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Resumo Geral 

O conhecimento e compreensão dos processos que regem a dinâmica das comunidades 

são alguns dos objetivos da ecologia. Com o crescente impacto gerado pelas ações 

antrópicas e em particular a existência de mudanças climáticas globais, estudos para 

entender a distribuição de comunidades se tornam mais necessários. Especialmente no 

Brasil, que mesmo com o aumento considerável de pesquisas, os costões rochosos ainda 

são ambientes pouco investigados, o que dificulta a detecção de mudanças na estrutura 

dessas comunidades devido a ausência de observações prévias. No entanto, poucos são 

os projetos em costões rochosos que visam detectar estas alterações ao longo do tempo e 

estão ainda em sua fase inicial. Como alternativa, estudos descritivos realizados em 

décadas prévias se constituem em uma linha de base e fonte de comparação para que seja 

determinado o status atual da comunidade. Com base em dados pretéritos da década de 

1980, esse estudo tem como objetivo a comparação temporal da estrutura da comunidade 

bentônica do costão à direita da Praia de Itaguá em Ubatuba, município do litoral norte 

do Estado de São Paulo. As coletas foram feitas no mesmo local e utilizando o mesmo 

delineamento experimental durante o inverno de 2017. Foram utilizadas duas estratégias: 

a primeira para determinação do padrão de zonação, com amostragens ao longo de 

transecção vertical desde o supralitoral até a parte inferior do médiolitoral, utilizando-se 

elementos amostrais quadrados de 50 x 50cm. Para determinar a composição de espécies 

e repartição espacial na faixa inferior do mediolitoral, foram aleatorizados elementos 

amostrais quadrados de 20 x 20cm. Em ambos os casos foram avaliados o recobrimento 

percentual das espécies dominantes e no primeiro, a largura das faixas de organismos 

dominantes. ANOVA one-way foi aplicada, sendo os dados considerados paramétricos, 

de forma a sustentar a hipótese estabelecida de que houve alterações significativas na 

estrutura da comunidade. Além disto, foi acrescentada ao estudo uma estação de 

monitoramento de longo prazo seguindo as diretrizes do protocolo da Rede de 

Monitoramento de Habitats Bentônicos (ReBentos) no mesmo local onde a transecção 

vertical foi amostrada para comparação. As amostragens foram realizadas durante o verão 

e inverno de 2017, com 3 réplicas por período, onde os elementos amostrais foram 

distribuídos em 3 faixas (superior, intermediária e inferior) do mediolitoral, com 5 

elementos amostrais de 10 x 10cm na faixa superior e 5 elementos amostrais de 20 x 20cm 

nas faixas intermediária e inferior, além de 5 transectos verticais para medir a largura de 

faixa horizontal dos organimos. Análises multivariadas (PERMANOVA two-way, PCA, 

Cluster e nMDS) foram aplicadas para os dados, considerados não paramétricos. Tanto 

os dados de comparação quanto os da estação de monitoramento apontaram uma alteração 

principalmente na distribuição e percentual de cobertura de Pterocladiella capillacea que 

aparentemente diminuiu, enquanto a alga Aglaothamnion uruguayense apresenta um 

aumento considerável desses parâmetros se comparado aos dados encontrados em 

trabalhos anteriores. 

 

Palavras-chave: Costões Rochosos; Ubatuba; Variabilidade espaço-temporal; 

Monitoramento de costões rochosos;  ReBentos.
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General Abstract 

To know and understand the processes that rule community dynamics are some of the 

Ecology objectives. As the impacts caused by anthropic activities are increasing, 

particularly the global climate changes, studies about the distribution of communities 

have become important. In Brazil, even though the increase of researches, rocky shores 

are still little studied, impairing the detection of changes in communities´ structure due to 

the lack of previous observations. However, there are few rocky shores projects aiming 

to detect those changes in communities through the time and they are still at an early 

stage. As an alternative, descriptive studies from past decades are a good baseline and 

source of comparison to establish the actual stage of a community. In this sense, according 

to data from the 80s, we aim to make a temporal comparison of the benthic community 

of the right rocky shore of the Itaguá Beach in Ubatuba city in the north coast of São 

Paulo State. We collected data during the winter of 2017 in the same place and using the 

same sample design of the comparative study. In this study, we used two strategies: (1) 

square samples of 50 x 50 cm were placed along the vertical transection from the upper 

intertidal to the inferior part of the middle intertidal to determine the zonation pattern, and 

(2) square samples of 20 x 20 cm were randomized to determine the species composition 

and the spatial division in the inferior part of the middle intertidal. In both cases, the 

percentage coating of dominant species was evaluated, as well as the band width of 

dominant organisms of the first strategy. We used ANOVA one-way for data analysis 

(parametric data), testing the hypothesis that there are significant changes in the 

community´s structure. Moreover, a long-term monitoring station, following the protocol 

guidelines of Benthic Habitats Monitoring Net (ReBentos) in the same place of the 

vertical transection sampled for comparison. We sampled during the summer and winter 

of 2017, with three replicas by period and distributed along three bands (superior, middle 

and inferior) of middle intertidal. We distributed 5 samples of 10 x 10 cm in the superior 

band and 5 of 20 x 20 cm in the middle and inferior bands, as well as 5 vertical transects 

to measure the width of the horizontal band of organisms. We considered non-parametric 

data and used multivariate (PERMANOVA two-way, PCA, Cluster and nMDS) analysis. 

The findings highlight an alteration, mainly in the distribution and percentage coating of 

Pterocladiella capillacea that apparently decreased while Aglaothamnion uruguayense 

showed a great increase of those parameters, according to the comparison with previous 

data.  

 

Key-words: Rocky shores; Ubatuba; space-temporal variability; rocky shores monitoring; 

ReBentos. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Costões Rochosos e histórico geral de ecologia bentônica 

 

O Brasil tem cerca de 70% da sua população vivendo próxima ao mar, utilizando 

seus recursos direta ou indiretamente de diversas formas (BRANDINI, 2016). O país 

comporta diversos ecossistemas costeiros ao longo de 7.367 km de extensão litorânea, 

dos quais podemos citar dunas, praias arenosas, estuários, restingas, manguezais, 

marismas, recifes e os costões rochosos. Como são considerados ecossistemas de 

transição, estão sujeitos à processos oriundos tanto do ambiente terrestre quanto marinho 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002).  

Dentre os citados, os costões rochosos são ecossistemas costeiros bentônicos 

considerados marinhos por receberem maior influência provinda de processos do oceano 

e pelas características da biota/biodiversidade que abriga/compõem. Considerado um dos 

mais produtivos, dá suporte para o desenvolvimento, alimentação, reprodução e 

consequentemente, abrigo para uma gama de organismos, principalmente macroalgas e 

invertebrados, além da alta conectividade com outros ecossistemas costeiros 

(THOMPSON et al., 2002; COUTINHO & ZALMON, 2009). 

 Os costões rochosos são afloramentos rochosos de formação ígnea (basalto e/ou 

granito) que podem apresentar-se como paredões verticais ou como rochas fragmentadas 

(matacões). São os mais abrangentes dos substratos consolidados do litoral brasileiro, 

sendo encontrados desde o norte do Rio Grande do Sul até o Maranhão, apresentando 

maior predominância entre o sudeste (pela proximidade com a Serra do Mar) e sul do país 

(BERCHEZ et al., 2008; GHILARDI-LOPES et al., 2012, COUTINHO et al., 2016). 

Estes ambientes experimentam uma série de mudanças ambientais, dentre elas a variação 

diária das marés, que juntamente com outros fatores como a inclinação da rocha e o 

regime de ondas no local contribui para um padrão de distribuição horizontal dos 

organismos denominado zonação (MURRAY et al., 2006). 

Os padrões de zonação são bem conhecidos (STEPHENSON & STEPHENSON, 

1949; LEWIS, 1964), discutidos também por pesquisadores no Brasil (OLIVEIRA & 

PAULA, 1983; COUTINHO, 1995) sendo basicamente definidos pelo supralitoral: região 

que recebe somente borrifos de água do mar durante o batimento de ondas, permanecendo 

emersa mesmo durante as marés mais altas; mediolitoral: região que fica emersa durante 
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as marés baixas e submersa durante as marés altas; e o infralitoral: que permanece 

submerso mesmo nas marés baixas.  

O mediolitoral é a região mais estudada por conta de grande parte da biota ser 

séssil e por ser acessível durante as marés baixas, o que colabora para o desenvolvimento 

de metodologias simples, facilitando o experimento em campo (DUARTE & 

GUERRAZZI, 2004). Ainda assim, por conta das diversas variações ambientais que 

experimenta, delimita zonas de distribuição entre os organismos, indo dos mais adaptados 

à condições abióticas e que permanecem na faixa superior do mediolitoral (como 

Cirrípedes, mais resistentes à dessecação, por exemplo) aos mais adaptados às condições 

bióticas, como competição e predação (macroalgas, esponjas e briozoários) (COUTINHO 

& ZALMON, 2009). 

Costões rochosos são alvo de pesquisas pelo menos desde o século XIX, com os 

primeiros estudos relatados na Europa (AUDOUIN & MILNE-EDWARDS, 1832), e 

também, trabalhos avaliando a distribuição dos organismos em zonas horizontais 

(STEPHENSON & STEPHENSON, 1949, 1972 e LEWIS, 1964), experimentos 

ecológicos surgindo na década de 1960 na América do Norte (CONNELL, 1961; PAINE, 

1966, 1969), incentivando novas abordagens e experimentos na Europa (LEWIS, 1976; 

HARTNOLL & WRIGHT, 1977; HUGHES, 1980a; REISE, 1985), África (BRANCH, 

1976; GRIFFITHS, 1981) e Oceania (UNDERWOOD 1975, 1978; LUCKENS, 1976). 

Um histórico completo das principais pesquisas em âmbito mundial pode ser encontrado 

em Hawkins et al. (2016), que conclui ser imprescindível atrelar estudos naturalistas e 

trabalhos de campo a técnicas modernas de biologia molecular para possibilitar o 

entendimento de mudanças em curto prazo e que, através de desenhos baseados em 

metanálises e modelagem, pode-se contribuir para identificar as respostas dos organismos 

a longo prazo. 

 

Histórico de estudos em Costões Rochosos de Ubatuba  

 

 Conseguimos ter uma perspectiva sobre os estudos realizados em costões rochosos 

no Brasil a partir de levantamentos históricos realizados por Ghilardi (2007) e publicado 

por Ghilardi et al (2008), sendo encontrados também em Ribeiro (2010) e Coutinho et al 

(2016).  
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O levantamento feito por Coutinho et al (2016) lista trabalhos realizados em 

recifes e costões rochosos, obtendo um total de 327 trabalhos desde artigos, teses e 

dissertações a capítulos de livros e procedimentos ao longo de 70 anos de pesquisas na 

costa brasileira (publicações de 1944 a 2014).  Destes, 200 são atribuídos a experimentos 

realizados com a biota presente em costões rochosos que, tendo iniciado na década de 40 

(RAWISTCHER, 1944) com olhar descritivo e naturalista, obteve aumento considerável 

de pesquisas nos anos 80, principalmente por experimentos que envolviam a comunidade 

bentônica, bem como estudos ecológicos e observacionais ao longo do tempo que 

apresentaram aumento a partir de 2010. Os autores relatam uma quantidade mínima de 

estudos relacionados às mudanças climáticas, mostrando o quão importante se faz esse 

tipo de estudo em nossa costa.  

A ecorregião Sudeste do Brasil (que abrange a costa desde Cabo Frio – RJ até 

Florianópolis – SC segundo SPALDING et al., 2007) concentrou o maior número de 

pesquisas em costões, o que pode ser explicado pelo fato desse substrato consolidado ser 

mais encontrado nessa ecorregião, além de abrigar a maior parte dos pesquisadores, 

resultando então em 161 trabalhos contra 39 encontrados em outras ecorregiões. Destes, 

47% foram realizados no Estado do Rio de Janeiro e 37% no Estado de São Paulo, com 

o município de Santos reunindo o maior número de pesquisas (42%) e o município de 

Ubatuba vindo em seguida (contemplando 31% das pesquisas) (COUTINHO et al., 

2016).  

 O presente estudo foi realizado no costão à direita da Praia de Itaguá, Baía de 

Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo. Esse município costeiro possui 54,53% de 

áreas de preservação permanente, com extensão de 100km de costa abrigando 

aproximadamente 100 praias, além de manguezais, restingas, costões rochosos e ilhas 

(INSTITUTO PÓLIS, 2013).  

Alguns trabalhos que serão detalhados a seguir foram realizados em Ubatuba, mas 

não estão no levantamento realizado por Coutinho et al., 2016, porém, serão citados por 

conter informações pertinentes à esse trabalho (são eles: JOLY, 1965; OLIVEIRA Fº & 

SAZIMA, 1973; BERCHEZ, 1985; OLIVEIRA et al., 1996; FACCINI, 1998; 

COIMBRA, 1998; SANDY, 2017). 

 O primeiro trabalho encontrado realizado em Ubatuba é datado da década de 1960, 

com observações realizadas no costão da Praia Grande e Praia do Lamberto (próximo a 

base norte do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo). Nonato & Pérès 

(1961) observaram semelhanças entre os padrões de distribuição nos costões observados 
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em Ubatuba com os do Mediterrâneo, relatando a presença dos Cirrípedes Chthamalus e 

Tetraclita entre as faixas superior e intermediária do mediolitoral respectivamente, além 

de macroalgas como as calcárias crostosas e articuladas (dos gêneros Jania e Amphiroa) 

e Sargassum (encontrada com maior abundância em locais próximos à Praia do 

Lamberto) além de poliquetos nas faixas inferiores. A alga Pterocladia pinnata 

(atualmente Pterocladiella capillacea) é observada em local considerado ‘calmo’ pelos 

autores, em fendas abaixo dos locais ocupados por Alga Calcária Crostosa e poliquetos 

do gênero Phragmatopoma. 

 Já o trabalho de Joly (1965) teve como objetivo o levantamento taxonômico de 

algas marinhas encontradas no litoral norte do Estado de São Paulo e regiões próximas, 

com coletas desde o município de Bertioga – SP até Paraty –RJ. Reconhecido até hoje 

como um dos mais importantes trabalhos realizados na costa brasileira (assim como 

JOLY, 1957 realizado em Santos - SP), apresenta descrições e pranchas de 207 espécies 

distribuídas em 110 gêneros, sendo 44 espécies de Chlorophyta, 27 Ochrophyta e 137 

Rhodophyta. O autor relata que uma das causas para a diversidade de macroalgas 

encontradas na região pode ser explicada pela diversificação de ambientes encontrados, 

já que a topografia recortada da região promove diversos ambientes como baías, enseadas, 

sacos, pontas, canais, praias e ilhas, além de diversas condições de exposição às ondas. 

Esta chave de identificação (JOLY, 1965) foi utilizada no trabalho proposto aqui para que 

fosse possível uma primeira busca das características encontradas em algas ainda não 

reconhecidas ou aquelas que necessitavam de confirmação da espécie, sendo utilizados 

também trabalhos mais atuais para a identificação dos organismos. 

 Oliveira Fº & Sazima (1973) realizaram observações e experimentos entre 1968-

1971 tendo como objetivo a biologia da Rhodophyta Pterocladia capillacea (atualmente 

Pterocladiella capillacea), observando a recolonização, brotamento e fenologia com base 

em populações naturais encontradas no costão rochoso localizado na Praia de Domingas 

Dias. Os autores concluíram que a espécie ocorria durante todo o ano, podendo ser 

considerada uma espécie perene, com reprodução vegetativa eficiente e sem uma estação 

definida para a reprodução, já que conseguiram encontrar produção tanto de gametas 

masculinos e femininos quanto tetrásporos (plantas nestas condições encontradas com 

maior frequência) nas algas coletadas durante o ano todo. Além destes resultados, os 

autores também realizaram experimentos afim de definir uma melhor forma para coletar 

essas algas em bancos naturais, pois havia um crescente interesse na exploração dessa 

espécie para fins industriais utilizando seu ágar. 
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O trabalho de Oliveira Fº & Mayal (1976) é um marco em estudos de ecologia 

marinha bentônica no Brasil. O objetivo dos autores foi estabelecer a distribuição sazonal 

de organismos na zona entre marés utilizando elementos amostrais com desenho amostral 

estruturado. Foram realizadas vistorias periódicas em linhas fixas, dispostas em transectos 

verticais na Praia do Lamberto (local ‘abrigado’) e Praia Grande (local ‘exposto’), ambas 

sujeitas ao mesmo desnível de maré, e para que isso fosse apontado, utilizou-se 

dispositivo de nível d’água. A análise realizada foi a qualitativa a partir de estimativa 

visual, tendo como resultado o percentual de recobrimento dos organismos. Os dados não 

são expressos em cálculos, sendo que os resultados foram apresentados apenas de forma 

descritiva através de largura de faixa e perfil diagrama.  

É imprescindível mencionar que no estudo em questão, há descrição de um local 

abrigado onde o fator concebido como decisivo para a diversidade das zonas de algas é a 

herbivoria (por exemplo, por conta dos ouriços-do-mar), diferentemente do local exposto, 

onde se percebeu uma maior quantidade de faixas de algas resistentes à ação das ondas, 

com número menor de herbívoros. Ambas as praias apresentam faixa de Sargassum com 

pouca diferença, mas as outras faixas de organismos são distintas. Os organismos 

dominantes nas praias determinaram as principais faixas: na Praia do Lamberto (local 

‘abrigado’) foi possível constatar que acima da faixa de Sargassum, encontra-se pequena 

faixa de Acanthophora, seguida por uma faixa considerável de Crassostrea e acima, uma 

faixa menor de Littorina. Já na Praia Grande (‘exposta’) é possível notar maior 

diversidade e extensão da ocupação dos organismos, sendo que acima da faixa de 

Sargassum encontram-se faixas de Corallinaceae e Tetraclita proporcionais e acima 

destas, uma grande faixa de Chthamalus equivalente a toda área descrita da Praia do 

Lamberto (OLIVEIRA Fº & MAYAL, 1976). 

Oliveira Fº & Paula (1983) realizaram amostragens na Praia de Fortaleza, onde 

são apresentadas condições topográficas e orientação em relação ao mar consideradas 

favoráveis pelos autores, já que são observadas comunidades de costão ‘batido’ e 

‘protegido’ separados por poucos metros, possibilitando a análise simultânea dos dois 

ambientes. Além disso, o local apresentava pouca interferência humana na época, 

facilitando as condições do ambiente a ser estudado. Foi constatado que a densidade da 

distribuição vertical dos organismos da zona entre marés no início do verão ocorre não só 

pela variação das marés, mas que o grau de agitação da água que interfere no nível médio 

do mar também deve ser considerado. Os autores sugeriram uma nomenclatura adequada 
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para se referir as zonas de organismos em português e estas são apresentadas em seu 

trabalho. 

