


Presos a raízes e troncos, vivem cracas, caramujos, ostras e mexilhões. Na lama e entre rochas, conchas vazias e raízes, cavam tocas ou rastejam caranguejos, anelídeos, moluscos e microrganismos. Peixes, como tainhas, robalos, baiacus e pequenos tubarões podem passar 
uma fase da vida no manguezal ou avançam e recuam com a maré. Alguns caranguejos e caramujos sobem nas raízes e troncos, e os galhos mais altos são lar de aranhas, insetos, anfíbios e répteis (cobras e lagartos). Muitas aves (garças, colhereiros, guarás, martins-

pescadores, biguás e papagaios) vêm para se alimentar, descansar ou procriar, construindo ninhos nas copas das árvores. Mamíferos (peixes-boi, guaxinins, lontras, cotias, capivaras, macacos, cachorros-do-mato) podem frequentar o manguezal na procura por alimento.
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Cardisoma guanhumi 
Crustacea, Decapoda 

guaiamu ou guaiamum

Poliquetas, moluscos, pequenos 
crustáceos e outros invertebrados 

enterrados na lama

Laguncularia racemosa 
Tracheophyta, Combretaceae  

flores do mangue-branco
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Conheça alguns habitantes do manguezal
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Além das árvores de mangue, a flora terrestre do 
manguezal é formada por arbustos, samambaias 
e gramíneas. Sobre os galhos das árvores podem 
ocorrer epífitas: orquídeas, bromélias, cactáceas, 
samambaias, filodendros, musgos e líquens. 
Comunidades de algas marinhas, visíveis a olho nu 
ou microscópicas, crescem sobre as raízes aéreas 
do mangue e na superfície do sedimento, na faixa 
coberta pela maré.
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Ardea cocoi 

Chordata, Ardeidae 
garça-moura
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Ardea alba 

Chordata, Ardeidae 
garça-branca-grande
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Avicennia schaueriana 

Tracheophyta, Acanthaceae 
flores do mangue-preto
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Endocimus ruber 

Chordata, Threskiornithidae 
guará

Goniopsis cruentata 
Crustacea, Decapoda 

maria-mulata
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Aramides mangle 
Chordata, Rallidae 

saracura-do-mangue

Rhizophora mangle 
Tracheophyta, Rhizophoraceae 

propágulos do mangue-vermelho
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Ucides cordatus 

Crustacea, Decapoda 
caranguejo-uçá

Crassostrea rhizophorae 
Mollusca, Bivalvia 
ostra-do-mangue

Spartina sp. 
Tracheophyta, Poaceae 

capim-marinho
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Tillandsia usneoides 

Tracheophyta, Bromeliacea 
barba-de-velho
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Uca sp. 
Crustacea, Decapoda 

chama-maré


