - Socó-caranguejeiro, Nyctanassa violacea; 5 - 
Caranguejo-Uçá, Ucides cordatus; 6 - Siri, Callinectes; 7 - Caranguejo arborícola, 
Aratus pisonii; 8 - Amboré, Bathygobius soporato; 9 – Mangue preto, Avicennia 
schaueriana; 10 - Raízes aéreas de A. schaueriana; 11 - Camarão de água doce, 
Macrobrachium; 12 - Tainha,  Mugil (p. 22). 

 
Principais organismos em Praias Arenosas: 1 - Anfípodo talitrídeo, 
Pseudorchestoidea brasiliensis); 2 - Caranguejo marinha-farinha, Ocypode 
quadrata; 3 - Maçarico, Calidris alba; 4 - Poliqueto, Diopatra cuprea; 5 - Bolacha-
da-praia, Encope emarginata; 6 -Tatuíra, Lepidopa richmondi; 7 - Tatuíra, Emerita 
brasiliensis; 8 - Poliqueto, Americonuphis casamiquelorum; 9 - Unha-de-moça,  
Tellina; 10  Sarnambi (bivalve), Donax hanleyanus; 11 - Corrupto, Callichirus major; 
12 - Estrela de nove braços, Luidia senegalensis; 13 - Gastrópodo, Olivancillaria 
brasiliensis; 14 - Gaivotão, Larus dominicanus (p. 27). 



a superfície de absorção e potencializando sua fixação ao substrato móvel. Caminhando-se do mar ao continente, percebe-se 
uma redução de sais no solo, com aumento das formações vegetais mais exuberantes e complexas. 
A fauna permanente das restingas é composta principalmente por invertebrados, como alguns moluscos e vermes cavadores. 
Entre os répteis ocorrem o lagarto-verde Cnemidophorus occellifer e o jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris, este último em 
lagoas circundadas por restingas, onde também podem ser encontrada a perereca-de-capacete, Aparasphenodon bokermanni. 
No caso da tartaruga-cabeçuda Caretta caretta e tartaruga-verde Chelonia mydas, a região do entre-marés é usada como sítio de 
reprodução (desova), o que ocorre somente no nordeste brasileiro. 
 
 

 
Principais organismos de uma Restinga: 1 - Tartaruga-cabeçuda, Caretta caretta; 2 - Lagarto verde, Cnemidophorus 
ocellifer; 3 – Quaresmeira, Tibouchina versicolor; 4 - Cactos palmatória-braba, Opuntia monacantha; 5 - Onça parda ou 
suçuarana, Puma concolor; 6 - Perereca-de-capacete, Aparasphenodon bokermanni (p. 29). 