Apresentaram resultados obtidos em observações feitas em períodos mais 

regulares, durante 15 meses seguidos e depois, continuam com menos frequência em um 

período de 5 anos, para que fosse possível compreender melhor a distribuição sazonal das 

comunidades do costão ‘batido’ e ‘protegido’, auxiliando futuras averiguações deste tipo 

de habitat. Basicamente, as faixas são ocupadas por Littorina na faixa superior do costão, 

com Chthamalus e Tetraclita na zona de médiolitoral e Sargassum na faixa inferior do 

mediolitoral. Em Oliveira Fº & Paula (1983) constatou-se que o local batido apresenta 

maior diversidade de algas do que o local protegido, o que também é averiguado em 

Oliveira Fº & Mayal (1976). 

O trabalho de Berchez (1985) foi utilizado pelo presente estudo para comparar 

parte dos resultados adquiridos na década de 1980 com os resultados coletados em 2017 

e que serão apresentados a seguir (no Capítulo 1). A dissertação apresentada por Berchez 

(1985) foi posteriormente publicada, resultando em dois trabalhos (BERCHEZ & 

OLIVEIRA, 1990 e OLIVEIRA Fº & BERCHEZ, 1993) que serão detalhados 

posteriormente, mas que basicamente teve como objetivo compreender a biologia e 

ecologia da Rhodophyta Pterocladiella capillacea em bancos naturais na Praia de Itaguá, 

realizando experimentos em campo, cultivos em tanque e in vitro, afim de verificar a 

eficácia de cultivos para essa alga de especial interesse econômico. 

A Praia do Lázaro foi o local das amostragens realizadas por  Eston (1987) em sua 

dissertação, a qual estudou a Ochrophyta Sargassum cymosum, sua distribuição e 

interação com outras algas, já que poucos trabalhos haviam sido realizados com foco 

nessa alga, mesmo já comprovada sua ampla distribuição no litoral norte de São Paulo. 

O trabalho de Johnscher-Fornasaro et al. (1990) teve grande esforço amostral, já 

que foram realizadas amostragens em 19 praias, sendo 9 delas em Ubatuba (inclusive em 

Itaguá, próximo a saída do Rio Acaraú). Os autores identificaram comunidades 

semelhantes e correlacionaram as características obtidas a partir de dados quantitativos 

com salinidade e temperatura, abordando também questões quanto a poluição por petróleo 

que segundo os autores, chegava aos costões através de ventos e correntes marinhas. 

Encontraram semelhança entre as comunidades observadas em costões verdadeiros, 

matacões e substratos artificiais, com predominância do Cirrípede Chthamalus sp. em 

todos os locais amostrados. 
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Osse (1995) estudou a composição da comunidade de mediolitoral, observando as 

alterações espaço-temporais a partir da descrição vertical  e abundância dos organismos, 

reconhecendo associações de espécies e decrevendo as micro-repartições e diversidade 

de espécies dominantes na Praia da Fortaleza, mais especificamente no costão da Ponta 

da Fortaleza.  

O costão rochoso da Praia de Itaguá foi alvo de estudos com a alga Pterocladiella 

capillacea por conta da abundância dessa espécie no local. Oliveira et al. (1996) 

realizaram estudos entre 1992-1993  com populações naturais da alga em questão afim de 

verificar a variação do rendimento de ágar em algas coletadas em locais de diferente 

exposição à ação das ondas. A dissertação de Coimbra (1998) buscou contemplar tanto o 

aspecto metodológico, adaptando técnicas de amostragem em costão composto por 

matacões de diferentes tamanhos, bem como o aspecto descritivo, a fim de reconhecer 

padrões de repartição espaço-temporais de comunidades sujeitas a diferentes graus de 

hidrodinamismo. Faccini (1998) realizou seu trabalho com foco na ecologia e manejo de 

bancos naturais de Hypnea musciformis, sendo coletados também dados da distribuição 

vertical das espécies nas estações amostradas. Ambos os trabalhos citados foram 

realizados no mesmo costão onde as amostragens do presente estudo foram coletadas 

(costão à direita da Praia de Itaguá, Ubatuba). Descrevem a distribuição de organismos 

encontrados também em 2017 (menos OLIVEIRA et al., 1996 cujo o foco era somente 

as populações de P. capillacea), como Chthamalus bisinuatus e Tetraclita stalactifera 

para a faixas superior e intermediária do mediolitroal, e Gymnogongrus griffithsiae e 

Pterocladiella capillacea entre as faixas intermediária e inferior, respectivamente.  

Em Széchy & Paula (2000) foi descrita a estrututura biológica de bancos de 

Sargassum do litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Comunidades de 16 

costões rochosos foram amostradas aleatoriamente durante 1991 e 1992, inclusive o 

costão da Praia de Itaguá. Jacobucci & Leite (2002) verificaram a sazonalidade na 

distribuição de fauna vágil em Sargassum cymosum na Praia do Lázaro entre primavera 

de 1997 e verão, outono e inverno de 1998.  

O Parque Estadual da Ilha Anchieta foi alvo de estudos em ecologia de costões 

rochosos que serão detalhados a seguir (GHILARDI, 2007; PEREIRA, 2007; RIBEIRO, 

2010 e SANDY, 2017).  Enquanto Ghilardi (2007) amostrou o costão leste da Praia do 

Presídio, Pereira (2007) realizou suas amostragens no costão oeste da Praia das Palmas e 

Ribeiro (2010) entre a Praia de Fora e a Ponta Norte, ambos no infralitoral, utilizando 

metodologia baseada em descrições fisionômicas, com base em unidades heterogênias de 
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paisagem que podem ser definidas como povoamentos, com exemplos de categorias 

denominadas ‘banco’, ‘crosta’, ‘colônia’ e ‘tapete’. As teses abordam histórico de 

ecologia bentônica, bem como a utilização de novas metodologias no levantamento de 

informações sobre a composição das comunidades de infralitoral. O  trabalho de Sandy, 

2017 será detalhado a seguir por conta da ordem cronológica. 

Jacobucci et al. (2009) avaliou a influência de fatores abióticos e bióticos em 

variações temporais de Sargassum filipendula. Amostras mensais de componentes 

abióticos, densidade de larvas de anfípodes e biomassa de epífitas foram obtidas de um 

banco de Sargassum no costão da Praia da Fortaleza.  

Um dos trabalhos que abordou a questão de organimos invasores foi a dissertação 

de Aranha (2010), que verificou a ocorrência do bivalve Isognomon bicolor em 15 praias 

no litoral paulista, sendo 5 delas no município de Ubatuba. Esse bivalve é encontrado em 

locais antes ocupados por Brachidontes, nativo de nosso litoral, porém, os dados 

encontrados apontam uma queda no percentual de cobertura do organismo  invasor devido 

a um evento de mortalidade em massa ocorrido anteriormente.  

Já em Blanco et al. (2011), a espécie alvo foi o caranguejo Microphrys bicornutus, 

que vive associada a substratos secundários em margens rochosas, com informações sobre 

sua dinâmica populacional e relação com o hidrodinamismo da costa. O objetivo deste 

estudo foi descrever a estrutura populacional da espécie nas margens rochosas de 

médiolitoral das Praias de Matarazzo, Itaguá, Praia Grande, Enseada e Maranduba além 

de verificar a influência da exposição das ondas sobre a densidade deste caranguejo.  

Daunt (2013) observou como a fragmentação de habitat influencia a estrutura de 

comunidades associadas a algas em amostragens realizadas na Praia do Lamberto. Foram 

listadas as espécies da fauna que incrustou o substrato artificial, onde os resultados 

indicaram que a riqueza de táxons e a abundância de Gastropoda foram maiores nas 

‘bordas’. Não foram encontradas diferenças na fauna dos remanescentes, mas a 

comunidade formada posteriormente ao impacto da fragmentação experimental 

apresentou maior diversidade e menos abundância de Gammaridea, Ophyuroidea e 

Pycnogonida. Segundo a autora, ambientes de ‘borda’ podem apresentar maior riqueza e 

abundância, em função de maior aporte de organismos e nutrientres.   

Como citado anteriormente, o trabalho de Sandy (2017) foi realizado no Parque 

Estadual da Ilha Anchieta, porém, com abordagem diferente daqueles detalhados 

anteriormente. Sandy (2017) amostrou parte do costão leste da Praia do Presídio assim 

como Ghilardi (2007), porém, suas coletas se concentraram no mediolitoral, onde sua 
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proposta foi estabelecer uma estação de monitoramento de longo prazo (que permanece 

coletando dados desde 2014) com metodologia baseada no protocolo “Monitoramento de 

Longo Prazo de Costões Rochosos” da Rede de Monitoramento de Habitats Bentônicos 

Costeiros – ReBentos (COUTINHO et al., 2015). Os resultados obtidos demostraram que, 

neste costão na época de amostragem (inverno de 2014 e verão de 2015) que assim como 

outros estudos realizados na ecorregião, Chthamalus bisinuatus predomina na faixa 

superior do mediolitoral, Tetraclita stalactifera é encontrada na faixa intermediária e 

macroalgas dos gêneros Amphiroa, Jania, Hypnea, Gracilaria, Acanthophora, Laurencia 

e Sargassum são encontradas na faixa infeior do mediolitoral, com diferença sazonal na 

cobertura percentual somente de Tetraclita stalactifera.  

Por fim, elucida-se que apesar de diversos assuntos abordados durante 58 anos de 

pesquisas realizadas em Ubatuba (visando somente aquelas atribuídas à costões rochosos) 

é possível verificar que ainda existem lacunas quanto à estudos que consigam reunir dados 

históricos a fim de uma comparação temporal. E mesmo com a estação de monitoramento 

estabelecida por Sandy (2017), é impressindível  que os esforços para o monitoramento 

dessa costa sejam garantidos para estabelecer dados que possam ser utilizados na 

prevenção e mitigação de impactos associados aos ecossistemas costeiros (HAWKINS et 

al., 2016). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A crescente ameaça aos ecossistemas marinhos por ações antrópicas e 

principalmente pelas Mudanças Climáticas Globais (TURRA et al., 2013) faz com que 

os ambientes sofram com alterações em uma velocidade que supera a das iniciativas de 

estudo para conhecimento de sua estrutura original (NORSE & CROWDER, 2005). 

Dados mais antigos e expressos de maneira robusta na qual seja possível se basear para 

uma análise bem estruturada são raros (GHILARDI et al., 2008), porém, são encontrados 

em Berchez (1985), fazendo com que as informações contidas nesse estudo sejam valiosas 

para comparar a estrutura do local em questão nos dias atuais e avaliar possíveis 

alterações.  

Além disso, o costão à direita da Praia de Itaguá, Ubatuba – SP vem sendo 

estudado à decadas, sendo alvo de pesquisas que possuem diversos temas e propostas 
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(BERCHEZ, 1985; JOHNSCHER-FORNASARO et al., 1990; BERCHEZ & 

OLIVEIRA, 1990; OLIVEIRA Fº & BERCHEZ, 1993; OLIVEIRA et al., 1996; 

COIMBRA, 1998; FACCINI, 1998; SZÉCHY & PAULA, 2000; BLANCO et al., 2011, 

entre outros), porém, em nenhuma dessas pesquisas se propõe acompanhar a dinâmica 

desse ambiente através de qualquer tipo de monitoramento. O único monitoramento 

proposto para esse local é ambiental, ou seja, investiga presença ou ausência da alga 

Kappaphycus alvarezzi nos costões próximos ao cultivo experimental realizado pelo 

Intituto de Pesca – Base do Litoral Norte em conjunto com a Dra Patrícia Araújo do 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (P. Araújo, comunicação pessoal). 

Propomos então a utilização do protocolo “Monitoramento de Longo Prazo de Costões 

Rochosos” da ReBentos (COUTINHO et al., 2015) como base para instalar uma estação 

de monitoramento de longo prazo. 

Nesse sentido, essa pequisa busca contribuir de forma significativa para o 

conhecimento da estrutura atual da comunidade bentônica do local selecionado no costão 

à direita da Praia de Itaguá e com o estabelecimento da estação de monitoramento, 

analisar a distribuição dos organismos e caracterização da comunidade, possibilitando 

acompanhar o status da biodiversidade local, o que pode auxiliar em caso de alerta 

precoce de possíveis alterações e tomada de decisões a cerca de ações mitigatórias. 

 

HIPÓTESES 

 

As hipóteses gerais que norteiam este estudo são: 

(a) o percentual de cobertura e diversidade de organismos encontrados na zona inferior 

do mediolitoral e a largura de faixa representada em perfil diagrama construído na 

década de 1980 por Berchez (1985) difere em comparação com os dados 

amostrados em 2017 (Capítulo 1); 

(b) o percentual de cobertura e largura de faixa dos organismos da comunidade de 

mediolitoral onde a estação de monitoramento foi instala difere entre períodos 

contrastantes de amostragem (verão e inverno de 2017 – Capítulo 2). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos gerais 

 

Comparar a estrutura atual de comunidade de mediolitoral de um dos locais 

amostrados anteriormente por Berchez (1985), acrescentando uma estação de 

moitoramento seguindo as diretrizes do protocolo “Monitoramento de Longo Prazo de 

Costões Rochosos” da ReBentos (COUTINHO et al., 2015) no costão à direita da Praia 

de Itaguá, Baía de Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo. 

 

Objetivos específicos 

 

(i) Caracterização atual de Unidades Operacionais (UO) dominantes e 

distribuição em local amostrado anteriormente (década de 1980), 

acrescentando a comparação com outro local (Área 2) onde também é 

encontrada uma população da UO Pterocladiella capilacea (foco do 

trabalho de BERCHEZ, 1985), comparando também a distribuição 

vertical representada em perfil diagrama encontrado no estudo pretérito já 

citado (Capítulo 1). 

(ii) Detectar variação sazonal tanto no percentual de cobertura quanto na 

largura de faixa das Unidades Operacionais (UO) dominantes no local 

onde a estação de monitoramento foi instalada (Capítulo 2). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS GERAIS 

 

 Local de estudo 

 

O local escolhido para a realização das amostragens se encontra na Baía de 

Ubatuba, Município de Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo (Figura 1). Na Baía 

de Ubatuba encontram-se oito praias separadas por promontórios rochosos que ocupam 
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cerca de oito km² e onde desaguam quatro rios: Indaiá e Grande ao norte e os rios Lagoa 

e Acaraú ao sul, porém, o local amostrado não recebe influência desses rios conforme 

regime de correntes marinhas da Baía de Ubatuba (MAHIQUES, 1995). Adentrando a 

Baía do lado direito, encontra-se o costão rochoso à direita da Praia de Itaguá. As 

amostragens foram realizadas próximas à Ponta do Inhame.  

 

 

Figura 1: Mapa da Baía de Ubatuba no Município de Ubatuba, litoral norte do Estado de São Paulo, com 

destaque para a Ponta do Inhame, local próximo onde as amostragens foram realizadas. 

 

A Baía de Ubatuba fica no setor Cunhambebe da APA (Área de Proteção 

Ambiental) Marinha do Litoral Norte. A APAMLN foi criada em 08 de outubro de 2008 

através do decreto 53.525, tendo como finalidade proteger, ordenar, garantir e disciplinar 

o uso dos recursos ambientais e ordenando as atividades turísticas, de pesquisas e pesca 

com o intuito de promover um desenvolvimento sustentável na região.  
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Os locais determinados no costão de Itaguá para a realização das amostragens são 

denominados: Área 1 (A1) (23°26’58.8’S 45º02’40.6’W), PD (Perfil diagrama) 

(23°26’57.5’S 45°02’39.7’W) e Área 2 (A2) (23°26’57.5’S 45°02’38.0’W) para o 

primeiro capítulo e no mesmo local denominado PD, foi instalada uma estação de 

monitoramento de longo prazo segundo os preceitos do protocolo “Monitoramento de 

Longo Prazo de Costões Rochosos” da ReBentos (COUTINHO et al., 2015) que será 

detalhado no segundo capítulo deste trabalho (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Locais determinados para a realização das amostrtagens. Destacam-se A1 (área 1), PD (perfil 

diagrama) e local da estação de monitoramento e A2 (área 2). 

  

 Dados quanto a orientação, rugosidade e inclinação dos locais amostrados também 

serão descritos para cada capítulo. A orientação foi avaliada a partir da linha principal da 

costa e do posicionamento da face do costão em relação ao norte geográfico. A inclinação 

do substrato foi calculada a partir da média de dados diretamente coletados com auxílio 
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de transferidor e trena, posicionado em 10 pontos do substrato, aleatorizados a cada 

coleta. A rugosidade foi calculada com auxílio de uma trena, sendo posicionada 

primeiramente acompanhando todas as irregularidades do substrato (Medida Contorno: 

MC) e posteriormente, esticada e paralela ao perfil do costão (Medida Projetada: MP), 

conforme metodologia sugerida no protocolo  “Monitoramento de Longo Prazo de 

Costões Rochosos” da ReBentos (COUTINHO et al., 2015) e calculada da seguinte 

forma: 

R(rugosidade) = MC – MP 

                            MP 

 

Delineamento experimental geral, determinação do recobrimento percentual e coleta de 

material biológico  

 

As amostragens tanto para comparação com dados pretéritos de Berchez (1985) 

quanto para a estação de monitoramento foram realizadas no ano de 2017. Serão 

detalhados nesta sessão os materiais e métodos utilizados em comum nas duas abordagens 

realizadas, sendo que as metodologias utilizadas especificamente para cada parte deste 

trabalho serão detalhadas no capítulo correspondente. 

Os dados recolhidos para ambas as estratégias de amostragem foram coletados 

através de fotoquadrados, ou seja, fotografias com espaço delimitado por elemento 

amostral quadrado (cujo o tamanho e disposição no mediolitoral será detalhado para cada 

capítulo). Os elementos amostrais foram então posicionados em ponto fixo e fotografados 

utilizando-se uma câmera SONY Cyber-shot DSC-TX30, com zoom óptico de 5x e 18,2 

megapixels de resolução. Para estimar o percentual de cobertura através das 

fotoquadrados, o programa PhotoQuad (TRYGONIS & SINI, 2012) (Figura 3) foi 

utilizado para aleatorizar 50 pontos dentro das imagens (técnica Random Point Quadrat 

baseada em DETHIER et al., 1993) e a partir desses pontos, os organismos encontrados 

são contabilizados. 
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Figura 3: Demonstração de como funciona o software PhotoQuad: o fotoquadrado ilustrado representa a 

faixa superior do médiolitoral, com 50 pontos aleatorizados pelo programa e apartir de uma lista de espécies 

previamente construída (box à direita) selecionamos os pontos e marcamos os organimos (box à esquerda), 

gerando gráfico e tabela de percentual de cobertura de cada UO por fotoquadrado. 

 

As Unidades Operacionais (UO) contabilizadas foram aquelas consideradas 

dominantes, ou seja, que somadas ou individualmente ocupavam 80% ou mais de 

cobertura percentual média por faixa, sendo essa uma estratégia que leva em conta 

padrões espaciais de ocupação em habitats específicos (PITTMAN et al,. 2011). Para que 

a estimativa fosse realizada de forma eficaz, levou-se em consideração somente a primeira 

camada de espécies, já que principalmente na faixa inferior do mediolitoral (ocupado 

massivamente por macroalgas) é possível estimar por fotografias somente a camada de 

cobertura superficial desses organimos. A UO ‘Espaço Vazio’ foi designada para locais 

onde o substrato não apresentava nenhum organismo fixado. 

Na impossibilidade de identificar alguns dos organismos in situ, utilizou-se 

fotografias mais detalhadas (no caso de invertebrados do filo Cnidaria e Bryozoa, por 

exemplo) para identificação através de bibliografia (MIGOTTO, 1993; MURICY & 

HADJU, 2006) e consulta com especialista (Bióloga Larissa Ajala da Univerdidade 

Federal do Paraná, especialista em Hidrozoários).  

Para a identificação de algumas macroalgas não reconhecidas em campo fez-se 

necessária a coleta das mesmas, que foram acondicionadas em sacos pláticos com lacre, 

devidamente identificados por área, elemento amostral e data de coleta, fixadas em 

formoldeído diluído a 4% em água do mar. As macroalgas foram levadas em embalagens 
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herméticas até o Laboratório de Algas Marinhas ‘Édison José de Paula’, localizado no 

Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. No 

laboratório, os epécimes foram lavados em água para retirada do excesso de formol, sendo 

triados e limpos cuidadosamente com pincel para a retirada de epífitos. As amostras foram 

devidamente identificadas com auxilio de chaves de identificação (JOLY ,1965; 

NASSAR, 2012; JORGE, 2015; NETO & FUJII, 2016), que posteriormente foi revisada 

por especialistas (Dra. Valéria Cassano e Dr. Flávio Berchez do Departamento de 

Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo). Os bancos de dados 

encontrados nos sites AlgaeBase (http://www.algaebase.org/) e Word Register of Marine 

Species – WoRMS (http://www.marinespecies.org/) foram utilizados para conferir a 

nomenclatura atualizada de cada unidade operacional (UO) identificada. Nove (9) 

macroalgas foram então coletadas para identificação ex situ, sendo confeccionadas as 

excicatas que estão depositadas no Herbário STF do IB-USP, Seção de Ficologia 

(números de registro: 58288, 58289, 58290, 58291, 58292, 58293, 58294, 58295, 58296), 

sendo indicadas na Tabela 2 (Capítulo 1) e Tabela 9 (Capítulo 2). 
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Capítulo 1 - Comparação espaço-temporal de comunidade bentônica de mediolitoral em setor 

selecionado no costão à direita da Praia de Itaguá, Baía de Ubatuba, São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Importância de estudos de variabilidade espacial e temporal 

 

As amostragens em campo são extremamente importantes para fornecer 

informações sobre o padrão e dinâmica das populações e comunidades, servindo como 

base tanto para estudos  de impactos no ambiente quanto para monitoramento e iniciativas 

de conservação (LOURIE & VINCENT, 2004; MURRAY et al., 2006). 

 A zona de mediolitoral apresenta diversos desafios para projetar e realizar estudos 

de campo por conta das complexidades físicas e biológicas com os quais lida, o que 

resulta em alta variabilidade nos diversos parâmetros medidos mesmo em escalas 

horizontais e verticais consideradas pequenas. Além disso, por conta da diversidade de 

organismos que suporta, apresenta distribuição e abundância de espécies que variam não 

apenas em escalas espacias, mas também em variação temporal considerável, o que ocorre 

mesmo na ausência de grandes perturbações (MURRAY et al., 2006).  

Estudos descritivos também são precursores necessários para análise experimental 

manipulativa (LOURIE & VINCENT, 2004), fornecendo informações sobre os padrões 

ecológicos como por exemplo, escalas de variação, que quando reveladas, podem 

fornecer algumas pistas sobre os processos de estruturação das comunidades 

(BENEDETTI-CECCHI, 2001). 

Avaliar a  mudança espacial e temporal em comunidades naturais é fundamental 

para a ecologia, pois é de extrema importância para a sociedade, que depende dessas 

informações para tomadas de decisão que visam preservar os recursos naturais e gerenciá-

los (WERNBERG et al., 2011a). Comparar os dados obtidos em pesquisas atuais com 

dados históricos pode fornecer informações sobre as mudanças ocorridas nos costões 

rochosos em relação ao tempo, sendo possível projetar as mudanças futuras que podem 

ocorrer como resultado de efeitos de mudanças ambientais locais e globais (WERNBERG 

et al., 2011b). 
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Diversos estudos podem ser citados como exemplos de investigação da 

variabilidade espaço-temporal em costões rochosos, com estudos que comparam dados 

coletados em curtos períodos de tempo (RAINER, 1981; GUIMARAENS & 

COUTINHO, 1995; OLIVEIRA et al., 1996; BENEDETTI-CECCHI, 2001; BERTOCCI 

et al., 2005; MACEDO et al., 2006; MARTINS et al., 2012; MASI & ZALMON, 2012; 

ZAMPROGNO et al., 2012; SILVA, 2015; TAKEUCHI, 2015; GUERRA-CASTRO et 

al., 2016) ou ainda, os que utilizaram dados pretéritos para comparação com os resultados 

obtidos alguns anos ou décadas depois (OLIVEIRA Fº & BERCHEZ, 1978; BERLOW 

& NAVARRETE, 1997; TAOUIL & YONESHIGUE-VALENTIN, 2002; DAUNT, 

2008; JENKINS & UYÀ, 2016; ASCI et al., 2018; LYONS et al., 2013).  

Enquanto Benedetti-Cecchi (2001), Silva (2015) e Guerra-Castro et al (2016)  

obtiveram, por exemplo, resultados comparando diferentes escalas espacias (verificando 

diferenças entre assembléias com distâncias de poucos a dezenas e até centenas de 

metros), Rainer (1981), Bertocci et al (2005), Daunt (2008),  Masi & Zalmon (2012), 

Martins et al (2012), Zamprogno et al (2012) e Jenkins & Uyà (2016) avaliaram variações 

temporais e espaciais correlacionando com dados de poluição e/ou fatores abióticos.  

Atentando para alguns dos trabalhos que comparam dados coletados com décadas 

de diferença no Brasil, temos o estudo realizado por Oliveira & Berchez (1978), cujo os 

dados da flora marinha da baía de Santos foi comparado com os dados obtidos por Joly 

(1957), um dos primeiros e mais importantes trabalhos de levantamento de espécies de 

algas na costa brasileira. Os autores fizeram um levantamento entre 1972-1973 e 

posteriormente, de 1976-1978, comparando com os dados anteriores, coletados na década 

de 1950. Foi possível então verificar uma queda de mais de 50% na diversidade de algas, 

apontando as do Filo Ochrophyta como as mais sensíveis às mudanças ambientais, 

apresentando uma diminuição de 62,5% das algas desse filo em relação ao levantamento 

realizado na década de 1950. 

Taouil & Yoneshigue-Valentin (2002) realizaram um inventário das macroalgas 

da Praia de Boa Viagem (Niterói - RJ), comparando com dados da década de 1970, 

verificando que nos dados de 2002, a flora marinha no costão estudado estava dominada 

por Ulva fasciata e Enteromorpha compressa, o que indicou uma variação ambiental ao 

longo de três décadas provavelmente por poluição orgânica, evidenciando impactos que 

causaram alteração na comunidade. Já Daunt (2008) comparou a estrutura da comunidade 

bentônica de mediolitoral em um costão da Praia da Feiticeira (Ilhabela - SP), 

anteriormente monitorado pela CETESB (1993 e 1996) por conta de recorrentes 
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derramamentos de óleo no canal de São Sebastião. Uma lista de espécies foi adicionada 

ao inventário do programa de monitoramento, porém, os resultados obtidos não 

apresentaram mudanças entre os dados comparados (baseando-se nos organismos da faixa 

superior do mediolitoral, ocupada pelos cirrípedes Chthamalus bisinuatus e Tetraclita 

stalactifera e o bivalve Brachidontes sp.) 

 Trabalhos mais recentes fazem levantamentos de dados resultando em revelações 

interessantes, mostrando por exemplo, que estudos realizados com duração três anos ou 

mais revelam inúmeros benefícios, identificando a vantagem de abordagens a longo prazo 

(JENKINS & UYÀ, 2016), vantagens de sensoriamento remoto para análise de séries 

temporais no estudo de ecologia de ervas marinhas (LYONS et al., 2013) e que mesmo 

fotografias da década de 1980 coletadas durante mergulhos tem qualidade suficiente para 

serem comparadas com fotografias atuais (coletadas de 2009 a 2014) (ASCI et al., 2018). 

Este estudo além de comparar dados com diferenças temporais, conseguiu abordar as 

diferenças entre três dos quatro locais investigados que estavam fechados para pesca 

desde 2002, apontando diferenças espaço-temporais e de locais fechados e abertos para 

pesca. No caso desse estudo, foram evidenciadas poucas diferenças entre os locais, sendo 

que o local aberto foi considerado um ambiente de grande energia, resiliente a 

perturbações naturais e de pesca (ASCI et al., 2018). 

 Verifica-se então a importância de dados históricos e replicação das amostragens 

para o entendimento da atual da estrutura de comunidades bentônicas, principalmente 

frente às mudanças ambientais globais (Turra et al., 2013), reforçando a necessidade 

desse tipo de estudo para que seja possível averiguar mudanças e propor ações 

mitigatórias. 

   

 

Pterocladiella capillacea e estudos pretéritos no Brasil 

 

A Rhodophyta Pterocladiella capillacea é comum em mares temperados e 

tropicais (POLIFRONE et al., 2012) sendo uma das algas da ordem Gelidiales mais 

estudadas no Brasil, principalmente por sua importância ecológica e econômica 

(OLIVEIRA et al., 1996). O gênero foi estabelecido baseado em estados de caráter do 

sistema reprodutivo feminino e cistocarpo que separou Pterocladiella capillacea de seu 

antigo gênero, Pterocladia (SANTELICES & HOMMERSAND, 1997).  
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No Brasil, apesar do gênero Pterocladiella ser encontrado por toda a costa, 

apresenta maior diversisdade no sudeste, o que foi atualizado e reportado por  Iha et al 

(2017), que através de estudos baseados em características morfológicas e moleculares 

verificaram que a espécie Pterocladiella capillacea é encontrada somente na região 

sudeste, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, diferentemente do 

reportado por Ugadim (1987), que relatou distribuição dessa macroalga também nos 

estados do sul. Encontrada na região inferior do mediolitoral, ocupa principalmente 

fendas entre os matacões de rocha protegidos de incidência luminosa, com preferência 

para costões rochosos que recebem ação de ondas de moderada a intensa, (OLIVEIRA et 

al., 1996; IHA, 2014; IHA et al., 2017) e considerada perene, ou seja, de ciclo de vida 

longo (OLIVEIRA & SAZIMA, 1973; POLIFRONE et al., 2012). 

É utilizada para extração de ágar considerado de ótima qualidade (OLIVEIRA & 

SAZIMA 1973; OLIVEIRA et al., 1996), além de ser fonte de alimentação, sendo 

explorada principalmente em países como Coréia e Japão (SANTELICES, 1998) e no 

Brasil. Joly (1965) relatou que essa alga era explorada, já nessa época, como fonte de 

renda por pescadores em praias e pequenas ilhas afastadas.  

Nos costões rochosos que ocupa, tem importante papel ecológico por formar 

berçários naturais que abrigam principalemente invertebrados como crustáceos, 

poliquetos, anfípodos, além de fornecer refúgio à diversos organismos (FERREIRA et 

al., 2001), sendo reconhecida também como importante fonte proteica para animais 

marinhos como as tartarugas verdes, por exemplo (MCDERMID et al., 2007; REISSER 

et al., 2013). 

No Brasil, começou-se a pesquisar o potencial de Pterocladiella capillacea para 

exploração em bancos naturais para extração de seu ágar, que além de apresentar 

qualidade considerável, era aparentemente a única espécie com potencial econômico por 

suas características, forma de ocorrência e quantidade (OLIVEIRA & SAZIMA, 1973), 

o que a fez ser considerada uma das fontes de ágar mais importantes da América do sul 

(YOKOYA & OLIVEIRA, 1992). 

Oliveira (1981) relata que Pterocladiella capillacea foi explorada tanto no Brasil 

quanto no Uruguai, mas que a extração havia sido interrompida pelo esgotamento dos 

bancos naturais, já que essa alga apresenta crescimento lento e de comportamento perene 

(OLIVEIRA & SAZIMA 1973), o que foi averiguado por Berchez (1985) e Oliveira & 

Berchez (1993). Nesse trabalho, a alga foi cultivada em tanques e no mar, mas os 

resultados obtidos não foram considerados satisfatórios comercialmente. Entretanto, o 
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manejo realizado nos bancos naturais em que espécies competidoras eram retiradas fez 

com que a ocupação de P. capillacea tivesse um aumento de 20-50% com a remoção de 

ouriços do mar e que na retirada de Sargassum vulgare C.Agardh, a cobertura de P. 

capillacea chegou a aumentar cerca de 80%, o que apontou Sargassum vulgare como 

principal concorrente por espaço no costão rochoso na época estudada, referente à década 

de 1980. 

O estudo realizado por Berchez (1985) teve como principal objetivo contribuir 

para o conhecimento sobre a biologia e ecologia de P.capillacea, visando a viabilidade 

dessa espécie ser cultivada em tanques e no mar, já que os os estoques naturais da alga 

eram então considerados pequenos para uma exploração extrativista economicamente 

viável (Oliveira, 1981; Câmara Neto, 1966). Dos experimentos realizados durante a 

pesquisa de Berchez (1985), foram publicados Berchez & Oliveira (1990) que detalha o 

crescimento in vitro de P.capillacea em diferentes condições de luz, temperatura e 

nutrientes e Oliveira & Berchez (1993), que aborda os resultados obtidos para a ecologia 

e cultivo da alga em ambiente natural. O autor escolheu o costão à direita da Praia de 

Itaguá devido a abundância da espécie alvo do trabalho nesse local, distribuindo-se por 

aproximadamente 2 km do costão.  

Dos resultados que a pesquisa de Berchez (1985) apresentou, optamos por 

comparar somente os resultados nos quais havia informações suficientes para que dados 

da comunidade pudessem ser considerados, levando-se em conta o local com maior 

abundância de  P. capillacea no costão estudado, determinado pelo autor como ‘Local B 

– estação intermediária’, além de dados mais consistentes quanto ao percentual de 

cobertura e largura de faixa dos organimos (no caso do perfil diagrama).  

Para tanto, escolhemos replicar parte da metodologia contida na seção ‘b.1 – 

Ecologia’ (pg 9) e comparar com os resultados descritos na ‘Figura 6, complementada 

pela Tabela 5’ (pgs 80 e 113 respectivamente) correspondentes ao perfil diagrama. Os 

resultados apontam largura de faixa de 44,1 cm e 37,5% de cobertura para P. capillacea 

e de 9,3 cm de largura de faixa e 8% de cobertura para a associação de Aglaothamnion 

uruguayense e Centroceras sp. (BERCHEZ, 1985). 

 Já para o local determinado no estudo atual como ‘Área 1 (A1)’, os resultados 

utilizados para comparação são os de percentual de cobertura, apresentados na ‘Tabela 

10’ (pg 117) que correspondem à 94,4% para P. capillacea , não constando evidências da   

associação de Aglaothamnion uruguayense e Centroceras sp. nesse local no inverno de 

1981 (BERCHEZ, 1985). 
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O presente estudo tem então como objetivo a caracterização atual das Unidades 

Operacionais (UOs) dominantes amostradas anteriormente (década de 1980) em locais 

selecionados no costão rochoso à direita da Praia de Itaguá. Com isso, comparar e 

verificar diferenças significativas entre os dados pretéritos e atuais, levando em conta o 

percentual de cobertura e largura de faixa vertical dos organismos (esse último com base 

no perfil diagrama). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Delineamento experimental 

 

No estudo atual,  mais um local foi escolhido para comparação com A1, o qual foi 

denominado A2 (Área 2). Os resultados desse local foram acrescentados por apresentar 

população contínua da alga Pterocladiella capillacea por pelo menos onze metros, 

mostrando que em locais próximos ainda era possível encontrar populações mais 

abundantes e contínuas da alga. 

Primeiramente, dados abióticos com relação ao substrato como rugosidade e 

inclinação e ainda, orientação geográfica são indicados abaixo a fim de caracterizar e 

complementar informações sobre o locais amostrados no presente estudo: 

 
 

Tabela 1: Dados abióticos referentes ao substrato dos locais amostrados durante o inverno de 2017. 

Parâmetro A1 PD A2 

Coordenadas 
Latitude 

23°26’58.8’S 

Longitude 

45º02’40.6’W 

Latitude 

23°26’57.5’S 

Longitude 

45°02’39.7’W 

Latitude 

23°26’57.5’S 

Longitude 

45°02’38.0’W 

Orientação Face O Face SO Face N 

Rugosidade 0.16 0.2 0.21 

Inclinação 58º 97º 66º 

 

 

Para os locais denominados A1 (Área 1) e A2 (Área 2), a metodologia foi baseada 

na que Berchez (1985) utilizou nas amostragens no mesmo local denominado A1, ou seja, 

os transectos foram alinhados horizontalmente na zona inferior do médiolitoral, entre os 
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matacões e acompanhando o nível de maior diversidade da população de Pterocladiella 

capillacea (espécie alvo do trabalho pretérito). Dez (10) elementos amostrais quadrados 

de 20 x 20 cm foram aleatorizados e o percentual de cobertura foi contabilizado através 

de 50 intersecções fixadas em grades dispostas nos elementos amostrais, ou seja, a  UO 

que era encontrada abaixo de cada intersecção era contabilizada até que as 50 intersecções 

fossem amostradas. Já para o estudo de 2017, o percentual de cobertura das UOs foi 

contabilizado através de 50 pontos aleatorizados dentro de cada elemento amostral 

fotografado e analisado no software PhotoQuad (TRYGONIS & SINI, 2012) (em 

BERCHEZ, 1985, somente uma amostragem no inverno de 1981 e no estudo atual, três 

amostragens durante o inverno de 2017). 

Já para reproduzir um perfil diagrama e comparar com o que foi descrito 

anteriormente, a metodologia utilizada por Berchez (1985) e replicada em 2017 baseia-se 

em um transecto vertical de 2 m onde 4 elementos amostrais de 50 x 50 cm são 

posicionados de forma sistemática (MURRAY et al., 2006) acompanhando o transecto 

vertical, o que possibilitou medir a largura de faixa dos organismos da comunidade desde 

a zona superior do mediolitoral até a inferior. Em Berchez (1985) a largura de faixa foi 

medida in situ em uma única amostragem, diferentemente do estudo atual, onde além da 

largura de faixa medida in situ em três amostragens aleatorizadas no inverno de 2017, as 

imagens capturadas de cada elemento amostral também possibilitaram a avaliação do 

percentual de cobertura dos organismos contabilizados em 50 pontos aleatorizados 

também através do software PhotoQuad (TRYGONIS & SINI, 2012) para que o Perfil 

Diagrama fosse construído baseado nessas duas informações (largura de faixa e 

percentual da cobertura). 

 

Análise de dados 

 

Para estabelecer de que forma as análises seriam realizadas foi preciso verificar 

quais dados encontrados em Berchez (1985) poderiam ser utilizados para comparação.  

A área denominada A1 (área 1) foi um dos locais que Berchez (1985) amostrou e 

que no estudo atual, foi escolhida por apresentar dados de percentual de cobertura e por 

ser citado como o local de maior abundância da macroalga Pterocladiella capilacea na 

época em que o estudo pretérito foi realizado. Já A2 (área 2) foi escolhida por apresentar 
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uma população contínua de Pterocladiella capilacea, passível de ser comparada com a 

A1 de 2017, complementanto dados para esse estudo e mostrando local com abundância 

considerável da alga em questão. O local denominado PD (Perfil Diagrama) foi amostrado 

também em local onde se tem dados pretéritos de percentual de cobertura e um perfil 

diagrama (ilustração que indica a posição dos organismos no costão rochoso observado). 

Os dados pretéritos utilizados se encontram em setor selecionado dentro de todo o local 

amostrado por Berchez (1985) (conforme Figura 1) também por estar próximo de onde 

uma estação de monitoramento de longo prazo foi estabelecida (capítulo 2 desse 

trabalho).  

As médias atuais de recobrimento percentual das UOs dominantes obtidas através 

da análise realizada com o software PhotoQuad (TRYGONIS & SINI, 2012) foram 

comparadas com os dados pretéritos, tanto para A1 quanto para PD (nesse caso, 

acrescentando as medidas de largura de faixa dos organismos).  

Já para analisar os dados das 3 amostragens realizadas no inverno de 2017 tanto 

em A1 quanto em A2, foram realizados testes de normalidade através do teste de Shapiro 

– Wilk e para verificar a homocedasticidade dos dados foi realizado o teste de Levene. 

Após verificar que estes eram paramétricos, foi utilizada a ANOVA one-way, tratando as 

UOs como variáveis independentes e o fator ‘coleta’ como variável categórica e no caso 

de diferenças significativas, o teste de Tukey foi aplicado a posteriori. 

Para PD, os dados não foram analisados através de análises estatísticas por conta 

do número de elementos amostrais (n=4 em 3 amostragens). Aqui, os dados de percentual 

de cobertura e largura de faixa foram comparados através de gráficos de médias com erro 

padrão e perfil diagrama. 

Além das análises quantitativas mencionadas acima, resultados qualitativos 

também foram considerados. Para tal, uma tabela com o levantamento dos táxos 

encontrados nas amostragens de 2017 foi construída e para comparar as similaridades na 

composição de espécies encontradas atualmente com as do trabalho anterior, foi utilizado 

o coeficiente de Sorensen (KREBS, 1998), detalhado da seguinte maneira:  

 

Ss = 2A / 2A + B + C  

Onde:  

Ss =Índice de similaridade entre as comunidades do inverno de 1981 e 2017; 

A= número de táxons comuns entre os dois invernos amostrados; 

B= número de táxons presentes no inverno de 2017 e ausentes no inverno de 1981; 
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C= número de táxons presentes no inverno de 1981 e ausentes no inverno de 2017. 

 

RESULTADOS 

 

Distribuição dos organismos por área 

 

No total, foram registradas 29 UOs (Unidades Operacionais), sendo 19 de 

macroalgas marinhas, 9 de invertebrados (Tabela 2) e ‘Espaço Vazio’ (designado para 

lugares onde o substrato estava exposto).  

O Filo Rhodophyta foi o mais abundante nas 3 áreas amostradas no inverno de 

2017 incluindo 48,3% das UOs registradas, seguido por Chlorophyta com 13,8% 

Ochrophyta, Arthropoda, Mollusca, Porifera e Cnidaria representam 6,9% cada e 

Bryozoa, 3,5% somente. 

A associação das Rhodophyta Amphiroa beauvoisii (J.V. Lamouroux) e Jania 

rubens (J.V. Lamouroux) foi denominada como a UO ‘Algas Calcárias Articuladas’, e 

algas crostosas como ‘Alga Calcária Crostosa’. 

Na Área 1 (A1) observa-se um maior número de UOs, totalizando 21, sendo 13 

Rhodophyta, 2 Chlorophyta, Porifera e Cnidaria com 2 representantes cada, um único 

Bryozoa e Espaço Vazio.  

Área 2 (A2) contabiliza 16 UOs, sendo Rhodophyta novamente o filo mais 

representativo com 10 UOs, seguido por Chlorophyta com 4, sendo o único local com 

algas do filo Ochrophyta: Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth, Derbès & Solier) e 

Dictyopteris delicatula JVLamouroux; e apenas 1 Porifera (Tedania ignis Duchassaing 

& Michelotti, 1864). 

Outro local escolhido para amostragens comparativas com os dados da década de 

1980 foi denominado PD (Perfil Diagrama), pois os dados aqui recolhidos além do 

percentual de cobertura serão apresentados de forma ilustrativa. Rhodophyta apresenta 6 

UOs e Chlorophyta, Mollusca e Arthropoda contém 2 UOs cada. Aqui são encontrados 

organismos pertencentes às faixas superiores do mediolitoral: os Cirrípedes Chthamalus 

bisinuatus (Pilsbry, 1916) Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818) e os Moluscos 

Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791) e Fissurella sp., dado fato que este local foi 

amostrado de forma diferente dos citados anteriormente.  
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Dentre os táxons registrados, somente 9 foram coletados para identificação em 

laboratório, os demais organismos foram identificados in situ e/ou através de fotos.  
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Tabela 2: Lista de presença (x) de UOs (somente espécies de macroalgas e invertebrados) registrados no limite inferior do mediolitoral das áreas 1, 2 e faixa vertical do mediolitoral de PD 

durante o inverno de 2017 em setor selecionado na Praia de Itaguá, município de Ubatuba. Organismos marcados com * foram coletados para identificação em laboratório. 

Filo Família Unidade Operacional (UO) A1 A2 PD 

RHODOPHYTA Corallinaceae Alga Calcária Crostosa X X X 

  
Algas Calcárias Articuladas: 

Amphiroa beauvoisii  J.V.Lamouroux e  Jania Rubens (Linnaeus) J.V.Lamouroux 
X X - 

Bonnemaisoniaceae Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon X X - 

  Fase Falkenbergia (Asparagopsis taxiformis) X X - 

 Callithamniacea *Aglaothamnion uruguayense (W.R.Taylor) N.E.Aponte, D.L.Ballantine & J.N.Norris  X X X 

 Ceramiaceae *Centroceras sp. X - X 

 Gigartinaceae *Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützing X X X 

 Halymeniaceae Cryptonemia sp. X - - 

  Grateloupia gibbesii Harvey X - - 

 Dasyaceae Dasya sp. X X - 

 Phyllophoraceae *Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius - - X 

 Cystocloniaceae *Hypnea musciformis (Wulfen) JVLamouroux X X - 

 Pterocladiaceae *Pterocladiella capillacea (S.G.Gmelin) Santelices & Hommersand X X X 

CHLOROPHYTA Caulerpaceae Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh - X X 

 Bryopsidaceae *Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh X X - 

 Cladophoraceae Cladophora prolifera (Roth) Kützing - X - 

 Ulvaceae *Ulva fasciata, Delile X X X 

OCHROPHYTA Scytosiphonaceae Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier - X - 

 Dictyotaceae *Dictyopteris delicatula JVLamouroux - X - 

ARTHROPODA Chthamalidae Chthamalus bisinuatus Pilsbry, 1916 - - X 

 Tetraclitidae Tetraclita stalactifera Lamarck, 1818 - - X 

MOLLUSCA Littorinidae Echinolittorina ziczac Gmelin, 1791 - - X 

 Fissurellidae Fissurella sp. - - X 

PORIFERA Myxillidae Tedania ignis Duchassaing & Michelotti, 1864 X X - 

 Niphatidae Amphimedon viridis Duchassaing & Michelotti, 1864 X - - 

CNIDARIA Thyroscyphidae Thyroscyphus ramous Allman, 1877 X - - 

 Sertulariidae Dynamena pumila (Linnaeus, 1758)  X - - 

BRYOZOA Schizoporellidae Schizoporella errata (Waters, 1878) X - - 
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Análise univariada - recobrimento percentual das unidades operacionais por área e 

comparação com dados pretéritos. 

 

A análise ANOVA one-way foi aplicada para os dados de recobrimento percentual 

das UOs consideradas dominantes (ou seja, que contemplam 80% ou mais de 

recobrimento percentual médio no local e período de amostragem) entre as  três coletas 

realizadas no inverno de 2017 (n=10 em 3 réplicas). 

Para Área 1 (A1), nenhuma das UOs apresentou diferença significativa  para o 

fator coleta, sendo que Aglaothamnion uruguayense apresentou F= 0,08 e p= 0,91 e  

Recobrimento Percentual Médio (RPM) de 44,4%, a maior em cobertura percentual entre 

as UOs dessa área. ‘Alga Calcária Crostosa’ obteve F= 1,42 e p= 0,25 com RPM de 

15,7%; ‘Alga Calcária Articulada’ com F= 0,07 e p= 0,92 com RPM de 13,7%; 

Pterocladiella capillacea obteve F= 0,34 e p= 0,70 apresentando RPM de 10,2%; e 

Chondracanthus teedei com F= 0,16 e p= 0,84 e RPM de 8,8%.  

Na Área 2 (A2), os dados também não apresentaram diferenças significativas entre 

as coletas, onde Pterocladiella capillacea apresenta F= 0,06 e p= 0,93 e o maior RPM, 

chegando a 64,9%; ‘Alga Calcária Articulada’ obteve F= 1,20 e p= 0,31 com RPM de 

6,3%; ‘Alga Calcária Crostosa’ apresentou F= 0,19 e p= 0,82 com RPM de 6%; 

Chondracanthus teedei com F= 0,42 e p= 0,65, com RPM de 5%; e Aglaothamnion 

uruguayense com F= 1,30 e p= 0,25, com RPM de 2,5%.   

Os dados pretéritos que constam em Berchez (1985) coletados na mesma área que 

A1 apresentam somente a média de uma única amostragem (n=10), sendo possível apenas 

a avaliação de se essa média se encontra dentro da distribuição esperada para as médias 

amostrais (erro padrão) atuais.  

Na  Figura 4, encontram-se gráficos que explanam os dados obtidos para as 3 

amostragens realizadas em A1 (2017) em comparação com a média encontrada por 

Berchez (1985) levando em conta apenas as UOs ‘Alga Calcária Crostosa’ e 

Pterocladiella capillacea, pois essas estavam presentes em ambos os períodos citados e 

foram consideradas dominantes (Figura 4 complemetada por Tabela 3). Nesse sentido, 

verificou-se que a UO ‘Alga Calcária Crostosa’ apresenta percentual de cobertura de 2% 

no inverno de 1981, sendo menos abundante para esse local em comparação às 

amostragens realizadas em 2017, que apresenta RPM de 15,7%. Já para a UO 
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Pterocladiella capillacea observa-se que o RPM em 2017 (10,2%) se encontra abaixo do 

que era encontrado para o mesmo local em 1981 (94,4%).  

O gráfico que apresenta dados de A2 não compara as médias encontradas em A1 

de Berchez (1985), pois como já citado anteriormente, esse local foi amostrado para que 

fosse observada uma outra população da macroalga Pterocladiella capillacea em local 

próximo, possibilitando não somente a verificação do percentual de cobertura de uma 

população mais densa, mas de um local com indivíduos de talo maior se comparado A1 

e A2 em 2017 (Figura 5).  

Os dados de PD (Perfil Diagrama) foram expressos somente por gráfico de dados 

brutos de recobrimento percentual com erro padrão (Figura 6, complementada pela 

Tabela  5) por conta da metodologia utilizada para as amostragens. Além deste, o gráfico 

mostra as UOs encontradas em 1981 e 2017 com as respectivas porcentagens de cobertura 

e a Figura 7 (complementada pela Tabela 6) apresenta a comparação da largura de faixa 

dos organismos no local amostrado no inverno de 1981 e inverno de 2017 através de 

Perfil Diagrama. Além disso, a Figura 8 mostra fotos de PD na época em que Berchez 

(1985) estava realizando suas amostragens em comparação com PD em 2016 (época em 

que foi realizado um reconhecimento do local para a pesquisa atual). 
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Figura 4: Gráfico com dados brutos (recobrimento percentual médio) das principais UOs encontradas em 

A1 e A2  em três amostragens no inverno de 2017 (n=10), onde ACC: Alga Calcária Crostosa; ACA: Alga 

Calcária Articulada; AGU: Aglaothamnion uruguayense; COD: Chondracanthus teedei; ASP: 

Asparagopsis taxiformis e PTC: Pterocladiella capillacea. Os símbolos x representam as médias 

encontradas para as mesmas UOs descritas nos dados pretéritos (uma amostragem no inverno de 1981) no 

mesmo local denominado A1 em comparação com as médias encotradas no inverno de 2017 (3 

amostragens). Linhas verticais representam erro padrão. 
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Tabela 3: Lista de todas as UOs encontradas em A1 (1981) com percentual de cobertura para comparar 

dados atuais com pretéritos e complementar a Figura 2. As UOs de A1(2017) e A2 (2017) listadas aqui são 

apenas as consideradas dominantes (ACC, ACA, Aglaothamnion uruguayense, Chondracanthus teedei,  

Asparagopsis taxiformis e Pterocladiella capillacea) e as que foram encontradas em comum com A1 

(1981). 

 

Unidades Operacionais (UO) A1 (1981) A1 (2017) A2 (2017) 

ACC 2,0% 15,7% 6,0% 

ACA -- 13,7% 6,3% 

Acanthophora spicifera 0,4% -- -- 

Aglaothamnion uruguayense -- 44,4% 2,5% 

Asparagopsis taxiformis -- 0,06% 5,6% 

Chondracanthus teedei -- 8,8% 5% 

Dictyopteris delicatula 1% -- 1,4% 

Hypnea musciformis  3,8% 0,3% 2,4% 

Sargassum sp. 0,4% -- -- 

Pterocladiella capillacea 94,4% 10,2% 64,9% 

Ulva fasciata 0,6% 1,6% 0,1% 

 

 

 Para complementar os dados quantitativos, acrecenta-se aqui análise qualitativa 

utilizando o coeficiente de similaridade de Sorensen (KREBS, 1998) destinada a 

comparação entre A1(1981) e A1(2017). Foram utilizados coeficientes binários para 

medir a similaridade entre as comunidades nos dois períodos de amostragem com relação 

a composiçãos de espécies, já que foram baseados em ausência/presença de táxons no 

mesmo local avaliado com 36 anos de diferença. 

 Obteve-se os seguintes resultados na similaridade entre táxons encontrados em A1 

(2017) em comparação com os dados pretéritos (Tabela 4), para o coeficiente de Sorensen 

(Ss) foi de 0,3076, sendo que A= 4 (co-ocorrências), B= 15 (somente encontradas em 

2017) e C= 3 (ausentes em 2017, presentes em 1981). Verificando que Ss foi menor que 

0,5, a similaridade pode ser considerada baixa, e sabendo que o estudo atual foi realizado 

no mesmo local onde os dados pretéritos foram amostrados esperava-se uma maior 

similaridade entre a composição da comunidade. 
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Tabela 4: Tabela apresentando resultados obtidos a partir do índice de similaridade com coeficiente de 

Sorensen, apontando baixa similaridade entre a composição da comunidade encontrada em A1 em 1981 

em relação as amostragens realizadas no mesmo local em 2017. 

A1 (1981) em comparação com A1 (2017) 

Co-ocorrências 4 

Táxons que ocorreram somente em 2017 15 

Táxons ausentes em 2017 e presentes em 1981 3 

Total 22 

Sorensen (Ss) 0,3076 

 

 

As espécies encontradas no estudo de 1981 e que não aparecem nos resultados 

obtidos em 2017 são as Ochrophyta Dictyopteris delicatula J.V.Lamouroux e Sargassum 

vulgare C. Agardh e a Rhodophyta  Acanthophora spicifera (M. Vahl) Borgesen, porém, 

foram registrados mais táxons no levantamento atual, o que pode ter ocorrido por conta 

do esforço amostral em 2017 ser um pouco maior (3 contra somente 1 em 1981). Observa-

se também que o levantamento em A2, apresenta uma espécie a mais em comum com 

A1(1981) (Dictyopteris delicatula) em relação a A1(2017).  

Sargassum vulgare não foi encontrado em nenhuma das amostragens realizadas 

(somente em local próximo à A2, mas não onde os elementos amostrais foram 

aleatorizados), o que pode apontar para um possível distúrbio na comunidade, mas que 

necessita de maior atenção, um maior esforço amostral e consequentemente, necessidade 

de monitoramentos periódicos. 

Além disso, Aglaothamnion uruguayense que não era encontrada em A1 (1981) 

aparece em 2017 com RPM mais expressivo do que Pterocladiella capillacea  (44,4%  de 

AGL para 10,2% de PTC em 2017, sendo que em 1981, PTC apresentou RPM de  94,4%) 

mostrando uma nítida redução no percentual de cobertura de  Pterocladiella capillacea. 

E mesmo Aglaothamnion uruguayense sendo encontrada em locais próximos de A1 em 

1981 (PD, por exemplo) não podemos desconsiderar o fato de que seu percentual de 

cobertura era muito menor do que o encontrado atualmente (o que será detalhado para os 

dados de PD a seguir). 
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Figura 5: Imagens fotografadas no inverno de 2017 onde é possível verificar a diferença no tamano do talo 

de Pterocladiella capillacea encontrada nos diferentes locais amostrados, onde A: A1 (em detalhe, 

elemento amostral 1 da coleta 3, mostrando A. uruguayense e P. capillacea ocorrendo bem próximas) e B: 

algas coletadas em A1, medindo menos de 5cm, enquanto C: A2 (com detalhe do elemento amostral 3 na 

coleta 2, mostrando 100% de cobertura de P. capillacea) e D: algas coletadas em A2 e que alcançam de 

10cm até mais de 15cm. 
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Figura 6: Gráfico de recobrimento percentual dos elementos amostrais no local amostrado e denominado PD (Perfil diagrama) onde: ACC: ‘Alga Calcária Crostosa’; AGU: Aglaothamnion 

uruguayense; AT: Astrea sp.; CCL: Centroceras sp;  CHB: Chthamalus bisinuatus; COD: Chondracanthus teedei.; CR: Caulerpa racemosa; ECZ: Echinolittorina ziczac; EV: ‘Espaço vazio’; 

GYM: Gymnogongrus griffithsiae; PA: Pisania sp.; PTC: Pterocladiella capillacea; TETS: Tetraclita stalactifera; TH: Thais sp. e UL: Ulva fasciata Q1, 2, 3 e 4 representam os espaços 

amostrados desde o inferior do mediolitoral até 2m acima nas três coletas com erro padrão representado por linhas verticais. 
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Tabela 5: Lista de todas as UOs encontradas em PD (1981) e PD (2017) com percentual de cobertura 

médio para comparar dados atuais com pretéritos e complementar a Figura 5 (‘Espaço vazio’ obteve 46% 

de RPM em 2017). 

Unidades Operacionais (UO) PD (1981) PD (2017) 

ACC 65,66% 8,16% 

Aglaothamnion uruguayense e Centroceras sp. 8% 12,86% 

Astrea sp 2% -- 

Chthamalus bisinuatus 22,5% 9,83% 

Chondracanthus teedei -- 2% 

Caulerpa racemosa -- 0,1% 

Echinolittorina ziczac -- 0,3% 

Gymnogongrus griffithsiae -- 3,1% 

Pisania sp. 3% -- 

Pterocladiella capillacea 37,5% 5,5% 

Tetraclita stalactifera 2% 2,8% 

Thais sp. 2% -- 

Ulva fasciata -- 2,1% 

 

O Perfil Diagrama foi construído a partir das médias de largura de faixa 

amostrados em três períodos no inverno/2017 e ilustra a distribuição das UOs 

encontradas, com a Tabela 3 complementando com as médias de largura de faixa das duas 

épocas em questão.  

 

 

Figura 7: A: Perfil diagrama construído com base nas médias de larguras de faixa e distribuição das UOs 

através do percentual de cobertura das amostragens realizadas no costão dentro do setor selecionado no 

inverno/2017 e B: Perfil diagrama construído por Berchez com base em uma única amostragem no 

inverno/1981 (Adaptado de Berchez, 1985 – Figura 6). 
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Tabela 6: Valores de largura de faixa em centímetros (cm) das UOs encontradas no local denominado PD, 

com valores baseados na média de três amostragens em 2017 e amostragem única em 1981.   

Unidades Operacionais PD (1981) PD (2017) 

Echinolittorina  ziczac - 1cm 

Chthamalus bisinuatus 46cm 26,9cm 

Tetraclita stalactifera - 22,3cm 

Centroceras sp. e Aglaothamnion uruguayense 9,3cm 16,1cm 

Gymnogongrus griffithsiae - 10,5cm 

‘Alga Calcária Crostosa’ 1m 28cm 34,4cm 

Caulerpa racemosa - 2,8cm 

Ulva fasciata - 13,9cm 

Chondracanthus teedei - 15cm 

Astrea sp. , Pisania sp.,  Thais sp. e Ecnometra lucunter 65,5cm - 

Pterocladiella capillacea 44,1cm 27,3cm 

 

  

Observa-se diferenças não somente na largura de faixa e percentual de cobertura 

dos organismos ilustrados no Perfil Diagrama (Figura 7), mas também, mudanças na 

posição de colonização dos organismos e altura de maré 0,0. Dado o fato de que o local 

coletado não foi exatamente o observado em Berchez (1985) pois procurou-se no estudo 

atual amostrar local onde era possível medir a faixa que Pterocladiella capillacea, o que 

aparentemente pode ter mudado de local, avaçando pelo menos 2 metros do local 

anteriormente amostrado por Berchez (1985) (o local antes ocupado expressivamente por 

P. capillacea apresentou faixa contínua de A. uruguayense e ACC). Isso pode ter relação 

também com o fato da maré 0,0 dar a impressão de que o nível do mar está diminuido, 

mas o que foi relatado verbalmente pelo Dr. Flávio Berchez é que o local antes amostrado 

foi realocado no estudo atual, sendo os dados atuais coletados em local mais raso, 

portanto, a maré 0,0 vai apresentar-se mais abaixo do que apontado na ilustração de 1981. 

 Para ter uma real noção dessa dinâmica (posicionamento de colonização, largura 

de faixa e percentual de cobertura durante os anos) é impressindível que se faça 

monitoramento, preferencialmente de longo prazo (o que foi proposto nesse estudo e 

encontra-se detalhado no Capítulo 2). 

 Através dos resultados obtidos apartir do índice de similaridade de Sorensen para 

os dados de PD (Tabela 7), pode-se observar uma similaridade moderada, apontando mais 

uma vez para diferenças encontradas entre as comunidades avaliadas.  
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Tabela 7: Tabela apresentando resultados obtidos a partir do índice de similaridade com coeficiente de 

Sorensen, apontando baixa similaridade entre a composição da comunidade encontrada em PD em 1981 

em relação as amostragens realizadas no mesmo local em 2017. 

PD (1981) em comparação com PD (2017) 

Co-ocorrências 6 

Táxons que ocorreram somente em 2017 6 

Táxons ausentes em 2017 e presentes em 1981 4 

Total 16 

Sorensen (Ss) 0,545 

 

   

 Aqui também ocorre aumento no percentual de cobertura de Aglaothamnion 

uruguayense, sendo medida em 1981 associada a alga Centroceras sp. (de 8% em 1981 

para 12,86% em 2017), obtendo aumento também na largura de faixa de 1981 para 2017 

(de 9,3cm para 16,1cm). Abaixo, imagem apontando diferença visual no local entre as 

coletas de dados pretéricos em comparação com as amostragens atuais (Figura 8): 

 

 

Figura 8: Local denominado PD no costão rochoso à direta da Praia de Itaguá (e onde a estação de monitoramento foi 

instalada, Capítulo 2 deste trabalho). A= PD em Setembro de 1982, imagem retirada de Berchez (1985) e B= PD em 

Agosto de 2016 (durante coleta de reconhecimento do local para a pesquisa atual). Listra branca aponta local onde os 

dados de perfil diagrama foram coletados em 2017. 
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DISCUSSÃO 

 

No Brasil, diversos estudos sobre Pterocladiella capillacea mostram que essa 

espécie é encontrada no litoral sudeste em costões rochosos preferencialmente 

sombreados e que recebem ação de ondas de moderada à intensa, com ciclo de vida perene 

(OLIVEIRA & SAZIMA, 1973; OLIVEIRA & BERCHEZ, 1993; OLIVEIRA et al., 

1996; IHA, 2014; IHA et al., 2017). 

Estudos também apontam a diminuição de sua abundância e distribuição, o que já 

foi atrelado à exploração em ambientes naturais (OLIVEIRA, 1981). Porém, os resultados 

de Berchez (1985) também apontam a sensibilidade desta alga para fatores relacionados 

quanto a exposição durante as marés baixas causando dessecação e também, herbivoria 

por ouriços pela raspagem do substrato.  

Berchez (1985) explana que nos locais de maior abundância, Pterocladiella 

capillacea chegou a apresentar 55cm de largura vertical, cobrindo 100% do substrato em 

determinados elementos amostrais. Os resultados obtidos aqui demonstram queda tanto 

na distribuição horizontal e percentual de cobertura de P. capillacea em setor selecionado 

quanto na distribuição vertical, apontando diferenças entre o perfil diagrama construído 

anteriomente por Berchez (1985), corroborando nossa primeira hipótese (a de que haveria 

diferença na comparação entre esses parâmetros). Além disto, verificamos também uma 

mudança no padrão de UOs dominantes em A1, onde Aglaothamnion uruguayense 

apresenta competição direta por espaço com P. capillacea atualemente, diferentemente 

dos resultados pretéritos, onde Sargassum vulgare era amplamente encontrado, o que não 

ocorreu nos resultados obtidos em 2017 (aparecendo somente próximo ao local A2, mas 

não onde os elementos amostrais foram aleatorizados). 

Comparando o número total de espécies em A1 em 36 anos de diferença entre as 

amostragens, é possível verificar que em 2017 encontramos 19 contra 8 táxons 

identificadas em 1981 (similaridade considerada baixa no índice de similaridade de 

Sorensen tanto em A1 quanto em PD), o que pode ser explicado pelo percentual de 

cobertura de P. capillacea que, caindo de 94,4% em 1981 para 10,2% em 2017 

possibilitou que outras espéceis ocupassem espaços antes dominados massivamente pela 

alga em questão. Isso pode ser justificado pela hipótese de distúrbio intermediário que, 

segundo Connell (1978), pode ocorrer em comunidades que sofrem constantes distúrbios, 

passando a ser constituídas apenas por espécies que conseguem se dispersar e crescer 
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mais rapidamente, possívelmente promovendo maior diversidade. Em A2, foi perceptível 

que mesmo a cobertura de P. capillacea obtendo média de 64,9%, foi menos 

representativa do que o encontrado no estudo pretérito, apontando que a cobertura dessa 

alga diminuiu consideravelmente entre os dados de amostragem comparados 

(inverno/1981 x inverno/2017). 

Os trabalhos realizados por Coimbra (1998) e Faccini (1998) assim como a 

presente pesquisa, utilizaram como base locais próximos aos anteriormente amostrados 

por Berchez (1985), mas com características ecológicas bastante distintas, onde o 

recobrimento de P. capillacea não era considerado tão representativo quanto em Berchez 

(1985).  

O trabalho de Faccini (1998) apontou que em locais em que a ação das ondas era 

considerado de ‘leve’ a ‘moderado’, P. capillacea apresentou menor recobrimento 

percentual, porém, foi descrita uma maior abundância durante o verão na estação ‘mais 

batida’, conforme determinado pelo autor. Isso também foi encontrado em nossas 

amostragens, pois o local denominado aqui como A2 tem ação mais intensa de ondas, e 

foi onde conseguimos encontrar maior percentual de cobertura da alga (com tamanho de 

talo maior também). Ele descreve que Sargassum vulgare foi encontrado em locais ‘mais 

batidos’, assim como descrito nesta pesquisa, em que esta alga foi observada em locais 

próximos de A2, mas não nos locais onde os elementos amostrais foram aleatorizados. 

Em Coimbra (1998), é pontuado que a alga P. capillacea foi facilmente 

identificada em campo por conta da ocupação de seus povoamento em áreas contínuas e 

relativamente extensas, apresentando maior cobertura na área considerada mais ‘batida’ 

e bem próxima da área em que Faccini (1998) constatou o mesmo (maior cobertura em 

área ‘batida’, diminuíndo na área ‘protegida’ que no caso dos dois trabalhos, é exatamente 

a mesma).   

Diversas buscas bibliográficas foram realizadas a fim de um levantamento 

referencial sobre estudos de redução populacional da alga em questão no Brasil, porém, 

como observado, poucos trabalhos tiveram como foco esse tipo de investigação, sendo 

que os trabalhos que continham dados mais consistentes foram os realizados pelo Dr. 

Eurico Cabral de Oliveira Filho e diversos outros autores nas décadas de 70, 80 e 90, 

principalmente com foco em seu uso para a extração de ágar tanto em bancos naturais 

quanto tentativas de cultivo em tanques ou in vitro (OLIVEIRA & SAZIMA, 1973, 

OLIVEIRA, 1981; BERCHEZ & OLIVEIRA, 1990; YOKOYA & OLIVEIRA, 1992; 

OLIVEIRA & BERCHEZ, 1993; OLIVEIRA et al., 1996). Inclusive, dados mais recentes 
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sobre a redução de Gelidiales em diversos países em que as algas dessa ordem são 

coletadas para extração de ficocolóides é atribuída a superexploração (SANTOS & 

MELO, 2018), porém, não foram considerados neste trabalho dados ambientais, somente 

de exploração dos bancos por países que exportam a alga para fins comerciais. 

Já nos dados de Terlizzi et al (2005), a alga P. capillacea (dentre outras espécies 

de Gelidiales) foram encontradas em local considerado ‘impactado’ por descargas de 

esgoto orgânico. 

Entretanto, o estudo realizado por Polifrone et al (2012) relata que no Arquipélago 

das Ilhas Canárias (Espanha), mais precisamente em Tenerife, as comunidades de 

Gelidiales estão passando por um severo processo de regressão, o que foi observado em 

35 anos após o estudo de Lawson & Norton (1971). Os autores também relatam que P. 

capillacea apresenta sazonalidade clara no que diz respeito a ocorrência de gametófitos, 

sendo que os gametófitos masculinos foram encontrados apenas no outono em pequena 

porcentagem. Em P. capillacea, os gametófitos apresentaram-se mais ramificados do que 

os ramos tetrasporofíticos ou estéreis. Isso pode ocorrer pela necessidade de aumentar o 

esforço reprodutivo, com a formação de um maior número de ramificações com estruturas 

reprodutivas para suprir o número reduzido de ramos férteis desenvolvidos. Já 

aglomerados estéreis foram encontrados durante todo o ano (POLIFRONE et al., 2012). 

Em A1, as algas apresentaram talos menores em relação às encontradas em A2, mas para 

sabermos se está ocorrendo aqui o mesmo relatado pelos autores em Tenerife é preciso 

realizar uma investigação mais precisa dos indivíduos amostrados em Itaguá no 

inverno/2017 ou propor estudos futuros. 

 Já Scrosati (2002) relata que em Punta Lobo (Baixa Califórnia – México) as 

frondes de P. capillacea  poderiam apresentar maior desenvolvimento dos ramos por 

conta de ausência de ápice principal, o que ocorre por estar em locais mais própricios a 

danos físicos. P. capillacea apresentou maior dominância em rochas verticais e mais 

expostas à ação das ondas, assim como encontramos em A2.  

Bottalico et al (2008) observaram que a intensidade luminosa pode influenciar 

distintos morfotipos de P. capillacea, o que também pode ter influenciado as diferenças 

nas populações A1 e A2, mas que assim como as características reprodutivas, precisam 

ser avaliadas mais precisamente. Além disto, verificaram que a dominância de plantas 

tetrasporofíticas em Grotta della Regina, banhada pelo Mar Adriático (Itália) corrobora 

com o encontrado aqui por Oliveira & Sazima (1973). 
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Outro fato que conseguimos observar é de que Aglaothamnion uruguayense foi 

amplamente encontrada no costão estudado, o que não ocorria na década de 1980. Em 

PD, por exemplo, a alga é encontrada fora dos limites amostrados ocupando a mesma 

faixa antes ocupada por  P. capillacea, e no local onde o transecto foi posicionado, 

apresenta ocupação semelhante a reportada por Berchez (1985), formando uma faixa bem 

próxima a de Centroceras sp. Entretanto, como já citado, em comparação com os dados 

pretéritos, A. uruguayense teve aumento na largura de faixa e no percentual de cobertura, 

enquanto P. capillacea reduziu.  

Alem deste, os trabalhos de Coimbra (1998) e Faccini (1998) não apresentam 

dados de percentual de cobertura de A. uruguayense, mesmo que na lista de organismos 

encontrados por Coimbra (1998) conste além do resgitro desta, também o de A. felipponei, 

mas não são apresentados dados a respeito de percentual de cobertura e nem em qual das 

estações de trabalhos estas algas foram encontradas. 

 Estudos relatam que A. uruguayense ocupa locais de rocha vertical, sombreado, 

no mediolitoral e interior de baías e em locais de mar agitado, assim como os locais que 

amostramos (JOLY, 1965; OURIQUES et al., 2017). A alga apresenta morfologia 

simples com filamentos unisseriados ramificados, comum no litoral do Atlântico 

(MARTINS et al., 2016). 

Assim como os estudos sobre redução populacional de P. capillacea são escassos, 

os que descrevem o comportamento de A. uruguayense também são, o que torna ainda 

mais impressíndível que novos estudos sejam realizados. 

Porém, um ‘bloom’ relatado por Martins et al (2016) na costa de Santa Catarina 

em 2014 apontando A. uruguayense como a mais abundante (87,1% da biomassa) nos 

chama atenção. A biomassa total estimada foi de 8,35 toneladas de organismos em uma 

área de pelo menos 52.770 m², o que pode ser explicado pelo excesso de nutrientes no 

local, sendo reforçado pelos autores a necessidade de iniciativas de uma gestão costeira 

integrativa. Além de A. uruguayense, H. musciformis apresentou 3,88% da biomassa 

encontrada e P. capillacea 3,15%, sendo bem menos representativas, porém, com base 

nos dados atualizados por Iha et al (2017),  P. capillacea não é encontrada em SC, 

provavelmente confundida pelos autores com outra espécie do mesmo gênero.  

O estudo realizado por Martins et al (2016) nos mostra a importância de 

entendermos melhor como as dinâmicas ocorrem em nossas zonas costeiras, no intúito de 

previnir, alertar e mitigar possíveis impactos. Esse estudo (MARTINS et al., 2016)  foi o 

primeiro a relatar um ‘bloom’ envolvendo A. uruguayense e o mais curioso é que a alga 
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não foi encontrada em costões próximos, podendo apontar que a área de amostragem foi 

diminuta, reforçando a necessidade de mais amostragens. Essa espécie pode ser 

considerada oportunista, de crescimento rápido (ao contrário de P. capillacea), sugerindo 

que tem preferência por locais eutróficos (PEDERSEN & BORUM, 1996). 

Além disso, existem estudos que apontam para a substituição de algas maiores 

(sendo consideradas formadoras de dossel) por algas formadoras de grama (turf), sendo 

que essas não correspondem à produtividade ou função das algas maiores, que acabam 

servindo de abrigo para diversos invertebrados (NORDERHAUG et al. 2003; FILBEE-

DEXTER & WERNBERG, 2018; O’BRIEN & SCHEIBLING, 2018). 

A. uruguayense é considerada potencialmente econômica para a utilização em 

diversos setores por apresentar alta concentração de pigmentos acessórios (ficocianina e 

ficoeritrina), além de possuir alto teor de proteína, podendo ser utilizada como 

suplemento alimentar (LOURENÇO et al., 2002; BARBARINO & LOURENÇO, 2005; 

MARTINS, 2013) e fonte de outros produtos biotecnológicos, como biodisel, por 

exemplo (MARTINS et al., 2018). 

Como já comentado, mudanças nos padrões de distribuição e abundância das 

comunidades são recorrentes, mesmo quando não há perturbações (MURRAY et al., 

2006), mas monitorar e tentar compreender essas mudanças é de extrema importância, 

ainda mais com a ameaça das mudanças ambientais globais (BERCHEZ et al., 2008; 

TURRA et al., 2013). 

Sugere-se então que mais esforços amostrais sejam realizados afim da detecção 

de alteraçãoes populacionais, principalmente nos costões localizados no litoral norte do 

Estado de São Paulo, por apresentar diversos ambientes costeiros sensíveis e importantes, 

e além disso, permanecer com boa parte do seu território preservado, buscando atrelar a 

preservação às politicas públicas. 
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Capítulo 2 - Estabelecimento de uma estação de monitoramento de longo prazo em mediolitoral 

de costão rochoso à direita da Praia de Itaguá, Baía de Ubatuba, Estado de São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 

Os distúrbios mais citados para as comunidades marinhas relacionados às 

mudanças climáticas globais incluem a elevação da temperatura da água do mar e a 

elevação de seu nível médio, redução de pH e alterações nutricionais (MIESZKOWSKA 

et al., 2013). Entretanto, diversas outras mudanças previstas são consideradas críticas, 

como aumento da ação de ondas de tempestade, mudança no regime de correntes locais 

e regionais, variação no regime de chuvas, variação na turbidez, entre outros (BERCHEZ 

et al., 2008). Há também a acidificação, que independe do aquecimento, pois ocorre por 

conta do aumento de dióxido de carbono no ar, que se dissocia no mar podendo ocasionar 

entre outros impactos, a não calcificação de estruturas calcárias de diferentes espécies. 

Outras alterações nas relações biológicas também são esperadas e entre as possíveis 

fontes indiretas de impacto estão o aparecimento e desenvolvimento de espécies exóticas 

e invasivas, bem como os “blooms” de algas tóxicas (BERCHEZ et al., 2008; TURRA et 

al., 2013).  

Os costões rochosos e mais especificamente os organismos do mediolitoral estão 

sujeitos a impactos relacionados aos efeitos extremos decorrentes das mudanças 

climáticas globais, provocando alterações na distribuição vertical, funcionamento e 

estrutura das comunidades, resultando em diversas ameaças com consequente redução da 

biodiversidade (FRASCHETTI et al., 2008; HELMUTH et al., 2011; MIESZKOWSKA 

et al., 2014b; SMALE & VANCE, 2015). Acredita-se que em costões da América do Sul 

os impactos à curto prazo  ligados às mudanças ambientais possam aumentar a intensidade 

e frequência de distúrbios com relação a eventos extremos, como variação na 

movimentação da água do mar e entrada de frentes frias (BERCHEZ et al., 2008; 

MACHADO et al., 2010). 

Temos então diversos fatores atuando sobre as comunidades de costões rochosos 

e os esforços para entender se essas dinâmicas são naturais e/ou relacionadas às mudanças 

ambientais tem sido cada vez mais abordadas tanto em manuais (como  em MURRAY et 

al., 2006 por exemplo) ou em estudos que, atravéz de levantamentos bibliográficos e 

dados pretéritos conseguem reunir um conjunto valioso de informações, possibilitando 

que sejam realizadas previsões futuras (BURROWS et al., 2011, 2014). 
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Segundo Murray et al (2006), amostragens de campo em mediolitoral podem 

partir do princípio que o programa envolva amostragens repetidas com parâmetros 

medidos através do tempo, podendo ser realizados a fim de (i) amostrar o status atual da 

comunidade através de estudos de linha de base; (ii) verificar impactos, o que inclui 

determinar e relacionar mudanças biológicas em detrimento de uma perturbação 

conhecida; (iii)  monitoramento, concentrando-se nos parâmetros biológicos ao longo do 

tempo, com provável intuito de detectar existentes e/ou futuras ameaças de atividades 

humanas e (iiii) estudos que envolvam identificar padrões e processos ecológicos, 

envolvendo abordagens descritivas e experimentais. Pensando em projetos que tenham 

como intuito monitorar os costões rochosos, deve-se delinear experimentos que levem em 

conta a variabilidade natural do sistema biológico no decorrer do tempo, utilizando os 

melhores conceitos ecológicos disponíveis e obtendo dados coletados de forma 

consistente e bem documentados, afim de detectar alterações e impactos apresentados 

através de análises estatísticas. 

Aborgdagens para uma compreensão mais ampla sobre alterações climáticas e 

ambientais tanto nos ecossistemas terrestres e marinhos podem fornecer informações a 

respeito de padrões biogeográficos, bem como as interações tanto em processos locais 

quanto em escalas globais, adaptando ideias para o mapeamento da distribuição das 

espéceis em larga escala (HAWKINS et al., 2013a).  

Séries temporais de dados obtidos com amostragens a longo prazo fornecem 

informações valiosas, permitindo verificar modificações no status de organismos 

presentes no mediolitoral em oceanos que podem ficar cada vez mais quentes e ácidos em 

decorrência das mudanças ambientais (BRODIE et al., 2014). Podemos citar como 

exemplo internacional o Programa MarClim, realizado no Reino Unido (SIMKANIN et 

al., 2005; MIESZKOWSKA et al., 2007), a estação de monitoramento na Área de 

Proteção Ambiental Marinha da Estação de Las Cruzes (NAVARRETE et al., 2010) e o 

Projeto NaGISA (CRUZ-MOTTA et al., 2010), realizado em diversos locais do mundo 

abordando a variação espacial em comunidades de costão rochoso. 

Além destes, podem-se citar ainda estudos visando dados de linha de base para 

comparação com dados históricos do mesmo local, de outras áreas amostradas e ainda, 

dados obtidos através da literatura (CRAPP, 1973; CROTHERS, 1976; MOYSE & 

NELSON-SMITH, 1963; NELSON-SMITH, 1967), para verificar a composição 

(MANSILLA et al., 2012) e fenologia de macroalgas e invertebrados marinhos (OJEDA 
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et al., 2014, 2015) e projetos de monitoramento climático prolongado (CONTADOR et 

al., 2015). 

Avanços na conscientização sobre as mudanças climáticas nos últimos anos são 

perceptíveis, incluíndo apoio para políticas voltadas às questões climáticas e energéticas 

(MOSER, 2016). Entretanto, países em desenvolvimento tendem a um aumento 

desordenado da população e falta de legislação que acompanhe esse crescimento 

(THOMPSON et al., 2002), o que nos indica a importância de implementar programas de 

monitoramento nas regiões costeiras desses países. 

Nesse sentido, informações obtidas a partir de programas de monitoramento de 

longo prazo mostram-se de extrema importância para entender as respostas tanto de 

perturbações antropogênicas quanto naturais nos ambientes marinhos (NAVARRETE et 

al., 2010), o que pode ser difícil de se manter por décadas, sendo imprescindível uma 

abordagem simples, que otimize os esforços para a implementação do monitoramento e 

minimize custos para a aquisição de dados, mas que mantenha robustês para avaliar as 

mudanças ambientais a longo prazo de forma eficiente (DAUVIN, 2010; ROVA et al., 

2018).  

 No Brasil, conhecia-se somente o monitoramento realizado por Leão et al (2010), 

afim de detectar eventos de branqueamento e doenças em corais em decorrência de 

anomalias térmicas no mar na região de Abrolhos – BA, mostrando que em relação à 

outros países, precisávamos avançar nesse sentido.  

Propostas para que fosse possível entender as consequências das mudanças 

climáticas na zonas costeiras brasileiras surgiram no ‘I Workshop Brasileiro de Mudanças 

Climáticas em Zonas Costeiras – Estado de Conhecimento e Recomendações’ que 

ocorreu em 2009 no Rio Grande do Sul, articulando financiamento para a ‘Rede de 

Monitoramento de Habitats Bentônicos (ReBentos)’, que faria então parte de uma ação 

da ‘Sub-rede de Zonas Costeiras’ da ‘Rede CLIMA’ e ‘Instituto Nacional de Ciências e 

Tecnologia para Mudanças Climáticas’ (INCT-MC). A partir daí, diversos eventos, 

workshops e reuniões culminaram em parceria de diversos pesquisadores inseridos em 

várias instituições pelo país, tornando possível a aprovação da proposta por agências de 

fomento como o CNPQ (Conselho Nacional de Pesquisa Científica), FAPESP (Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Em uma dessas iniciativas formou-se a 

Rede de Monitormento de Habitats Bentônicos Costeiros (ReBentos), onde grupos de 

trabalho para diversos ambientes costeiros foram formados e culminaram em 19 
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protocolos para monitoramento em zonas costeiras, contidos no “Protocolo para 

Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros” (TURRA & DENADAI, 2015). 

 Desde então, diversas publicações e sítios de monitoramento a longo prazo foram 

estabelecidos no Brasil, fazendo com que fosse possível avançar de forma significativa 

no levantamento de dados históricos com a possibilidade de comparações temporais e 

espaciais em diversos ambientes costeiros, dentre eles: Manguezais, Bancos de Rodolitos, 

Estuários, Recifes, Pradarias, Praias Arenosas, Costões Rochosos, entre outros (TURRA 

& DENADAI, 2015) e podem ser acompanhados em http://rebentos.org/index.php. 

Nesse sentido, no presente trabalho, optou-se por iniciar o monitoramento no 

costão à direita da Praia de Itaguá, utilizando-se o protocolo para ‘Monitoramento de 

Longo Prazo de Costões Rochosos” (COUTINHO et al., 2015) visando agregar 

informações aos estudos que poderão ser realizados no local, além de fornecer subsídio 

para futuras tomadas de decisão e ações mitigatórias, já que conforme os resultados 

encontrados anteriormente (Capítulo 1) foi possível verificar que os dados obtidos com a 

comparação de dados pretéritos  apontam mudanças tanto em níveis populacionais quanto 

de comunidade, mostrando que um monitoramento de longo prazo se faz necessário para 

entender como essas dinâmicas podem ser detectadas no decorrer do tempo. Além do 

mais, como já citado, a simplicidade na metodologia não deixando de obter dados com 

poder estatístico faz com que seja possível realizar as amostras durante os anos, mantendo 

a periodicidade de amostragens de forma eficiente (DAUVIN, 2010; ROVA et al., 2018).  

Esse protocolo já foi testado pela nossa equipe de pesquisa no Parque Estadual da 

Ilha Anchieta, Município de Ubatuba – Estado de São Paulo (SANDY 2017), além de 

outras iniciativas do GT Costões Rochosos (ReBentos), mostrando-se eficiente mesmo 

no caso do costão escolhido para esse estudo apresentar, por exemplo, inclinação 

diferente da recomendada pelos autores. Buscamos com essa abordagem agregar mais 

dados à plataforma da ReBentos, mostrando que o protocolo utilizado se faz eficiente 

mesmo em locais mais inclinados ou com outras particularidades, podendo ser adaptados 

à diversos locais por sua metodologia simples e eficaz. 

Nesse estudo, inicialmente, os dados apresentados foram levantados a fim se obter 

um estudo de linha de base com amostragens padronizadas. Com isso, detectar a variação 

sazonal do percentual de cobertura e largura de faixa das UOs dominantes, a fim de 

corroborar a hipótese de que é possível encontrar diferenças entre esses parâmetros em 

amostragens realizadas em períodos contrastates (no caso, verão e inverno de 2017). 

http://rebentos.org/index.php
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Além disso, dados obtidos por estudos em locais próximos (COIMBRA, 1998; 

FACCINI, 1998) e no mesmo local (BERCHEZ, 1985; OLIVEIRA & BERCHEZ, 1993) 

nos indicam o padrão encontrado anteriormente, possibilitando complementar o histórico 

do local. Os dados obtidos principalmente no mesmo local amostrado pelos estudos 

citados acima indicam Chthamalus bisinuatus como organimo dominante na faixa 

superior do mediolitoral, sendo também encontrada na faixa intermediária, enquanto que 

na faixa inferior, destacou-se a Rhodophyta Pterocladiella capillacea, com presença 

menos expressiva de Aglaothamnion uruguayense (conforme descrito também no 

Capítulo 1). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Delineamento experimental 

 

Para estabelecer o estudo de linha de base foi seguido o “Protocolo para o 

Monitoramento de Habitats Bentônicos e Costeiros – Monitoramento de longo prazo de 

costões rochosos” (COUTINHO et al., 2015) com as seguintes diretrizes:  

 Período de amostragem: 3 amostragens entre verão e outono (nos meses de 

Fevereiro a Abril) e 3 amostragens entre inverno e primavera (Julho a Outubro) 

de 2017. Para facilicar a descrição dos dados, os períodos serão denominados 

‘verão’ (v) e ‘inverno’ (i).  

 Domínio amostral para determinar a largura de faixa vertical: 5 pontos foram 

fixados para posicionar os transectos verticais e assim,  amostrar (através de uma 

trena) a largura de faixa e posição inicial de colonização dos organimos 

considerados dominantes no costão rochoso monitorado, sendo aleatorizados na 

primeira coleta e fixados para as demais.  

 Domínio amostral horizontal: 3 faixas horizontais dentro do médiolitoral, sendo 

que a Faixa 1 (F1)  contabiliza organismos da faixa superior do mediolitoral, Faixa 

2 (F2) a faixa intermediária e a Faixa 3 (F3), a faixa inferior do mediolitoral. 

 Elementos amostrais nos transectos horizontais: em cada transecto horizontal, 5 

quadrados de 10 x 10 cm na primeira faixa (superior, Faixa 1) e 5 quadrados de 
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20 x 20 cm nas faixas intermediária (Faixa 2) e inferior (Faixa 3), aleatórios na 

primeira amostragem, sendo fixados para as demais coletas. 

 Unidade operacional (UO): espécies macroscópicas presentes que ficam na 

camada mais superficial, ou seja, que é possível visualizar e reconhecer os 

organismos através das fotos, bem como substrato desocupado (rocha). 

 Descritor primário: recobrimento percentual. Os quadrados utilizados não 

possuem intersecções para que as imagens fotografadas sejam analisadas através 

do software PhotoQuad (TRYGONIS & SINI, 2012). 

Para fixar tanto a posição dos elementos amostrais nas faixas horizontais quanto a 

posição dos transectos verticais, foram utilizados chumbadores ¾ com 10 mm de 

diâmetro de furo, e a posição dos elementos amostrais e transectos está detalhado na 

Figura 9. 

 
Figura 9: Disposição aproximada dos elementos amostrais nas faixas verticais (linhas pontilhadas em verde 

e indicadas de T1 a T5) e faixas horizontais denomidadas Faixa 1 (superior na cor amarela), Faixa 2 

(intermediária na cor vermelha) e Faixa 3 (inferior na cor laranja) no médiolitoral de costão rochoso onde 

a estação de monitoramento foi instalada, à direita da Praia de Itaguá, Ubatuba. Organismos dentro dos 

elementos amostrais apresentados em ‘a’ (organismo presente na Faixa 1: Chthamalus bisinuatus), ‘b’ 

(organismos presentes na Faixa 2) e ‘c’ (Macroalgas na Faixa 3). 
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Os pontos apresentados na Figura 9 de T1 a T5 representam os pontos fixados 

para medir a largura de faixa e posição inicial da faixa de colonização dos organismos, 

com o intuito de determinar se a faixa está na mesma posição no decorrer do 

monitoramento conforme sugerido pelo ‘Protocolo de Monitoramento de Costões 

Rochosos da ReBentos’ (COUTINHO et al., 2015).   

Para complementar a descrição do local monitorado, dados de rugosidade, 

inclinação e tamanho dos transectos serão apresentados na Tabela 8 a seguir, tanto para 

os elementos amostrais dispostos nos transectos horizontais quanto para os transectos 

verticais a fim de complementar informações sobre a estação de monitoramento: 

Tabela 8: Informações sobre a inclinação, rugosidade e extensão dos transectos verticais e horizontais, 

bem como dos elementos amostrais contidos no mediolitoral do costão rochoso monitorado à direita da 

Praia de Itaguá, Ubatuba. 

Transecto vertical Extensão por transecto Rugosidade Inclinação média 

1 1,50 m 0.06 97º 

2 1,70 m 0.02 94º 

3 1,70 m 0.01 97º 

4 1,70 m 0.03 92º 

5 1,70 m 0.08 85º 
Transecto horizontal Extensão por faixa Rugosidade por faixa Inclinação por 

quadrado 
Faixa 1 

4,10m 0.09 

 

Q1 93º 

Q2 100º 

Q3 105º 

Q4 95º 

Q5 80º 

Média: 94,6º 
Faixa 2 

4,40m 0.05 

 

Q1 107º 

Q2 93º 

Q3 90º 

Q4 98º 

Q5 90º  

Média: 95,6º 
Faixa 3 

5,30m 0.08 

 

Q1 91º 

Q2 90º 

Q3 97º 

Q4 84º 

Q5 85º 

Média: 89,4º 

 

 

 



62 

 

Análise de dados 

 

Após obter os dados de percentual de cobertura, testes de normalidade de Shapiro-

Wilk foram realizados e o teste de Levene foi utilizado para averiguar a 

homocedasticidade dos mesmos. Após esses testes iniciais, a maioria das UOs 

mostraram-se não paramétricas e levando em consideração que dois fatores seriam 

testados como variáveis categóricas (‘período’: verão e inverno; e ‘coleta’: 1, 2 e 3 dentro 

de cada período) e cada UO dominante por faixa como variável dependente, a análise 

multivariada PERMANOVA two-way foi realizada através do software PAST 3 

(HAMMER et al., 2001), com o teste de Tukey sendo realizado a posteriori em caso de 

diferenças significativas para algum dos fatores.  

O software PREMIER 7 (CLARKE & GORLEY, 2015) foi utilizado para realizar 

outras análises multivariadas (Cluster, nMDS e PCA) afim de avaliar agrupamentos entre 

os dados. Para verificar agrupamentos entre os elementos amostrais dentro das coletas e 

períodos amostrados foi utilizada a análise de Cluster hierárquico unida a análise de 

similaridades SIMPROF (CLARKE et al., 2008), para verificar agrupamentos entre os 

elementos amostrais foi utilizada a análise Non-metric multidimensional scaling (nMDS) 

baseada no índice de similaridade de Bray-Curtis (BRAY & CURTIS, 1957) e para 

verificar a relevância das UOs entre os elementos amostrais (por faixa do médiolitoral) 

foi utilizada a análise de componentes principais (PCA) com base na matriz de variancia-

covariancia. 

Para detectar a variação da largura de faixa e posição das UOs dominantes em 

relação aos pontos fixos (de T1 a T5) entre as coletas e períodos amostrados no costão 

monitorado, a mesma premissa para verificar a normalidade e homocedasticidade dos 

dados foi empregada (através dos testes de Shapiro-Wilk e Levene). Ao verificar que os 

dados foram considerados não paramétricos, a análise multivariada PERMANOVA two-

way foi aplicada, utilizando-se o teste de Tukey a posteriori em caso de diferença 

significativa entre os fatores coleta e período. 
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RESULTADOS 

 

Distribuição dos organismos em faixas horizontais no mediolitoral 

 

No costão designado para a estação de monitoramento, 21 UOs (Unidades 

Operacionais) foram registrados nas três faixas horizontais pertencentes ao mediolitoral 

(superior, intermediária e inferior), contabilizando 14 algas, 6 invertebrados (Tabela 3) e 

‘Espaço Vazio’ (locais onde o substrato fica exposto, sem macroorganismos). 

Rhodophyta é o filo com maior número de UOs, estando presente em 55% das 

mesmas. Chlorophyta e Mollusca representam 15% cada, Arthropoda 10% e Porifera 

somente 5% (Tabela 9).  

As algas Amphiroa beauvoisii J.V. Lamouroux e Jania rubens (Linnaeus) 

J.V.Lamouroux são denominadas como a UO ‘Algas Calcárias Articuladas’ e algas 

crostosas como ‘Alga Calcária Crostosa’. 

A faixa superior do mediolitoral denominada Faixa 1 (F1) é representada pelos 

Cirrípedes Chthamalus bisinuatus (Pilsbry, 1916), que é o organismo que caracteriza essa 

faixa juntamente com ‘Espaço vazio’, e Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818); bem 

como os Moluscos Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791) e Fissurella sp., que ocorrem 

em ambos os períodos amostrados (verão e inverno/2017). 

A Faixa 2 (F2, região intermediária do mediolitoral), obteve 6 UOs no verão e 9 

no inverno, sendo 5 Rhodophyta, 2 Arthropoda e apenas 1 representante para Mollusca e 

Chlorophyta respectivamente. Aglaothamnion uruguayense (W.R.Taylor, N.E.Aponte, 

D.L.Ballantine & J.N.Norris), Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützing e 

Caulerpa racemosa (Forsska J. Agardh,) são contabilizadas somente no inverno não 

sendo contempladas pelos pontos aleatorizados através do software PhotoQuad 

(TRYGONIS & SINI, 2012) no verão. Aqui, Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818) e 

Gymnogongrus griffithsiae (Turner & Martius) caracterizam a faixa, acompanhadas de 

Chthamalus bisinuatus (Pilsbry, 1916).  

Na Faixa 3 (F3, região inferior do mediolitoral), encontra-se um total de 15 UOs 

com variação de 9 no verão e 14 no inverno, das quais 10 são Rhodophyta, 3 Chlorophyta 

e os invertebrados Thais sp. (Mollusca) e Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1864) 

(Porifera) que são pontuados de forma escassa no inverno. 
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Caracterizada principalmente por Pterocladiella capillacea (S.G.Gmelin 

Santelices & Hommersand), ‘Alga Calcária Crostosa’ e Aglaothamnion uruguayense 

(W.R.Taylor, N.E.Aponte, D.L.Ballantine& J.N.Norris), F3 contabiliza algumas espécies 

somente no inverno principalmente pelo fato de determinados organismos (tais como 

Chondracanthus teedei e Hypnea musciformis) apresentarem talo maior nesse período, o 

que facilitou a identificação através de fotos no software PhotoQuad (TRYGONIS & 

SINI, 2012). Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1864) não foi contabilizada para 

o verão, apesar de ser encontrada também nesse período fora dos pontos aleatorizados.  

Thais sp. é encontrada em F3, mas não foi contemplada em nenhum dos pontos 

aleatorizados dentro dos fotoquadrados. Asparagopsis taxiformis (Delile, Trevisan de 

Saint-Léon) e sua fase Falkenbergia (tetrasporófito) foram realmente encontradas 

somente no inverno/2017 com pouca representatividade dentro da área monitorada, assim 

como Cladophora prolifera (Roth & Kützing), que foi vista somente no verão e em 

pequena porcentagem. 
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Tabela 9: Lista de presença de organismos (UOs) identificados no médiolitoral da estação de monitoramento estabelecida no costão à direita da Praia de Itaguá durante amostragens realizadas 

no verão (v) e inverno (i) de 2017 e sua distribuição por faixas: superior (F1), intermediária (F2) e inferior (F3). Organismos marcados com * foram coletados para identificação em laboratório. 

 

Filo Família Unidade Operacional 
F1 

v          i 

F2 

v          i 

F3 

v          i 

RHODOPHYTA Corallinaceae Alga Calcária Crostosa - - X X X X 

  

Algas Calcárias Articuladas: 

Amphiroa beauvoisii J.V.Lamouroux, e Jania rubens (Linnaeus) J.V.Lamouroux - - - - X X 

 Bonnemaisoniaceae Asparagopsis taxiformis (Delile)  - - - - - X 

  Fase Falkenbergia (Asparagopsis taxiformis) - - - - - X 

 Callithamniaceae *Aglaothamnion uguayense D.L.Ballantine &J.N.Norris,  - - - X X X 

 Ceramiaceae *Centroceras sp. - - X X X X 

 Gigartinaceae *Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützing - - - X - X 

 Phyllophoraceae *Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius,  - - X X X X 

 Cystocloniaceae *Hypnea musciformis - - - - - X 

 Pterocladiaceae *Pterocladiella capillacea (S.G.Gmelin) Santelices & Hommersand,  - - - - X X 

CHLOROPHYTA Caulerpaceae Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh - - - X X X 

 Cladophoraceae Cladophora prolifera (Roth) Kützing - - - - X - 

 Ulvaceae *Ulva fasciata, Delile - - - - X X 

MOLLUSCA Littorinidae Echinolittorina  ziczac Gmelin, 1791 X X - - - - 

 Muricidae Thais sp. - - - - - X 

 Fissurellidae Fissurella sp. X X X X - - 

ARTHROPODA Chthamalidae Chthamalus bisinuatus Pilsbry, 1916 X X X X - - 

  Tetraclitidae Tetraclita stalactifera Lamarck, 1818 X X X X - - 

PORIFERA  Myxillidae Tedania ignis Duchassaing & Michelotti, 1864 - - - - - X 
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Análise multivariada – recobrimento percentual das UOs dominantes por faixa 

 

A análise multivariada PERMANOVA two-way foi empregada para os dados de 

recobrimento percentual médio (RPM) das Unidades operacionais (UO) consideradas 

dominantes (que juntas, somam 80% ou mais de recobrimento percentual médio por 

faixa) tanto para o fator período (considerando verão e inverno de 2017) quanto para o 

fator coleta (que considera as três coletas realizadas em cada período). Na Faixa 1 

(superior), Chthamalus bisinuatus obteve RPM de 27,3% no verão e 36,4% no inverno, 

não apresentando diferenças significativas para o fator coleta (F= 0,42 e p= 0,64) nem 

período (F= 0,65 e p= 0,42) (Figura 10A). Espaço Vazio também não apresentou 

diferenças significativas para nenhum dos fatores (coleta com F= 1,60 e p= 0,21; e 

período com F= 1,13 e p= 0,29) apresentando 62,4% de RPM no verão e 52,6% no 

inverno (Figura 10B). Da mesma forma, Tetraclita stalactifera não apresentou resultados 

significativos para os fatores testados (coleta com F= 2,28 e p= 0,12; e período com F= 

0,19 e p= 0,64) e obteve RPM de 7,8% para o verão e 8,9% para o inverno (Figura 10 C). 

A Faixa 2 (intermediária) não apresentou resultados significativos para nenhuma 

de suas UOs (Figura 11), com Espaço vazio apresentando RPM de 35,8% no verão e 

30,9% no inverno, com F= 0,76 e p= 0,48 para coleta e F= 0,95 e p= 0,34 para período. 

Tetraclita stalactifera obteve 18,4% de RPM no verão e 22,2% no inverno com F= 0,08 

e p= 0,91 para coleta e F= 0,99 e p= 0,32 para período. Gymnogongrus griffithsiae 

apresentou 19,7% de RPM no verão e 13,8% no inverno, para coleta F= 1,27 e p= 0,29 e 

para período, F= 2,16 e p= 0,15. Chthamalus bisinuatus com 10,1% de RPM no verão e 

11% no inverno, F= 0,18 e p= 0,84 para coleta e F= 0,08 e p= 0,78 para período, e ACC 

obteve 11,4% de RPM no verão e 10,5% no inverno, com F= 0,07 e p= 0,9 para coleta e 

F= 0,03 e p= 0,75 para período. 

A Faixa 3 (inferior) foi a única que obteve diferenças significativas, com a UO 

Pterocladiella capillacea apresentando diferença tanto entre coletas do período ‘verão’ 

(v1 ≠ v2 p= 6,46E-05; v1 ≠ v3 p= 0,03) obtendo F= 8,2 e p= 0,002; quanto entre os 

períodos, com F= 28,1 e p= 0,0001 e RPM variando de 45,4% no verão para 24,4% no 

inverno (Figura 12A). A UO Aglaothamnion uruguayense não apresentou diferenças 

entre coletas (F= 0,19 e p= 0,8), mas sim entre períodos, apresentando F= 16,9 e p= 

0,0007 com RPM variando de 2,8% no verão para 15,3% no inverno (Figura 12D). Com 

relação às UOs ‘Alga Calcária Crostosa’ e ‘Alga Calcária Articulada’ não foram 
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encontradas diferenças significativas sendo que ACC obteve coleta com F= 0,5 e p= 0,61 

e período com F= 0,004 e p= 0,9, RPM de 32,6% no verão e 32,2% no inverno; e ACA 

obteve F= 0,12 e p= 0,8 para coleta e F= 0,01 e p= 0,8 para período, com RPM de 8,53% 

no verão e 9,2% no inverno (Figuras 12B e C respectivamente). 

 

 
 

Figura 10: Recobrimento percentual por UO dentro dos períodos e coletas (v = verão v1, v2, v3; e i = 

inverno i1, i2, i3), sendo o gráfico A: CHB (Chthamalus bisinuatus), B: EV (Espaço Vazio) e C: TETS 

(Tetraclita stalactifera), ambos da Faixa 1 (superior) do mediolitoral de costão rochoso monitorado. Linhas 

verticais representam o desvio padrão. 
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Figura 11: Recobrimento percentual por UO dentro dos períodos e coletas (v = verão v1, v2, v3; e i = 

inverno i1, i2, i3), sendo o gráfico A: CHB (Chthamalus bisinuatus), B: EV (Espaço Vazio), C: TETS 

(Tetraclita stalactifera), D: GYM (Gymnogongrus griffithsiae) e E: ACC (Alga Calcária Crostosa) ambos 

da Faixa 2 (intermediária) do mediolitoral do costão rochoso monitorado. Linhas verticais representam o 

desvio padrão. 
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Figura 12: Recobrimento percentual por UO dentro dos períodos e coletas (v = verão v1, v2, v3; e i = 

inverno i1, i2, i3), sendo o gráfico A: PTC (Pterocladiella capillacea); B: ACC (Alga Calcária Crostosa); 

C: ACA (Alga Calcária Articulada) e D: AGU (Aglaothamnion uruguayense) ambos da Faixa 3 (infeior) 

do mediolitoral do costão rochoso monitorado. As diferenças significativas entre períodos e coletas foram 

calculadas a partir do teste a posteriori de Tukey. Os números e colchetes indicam diferenças significativas 

entre períodos (1≠ 2)  e as letras minúsculas indicam diferenças significativas entre coletas (‘a’ ≠ ‘b’, ‘a’ ≠ 

‘c’, sendo que a letra ‘d’ indica semelhança entre as coletas 2 e 3 do verão). Linhas verticais representam o 

desvio padrão. 

 

Análises multivariadas de agrupamento e similaridade 

 

As análises de Cluster, nMDS e de Componentes principais (PCA) foram 

efetuadas para que fosse possível observar similaridades e agrupamentos entre os 

Elementos Amostrais (denominados ‘pontos’) entre períodos (‘v’ verão e ‘i’ inverno) e 

por faixa (F1, F2 e F3 do médiolitoral).  

Para F1 (faixa superior do médiolitoral), a análise de Cluster (Figura 13A) apontou 

similaridade acima de 80% entre todos os elementos amostrais (pontos) considerando 

tanto os períodos (verão e inverno) quanto as coletas dentro de cada período (1, 2 e 3) 

porém, um agrupamento entre elementos amostrais também pôde ser observado, 
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agregando alguns dos elementos amostrais do ponto 1, 2 e 5 tanto para período quanto 

para coleta.  

Já a análise de nMDS (Figura 13B) com base no índice de similaridade de Bray-

Curtis mostrou que mesmo que os elementos amostrais não apresentem agrupamentos tão 

visíveis, é possível notar (assim como na análise anterior) que há pequenos agrupamentos 

entre os elementos amostrais, onde os pontos 1 e 5 aparentemente formam agrupamentos 

mais próximos, sendo que os pontos 2 apresentam-se mais próximos aos pontos 3 e 4 

(esses sendo vistos de forma mais dispersa no gráfico). 

Através da análise de componentes principais (PCA) (Figura 13C), podemos 

observar que o vetor que representa EV (espaço vazio) agrupou grande parte dos 

elementos amostrais (pontos) sendo o mais representativo para essa faixa, e assim como 

as análises anteriores, mostra agrupamentos dos pontos 1 e 5, mostrando que esses são os 

mais influenciados por essa UO  .  

Em F2, conseguimos verificar através da análise de Cluster (Figura 14A) que 

apesar dos elementos amostrais apontarem similaridade acima de 80%, não observa-se 

agrupamentos muito claros, mostrando que os pontos estão dispersos, mas na análise de 

nMDS (Figura 14B) podemos verificar que aparentemente há uma segregação dos 

períodos, sendo que ‘verão’ apresentam-se mais agrupados, portanto, mais similares e no 

‘inverno’ os pontos estão mais dispersos em todo o gráfico, inclusive intermeando os 

pontos do verão.  

A análise de PCA (Figura 14C) apresenta alguns dos elementos amostrais do 

‘verão’ agrupando-se mais, mostrando que o vetor representado por GYM 

(Gymnogongrus griffithsiae) teve maior influência em grande parte dos pontos 

(elementos amostrais) desse período, estando os pontos do inverno mais dispersos entre 

os vetores (representados pelas unidades operacionais) mais representativas nessa faixa 

(F2). 

Na faixa inferior (F3), a análise de Cluster (Figura 15A) nos mostra que o conjunto 

de elementos amostrais tem similaridade acima de 60% e que acima de 85% de 

similaridade, observa-se os pontos do ‘inverno’ mais próximos (com alguns pontos do 

‘verão’ participando desse agrupamento) e os pontos do ‘verão’ aparecem em um 

agrupamento menor, com 1 ponto do ‘inverno’ presente nesse agrupamento.  

Consegue-se perceber que na análise de nMDS dessa faixa (Figura 15B) que os 

períodos tendem a se separar na imagem, não formando agrupamentos claros, mas 
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mostrando que os períodos tem diferenças entre si, com alguns outliers para ambos os 

períodos.  

Na análise de componentes principais (PCA) (Figura 15C), podemos observar  

que os pontos estão ao longo do eixo de PTC (Pterocladiella capillacea), motrando que 

há uma segregação devido a abundância dessa espécie, o que vai de encontro com os 

dados brutos representados no gráfico da Figura 12A, onde há variação de PTC e AGU 

entre períodos. 
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Figura 13: Análises referentes à F1 (faixa superior do médiolitoral do costão rochoso monitorado) sendo o gráfico A: Análise de 

Cluster com as linhas relacionadas à análise de perfis de similaridade (SIMPROF). B: nMDS, com os triângulos azuis representando 

o período 1 (verão = ‘v’) e os triângulos vermelhos o período 2 (inverno = ‘i’), as coletas representadas pelos números de 1 a 3 e os 

elementos amostrais representados por ‘p’ (ponto) de 1 a 5. C: Análise de Componentes principais (PCA) com os triângulos azuis 

representando o período 1 (verão = ‘v’) e os triângulos vermelhos o período 2 (inverno = ‘i’), as coletas representadas pelos números 

de 1 a 3 e os elementos amostrais representados por ‘p’ (ponto) de 1 a 5, sendo CHB (Chthamalus bisinuatus), EV (Espaço Vazio) 

e TETS (Tetraclita stalactifera). 
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Figura 14: Análises referentes à F2 (faixa intermediária do médiolitoral do costão rochoso monitorado) sendo o gráfico A: Análise 

de Cluster com as linhas relacionadas à análise de perfis de similaridade (SIMPROF). B: nMDS, com os triângulos azuis 

representando o período 1 (verão = ‘v’) e os triângulos vermelhos o período 2 (inverno = ‘i’), as coletas representadas pelos números 

de 1 a 3 e os elementos amostrais representados por ‘p’ (ponto) de 1 a 5. C: Análise de Componentes principais (PCA) com os 

triângulos azuis representando o período 1 (verão = ‘v’) e os triângulos vermelhos o período 2 (inverno = ‘i’), as coletas 

representadas pelos números de 1 a 3 e os elementos amostrais representados por ‘p’ (ponto) de 1 a 5, sendo CHB (Chthamalus 

bisinuatus), EV (Espaço Vazio), TETS (Tetraclita stalactifera), GYM (Gymnogongrus griffithsiae) e ACC (Alga Calcária 

Crostosa). 
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Figura 15: Análises referentes à F3 (faixa inferior do médiolitoral do costão rochoso monitorado) sendo o gráfico A: Análise de 

Cluster com as linhas relacionadas à análise de perfis de similaridade (SIMPROF). B: nMDS, com os triângulos azuis representando 

o período 1 (verão = ‘v’) e os triângulos vermelhos o período 2 (inverno = ‘i’), as coletas representadas pelos números de 1 a 3 e os 

elementos amostrais representados por ‘p’ (ponto) de 1 a 5. C: Análise de Componentes principais (PCA) com os triângulos azuis 

representando o período 1 (verão = ‘v’) e os triângulos vermelhos o período 2 (inverno = ‘i’), as coletas representadas pelos números 

de 1 a 3 e os elementos amostrais representados por ‘p’ (ponto) de 1 a 5, sendo PTC (Pterocladiella capillacea), ACC (Alga Calcária 

Crostosa) e AGU (Aglaothamnion uruguayense). 
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Largura de faixa das UOs nas faixas horizontais medidas pelos transectos verticais 

 

A análise multivariada PERMANOVA two-way foi aplicada para comparação dos 

fatores ‘coleta’ e ‘período’ para os dados de largura de faixa de UOs mais evidentes nas 

três faixas horizontais (superior, intermediária e inferior), determinadas por Chthamalus 

bisinuatus, Tetraclita stalactifera, Gymnogongrus griffithsiae e Pterocladiella 

capillacea. Essas UOs foram escolhidas por apresentarem faixa bem definida no costão 

amostrado (Figura 16). 

A faixa de Chthamalus bisinuatus (Figura 16A) não apresentou diferenças 

significativas para os fatores coleta (F= 0,78 e p= 0,46) e período (F= 0,06 e p= 0,80), 

com média de 45,3 cm entre amostragens de verão/ 2017 e 44,2 cm entre as  de 

inverno/2017. 

Tetraclita stalactifera (Figura 16B) é encontrada entre as faixas superior e 

intermediária, também não apresentou diferença significativa entre os fatores coleta 

(F=0,16 e p= 0,84) e período (F= 0,44 e p= 0,52) e variou em média 35,1 cm no verão e 

32 cm no inverno de 2017. 

Gymnogongrus griffithsiae (Figura 16C) fica entre as faixas intermediária e 

inferior, não obtendo diferenças significativas entre coletas (F= 1,37 e p= 0,27) e períodos 

(F= 1,22 e p= 0,27), com média de 13,4 cm no verão e 12,3 cm no inverno de 2017.  

A faixa inferior do costão monitorado é caracterizada por macroalgas, mas 

principalmente por Pterocladiella capillacea (Figura 16D), que não apresentou 

diferenças significativas entre as coletas (F= 0,30 e p= 0,75), mas sim entre períodos (F= 

4,95 e p= 0,03), com as médias variando de 51,8cm no verão para 40,3cm no 

inverno/2017.  
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Figura 16: Variação de médias entre coletas e períodos referentes a largura de faixas (cm) horizontais dos 

cinco transectos verticais fixos no costão monitorado onde A: Chthamalus bisinuatus; B: Tetraclita 

stalactifera; C: Gymnogongrus griffithsiae e D: Pterocladiella capillacea, com ‘v1’, ‘v2’ e ‘v3’ 

representando as 3 coletas do verão e ‘i1’, ‘i2’ e ‘i3’ as 3 coletas do inverno. As diferenças significativas 

entre as variáveis ‘coleta’ e ‘período’ foram calculadas a partir do teste a posteriori de Tukey. Os números 

e chaves indicam a diferença significativa entre períodos para a UO Pterocladiella capillacea. Linhas 

verticais representam o desvio padrão. 

 

Com relação às medidas de posição de início da faixa horizontal dos organismos 

em relação ao pontos fixos de T1 a T5 (Figura 9) a análise multivariada PERMANOVA 

two-way foi também aplicada, comparando os fatores ‘período’ e ‘coleta’. Assim como 

na análise anterior, as UOs aqui detalhadas serão Chthamalus bisinuatus, Tetraclita 

stalactifera, Gymnogongrus griffithsiae e Pterocladiella capillacea (Figura 17). Para a 

faixa de Chthamalus bisinuatus (Figura 17A) não foram encontradas diferenças 

significativas em relação à posição da faixa levando-se em conta os pontos fixos no costão 

monitorando, obtendo F= 0,14 e p= 0,86 para ‘coleta’ e F= 1,00 e p= 0,32 para ‘período’, 

com média de medida de posição em relação aos pontos fixos permanecendo em 50cm 

tanto para o verão quanto para o inverno/2017. 

A faixa determinada por Tetraclita stalactifera (Figura 17B) também não 

apresentou diferenças significativas para nenhum dos fatores, sendo que para ‘coleta’ o 
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F= 0,01 e p= 0,98, e para ‘período’, F= 0,10 e p= 0,75. A média da medida em relação 

aos pontos fixos variou muito pouco, indo de 68cm no verão para 69cm no inverno/2017. 

A faixa de Gymnogongrus griffithsiae (Figura 17C) não obteve diferenças 

significativas entre os fatores. ‘Coleta’ obteve F= 0,25 e p= 0,76 e ‘período’ obteve F= 

0,16 e p= 0,69, com média de variação da posição em relação aos pontos fixos variando 

de 96cm no verão para 95cm no inverno/2017. 

A faixa de Pterocladiella capillacea (Figura 17D) assim como para a largura de 

faixa, apresentou diferenças com relação ao fator ‘período’ para as medidas de posição 

em relação aos pontos fixos, com F= 7,88 e p= 0,01. Para ‘coleta’ não houve diferenças 

significativas, com F= 0,21 e p= 0,81, variando a média de posição de 115cm no verão 

para 120cm no inverno/2017. 

 

Figura 17: Variação de médias entre coletas e períodos referentes ao posicionamento de cada UO 

dominante medido através de cinco pontos fixos no costão monitorado na Praia de Itaguá, Ubatuba, A: 

Chthamalus bisinuatus; B: Tetraclita stalactifera; C: Gymnogongrus griffithsiae e D: Pterocladiella 

capillacea, com ‘v1’, ‘v2’ e ‘v3’ representando as 3 coletas do verão e ‘i1’, ‘i2’ e ‘i3’ as 3 coletas do 

inverno. As diferenças significativas entre as variáveis ‘coleta’ e ‘período’ foram calculadas a partir do 

teste a posteriori de Tukey. Os números e chaves indicam a diferença significativa entre períodos para a 

UO Pterocladiella capillacea. Linhas verticais representam o desvio padrão.  
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DISCUSSÃO 

 

De acordo com estudos realizados anteriormente em locais próximos ao costão 

monitorado, é possível verificar que o padrão de distribuição vertical dos organimos é 

composta principalmente por Chthamalus bisinuatus na faixa superior do mediolitoral, 

Tetraclita stalactifera para a faixa intermediária (OLIVEIRA Fº & MAYAL, 1976; 

OLIVEIRA Fº & PAULA, 1983; JOHNSCHER-FORNASARO et al., 1990) e mais 

precisamente no local estudado, a faixa inferior ocupada por macroalgas e de forma mais 

expressiva por Pterocladiella capillacea (OLIVEIRA Fº & BERCHEZ, 1993; 

OLIVEIRA et al., 1996; COIMBRA, 1998). 

Verificando esse padrão na distribuição dos organismos, o monitoramento aqui 

proposto e baseado nas diretrizes do protocolo ‘Monitoramento de Longo Prazo dos 

Costões Rochosos’ da ReBentos (COUTINHO et al., 2015) acompanhou a distribuição e 

percentual de cobertura de unidades operacionais (UOs) nas três faixas (superior, 

intermediária e inferior) do mediolitoral do costão à direita da Praia de Itaguá entre verão 

e inverno/2017. 

 A hipótese aqui testada para confirmar a variação sazonal da distribuição e 

percentual de cobertura das UOs consideradas dominantes foi parcialmente corroborada, 

tendo em vista que somente a faixa inferior apresentou diferenças significativas. Foi 

possível indicar que, os organimos que apresentaram variação sazonal foram 

Aglaothamnion uruguayense, que obteve aumento no percentual de cobertura do verão 

para o inverno e Pterocladiella capillacea, que em contra ponto, apresentou queda no 

percentual de cobertura do verão para o inverno e variação na posição de início de faixa 

horizontal em relação aos pontos fixos. 

 A Rhodophyta Aglaothamnion uruguayense não apresentou faixa contínua o 

suficiente para que fosse avaliada também sua posição em relação aos pontos fixos (T1 – 

T5) em 2017. Porém, as amostragens realizadas entre verão e inverno de 2018 (que não 

foram apresentadas aqui) mostram que essa macroalga tem avançado em direção à região 

do costão que recebe mais iluminação e ação de ondas, sendo sua largura de faixa 

adicionada e contabilizada para as próximas amostragens. 

 As UOs consideradas dominantes por faixa foram analisadas, sendo que cada faixa 

é caracterizadada pelo organismo que apresenta maior percentual de cobertura e largura 

de faixa, o que será descrito a seguir. 
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Faixa superior (F1):  

A faixa superior do mediolitoral (denominada aqui como Faixa 1: F1) é 

caracterizada pelo Cirrípede Chthamalus bisinuatus, o que já é descrito para o nosso 

litoral (OLIVEIRA & PAULA, 1983; OLIVEIRA-FILHO & MAYAL, 1976; MASI et 

al., 2009; BARBIERO et al., 2011). A UO ‘Espaço Vazio’ foi considerada como atributo 

da comunidade conforme proposto no protocolo por Coutinho et al., 2015, sendo 

considerado nas análises. A UO Tetraclita stalactifera apresentou menor percentual de 

cobertura, sendo encontrada nessa faixa por conta da inclinação do costão monitorado, 

fazendo com que a largura de faixa horizontal seja menor do que a apresentada em costões 

de menor declive (como em SANDY, 2017, por exemplo) o que vai de encontro com 

estudos realizados no mesmo local (BERCHEZ, 1985; FACCINI, 1998; COIMBRA, 

1998).  

Não foram então atribuídas variações sazonais significativas no percentual de 

cobertura das UOs em F1, com similaridade acima de 80% entre os elementos amostrais 

segundo a análise de Cluster, o que também foi relatado no trabalho de Sandy (2017). 

‘Espaço Vazio’ foi o mais representativo nessa faixa segundo a análise de componentes 

principais (PCA), indo de encontro com Barbiero et al (2011), em que essa UO apresentou 

de 30% até 75% durante 6 meses de amostragens. Os agrupamentos obtidos no PCA 

juntamente com a análise de nMDS confirmam essas observações, sendo evidenciado 

ainda no nMDS um agrupamento entre os elementos amostrais 1 e 5, enquanto 2, 3 e 4 

mostram-se mais próximos. 

Segundo os resultados encontrados em outra estação de monitoramento (SANDY, 

2017), essa faixa não apresenta variações em apenas 1 ano de amostragens, mas podem 

ocorrer variações em estudos com maior duração (ZAMPROGNO et al., 2012). 

Com relação a largura de faixa e posição da UO em relação aos pontos fixos (T1-

T5), Chthamalus bisinuatus também não apresentou diferenças significativas para os 

fatores testados (‘período’ e ‘coleta’). Isso vai de encontro com os resultados de 

percentual de cobertura, evidenciando estabilidade dessa UO durante as amostragens em 

2017. 

  

Faixa Intermediária (F2) 

Nessa faixa, ‘Espaço vazio’ também foi a UO mais representativa, seguida de 

Tetraclita stalactifera (caracterizada como organismo representante dessa faixa) 

Gymnogongrus griffithsiae, Chthamalus bisinuatus e ACC, indo de encontro com outros 
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trabalhos realizados no mesmo costão (BERCHEZ, 1985; FACCINI, 1998; COIMBRA, 

1998), onde esses organismos aparecem em faixas bem delimitadas e próximas. As UOs 

desta faixa também não apresentaram diferenças significativas entre os ‘períodos’ e 

‘coletas’, também pontuado por Coimbra (1998). 

Segundo a análise de Cluster, essa faixa apresenta similaridade acima de 80%, 

sendo que as análises de nMDS e PCA mostram um agrupamento mais aparente no 

‘verão’, com Gymnogongrus griffithsiae influenciando mais os elementos amostrais, 

mostrando-se mais dispersos no ‘inverno’. 

Verificando a largura de faixa e posição da faixa em relação aos pontos fixos, 

Tetraclita stalactifera não apresentou diferenças significativas entre os ‘períodos’ e 

‘coletas’, indo de encontro ao que foi visto para o recobrimento percentual nos elementos 

amostrais e em estudo pretérito no mesmo local (COIMBRA, 1998), além de outros 

estudos na região, que mostram que esse organismo é encontrado de forma delimitada e 

estável nesta faixa (intermediária) do mediolitoral (OLIVEIRA Fº & MAYAL, 1976; 

OLIVEIRA Fº & PAULA, 1983). 

Gymnogongrus griffithsiae também não apresentou diferenças significativas na 

largura de faixa, mantendo a distância entre os pontos de T1 a T5 estável em todas as 

amostragens. 

 

Faixa inferior (F3) 

A faixa inferior é caracterizada pela macroalga Pterocladiella capillacea,  seguida 

por Aglaothamnion uruguayense, ‘Alga Calcária Crostosa’ e ‘Alga Calcária Articulada’, 

consideradas dominantes e que também foram encontradas anteriormente em trabalhos 

realizados no costão de Itaguá (BERCHEZ, 1985; FACCINI, 1998; COIMBRA, 1998) 

Essa faixa apresentou diferença significativa para o percentual de cobertura tanto 

entre ‘período’ e ‘coleta’ de Pterocladiella capillacea quanto para ‘período’ de 

Aglaothamnion uruguayense, sendo a única faixa que corroborou com a hipótese de que 

haveria variação sazonal significativa na distribuição e percentual de cobertura das UOs 

dominantes no costão monitorado.  

Pterocladiella capillacea apresentou redução no percentual de cobertura do verão 

para o inverno, sendo que Berchez (1985) refere a diminuição de plantas férteis e da 

fronde dessa alga nesse período (inverno). Enquanto isso, Aglaothamnion uruguayense 

aumentou o recobrimento percentual do verão para o inverno, indo de encontro com os 

resultados que foram apresentados e detalhados no Capítulo 1 deste trabalho 
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(apresentando relação entre as algas que parecem estar ocupando o mesmo nível, o que 

não foi relatado em trabalhos anteriores no mesmo local).  

As análise de Cluster e nMDS mostram que, apesar de não apresentar 

agrupamentos claros, há diferenças entre os períodos, em conformidade com o que foi 

visto para os dados de percentual de cobertura. Na análise de componentes principais 

(PCA) Aglaothamnion uruguayense mostra tendência a ser mais representativa para os 

pontos do inverno, o que vai de encontro com a análise de dados brutos. 

 Com relação à largura de faixa e posição da faixa em relação aos pontos fixos, 

Pterocladiella capillacea, obteve diferença entre períodos, apresentando além de uma 

diminuição na largura de faixa (de 51,8cm no verão para 40,3cm no inverno), mostra que 

o local de início da faixa de dominância em relação aos pontos fixos foi de 115cm no 

verão para 120cm no inverno. Isso nos indica que além da largura de faixa apresentar uma 

redução, aparentemente ela pode estar perdendo espaço em locais mais elevados no costão 

rochoso monitorado. 

Scrosati (2002), relata uma maior biomassa e densidade populacional de P. 

capillacea na primavera e no verão, com valores diminuindo no inverno, o que foi 

encontrado em Lobos Point (Baixa Califórnia - México), sendo verificado também por 

Bottalico et al. (2008), que observaram que o crescimento vertical do comprimento e 

aumento nas ramificações de P. capillacea atigem seu máximo no verão no sul do Mar 

Adriático. Essas informações vão de encontro com os resultados obtidos no costão de 

Itaguá em 2017, onde P. capillacea foi mais representativa no verão, passando a 

apresentar queda nos valores de percentual de cobertura e largura de faixa no inverno. 

Além disto, assim como encontrado nos resultados do Capítulo 1,  Aglaothamnion 

uruguayense vem se mostrando expressiva nos locais investigados, sendo de grande 

importância continuar acompanhando a dinâmica da comunidade deste costão. Para tanto, 

dados coletados na estação de monitoramento em 2018 (que não foram acrescentados 

aqui), possibilitaram observar que a faixa de Aglaothamnion uruguayense aumentou do 

verão para o inverno de 2018, o que reforça tanto os resultados obtidos no Capítulo 1, 

quanto a importância do monitoramento proposto no local, que permitirá acompanhar por 

mais tempo as flutuações da comunidade em questão.  

O local escolhido para o monitoramento com base nos preceitos do protocolo 

“Monitoramento de Longo Prazo de Costões Rochosos” da ReBentos (COUTINHO et 

al., 2015) mostrou-se eficiente mesmo sendo diferente do proposto pelos autores. Por 

apresentar um declive acentuado, difere particularmente dos costões comulmente 
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monitorados, mas por ser de fácil acesso e ter dados históricos, pode coladorar com o 

levantamento de dados a cerca da investigação que aponte interferências provindas de 

mudanças ambientais locais. É necessário gerar bases de dados mais amplas sobre a 

diversidade encontrada em diferentes costões rochosos, sendo útil para comparações em 

grande escala e para estabelecer referencial ecológico, que através do monitoramento 

colabora também para estudos de impacto ambiental (GASPAR et al., 2017). Além disto, 

investigar as comunidades de costão rochoso a longo prazo nos ajuda a compreender e 

diagnosticar impactos tanto em escala local quanto regional, de forma a compreender se 

são flutuações naturais ou realmente impulsionadas por mudanças ambientais, dando 

informações sobre a recuperação deste ambiente a certos impactos (HAWKINS et al., 

2017). 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

As amostragens para comparação com dados pretéritos fornecidos no trabalho de 

Berchez (1985) foram realizadas no inverno de 2017, enquanto que para a estação de 

monitoramento, os dados foram coletados tanto no verão quanto no inverno de 2017. Os 

capítulos foram apresentados de forma complementar, pois a partir de visitas anteiores, 

contatou-se alterações que poderiam ser avaliadas tanto a partir da comparação (que já 

havia sido planejada para o inverno) quanto através de monitoramento mais regular, já 

que as mudanças puderam ser observadas previamente, fazendo com que a estação de 

monitoramento fosse acrescentada ao projeto proposto anteriormente.  

A comparação com dados pretéritos apontou diferenças entre os dados 

encontrados por Berchez (1985) com os esplanados aqui, corroborando com a hipótese 

de que encontraríamos diferenças significativas acerca da comunidade investigada nos 

locais denominados A1 e PD, informando ainda que uma alga pouco relatada 

anteriormente (A. uruguayense) é uma das mais representativas atualmente, sendo 

apontada por outros estudos como organismo com potencial biotecnológico (MARTINS 

et al., 2018) e para utilização como suplemento alimentar (LOURENÇO et al., 2002; 

BARBARINO & LOURENÇO, 2005; MARTINS, 2013). Além disso, apresentou queda 

na cobertura de P. capillacea, que pode corresponder à uma maior produtividade e papel 

ecológico (FERREIRA et al., 2001) quando comparada a A. uruguayense. 

Na estação de monitoramento baseada no protocolo “Monitoramento de Longo 

Prazo de Costões Rochosos” da ReBentos (COUTINHO et al., 2015), observou-se queda 

na cobertura e largura de faixa de P. capillacea do verão para o inverno, o que foi relatado 

em outros estudos no México (SCROSATI, 2002) e Itália (BOTTALICO et al., 2008), 

por exemplo. Porém, ocorreu de forma oposta com A. uruguayense, que apresentou 

aumento no percentual de cobertura e largura de faixa do verão para o inverno, sendo a 

única faixa (inferior do mediolitoral) que corroborou com a hipótese de que variações 

sazonais seriam relatadas quanto ao percentual de cobertura e largura de faixa das UOs 

dominantes do mediolitoral do costão monitorado. 

O presente estudo colaborou então para que informações de distribuição de 

comunidades  bentônicas do costão à direita da Praia de Itaguá fossem disponibilizadas, 

apresentando resultados que apontam diminuição de espaços ocupados por P. capillacea 

e aumento na cobertura percentual de A. uruguayense, o que difere de trabalhos realizados 
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anteriormente no mesmo local, mostrando a necessidade de abordagens que busquem 

avaliar tanto a distribuição quanto a alteração das comunidades, o que pode ser 

complementado através do monitoramento de longo prazo proposto. 

Reforça-se a necessidade de inclusão de dados abióticos para acresentar 

correlações e, a partir de outros fatores, conseguir avaliar de forma mais consistente as 

mudanças que ocorrem através de flutuações habituais da comunidade em questão e as 

que são influenciadas por fatores de mudanças ambientais (HAWKINS et al., 2017), 

contribuíndo para a gestão costeira e efetivação de políticas públicas, o que é de extrema 

importância para a presenvação ambiental e valorização dos serviços ecossistemicos que 

as regiões costeiras proporcionam. 
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