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3. Abstract 
 
The development of long-term monitoring projects around the world aims to monitor 

continuously the impacts that global environmental changes (GEC) have been causing in 

the benthic marine communities. However, nationally, there are few monitoring studies 

and data for the Brazilian coast. In this study, we aimed to install a long-term monitoring 

station and characterize the benthic community located in the intertidal zone of the rocky 

shore in the right of the Cove of Palmas at the Anchieta Island State Park (Ubatuba, São 

Paulo state). We intended to do that by following the guidelines of the "Intertidal Protocol 

for the Monitoring of Rocky Shore Communities” (Rocky Shores Working group, 

ReBentos). We studied the rocky shore for a year and collected the dependent samples 

every semester (n = 3), encompassing the winter of 2014 and the summer of 2015. We 

used photoquadrats in the intertidal zone (10x10 cm in the upper band and 25x25 cm in 

the intermediate and lower bands).  Two-way analysis of variance (ANOVA) for repeated 

measures reveled seasonal variation in the bandwidth of Tetraclita (39,1 cm) and 

Macroalgae (27 cm) operational units (OU) and in the average percentage overlap for 

Cyanobacteria (12,6%) at upper band, T. stalactifera (16,6%), Empty space (38,4%) and 

Articulated Calcareous Algae (55,7%) at intermediate band. Multivariate analysis 

(Cluster, nMDS and PCA) revealed high similarity for upper (80%) and lower (85%) 

bands and low similarity for intermediate band (65%), suggesting major differences 

between summer and winter in the intermediate band. As the intertidal zone has 

monitoring bioindicators operational units, like T. stalactifera, A. beauvoisii e Sargassum 

vulgare, and seasonal variation, it is of great importance to implement, integrate and 

continue long-term monitoring projects in rocky shores in order to generate Brazilian 

coast historical data. 
 
Keywords: Benthic ecology, Long-term Monitoring, ReBentos, Rocky shores. 
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4. Resumo 
 
Projetos de monitoramento de longo prazo estão sendo desenvolvidos internacionalmente 

a fim de monitorar continuamente os impactos que as mudanças climáticas globais vêm 

gerando nas comunidades marinhas bentônicas, entretanto, no âmbito nacional, há uma 

carência desse tipo de estudo e dados para a costa brasileira. O objetivo do presente estudo 

foi a instalação de uma estação de monitoramento de longo prazo, bem como a 

caracterização da comunidade bentônica presente no médiolitoral do costão rochoso à 

direita da Enseada de Palmas, no Parque Estadual da Ilha Anchieta (Ubatuba, SP) 

seguindo as diretrizes do “Protocolo de Médiolitoral para Monitoramento de 

Comunidades de Costão Rochoso” da ReBentos (Rede de Monitoramento de Habitats 

Bentônicos Costeiros). As amostragens dependentes semestrais (n = 3) foram realizadas 

no período de um ano, compreendendo o inverno de 2014 e o verão de 2015, utilizando 

fotoquadrados de 10x10 cm na faixa superior e 25x25 cm nas faixas intermediária e 

inferior. A análise variância ANOVA two way para dados repetidos revelou variação 

sazonal na largura das faixas das unidades operacionais (UO) Tetraclita (39,1 cm) e 

Macroalgas (27 cm) e no recobrimento percentual médio (RPM) das UO Cianobactéria 

(12,6%) na faixa superior, T. stalactifera (16,6%), Espaço vazio (38,4%) e Algas 

Calcárias Articuladas (55,7%) na faixa intermediária. As análises multivariadas (Cluster, 

nMDS e PCA) revelaram alta similaridade para as faixas superior (80%) e inferior (85%) 

e baixa (65%) para a faixa intermediaria, indicando que as maiores diferenças entre verão 

e inverno foram encontradas nesta faixa. Como o médiolitoral apresenta UO 

bioindicadoras de monitoramento, como T. stalactifera, A. beauvoisii e Sargassum 

vulgare, e de variação sazonal, então   eleva-se a importância da realização, integração e 

continuidade de projetos de monitoramento de longo prazo em costões rochosos a fim de 

gerar dados históricos ao longo do litoral brasileiro. 

Palavras-chave: Costões rochosos; Ecologia bentônica; Monitoramento de Longo Prazo; 

ReBentos 
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5. Introdução 

5.1. Histórico de ecologia bentônica internacional  
 
 Dentre os ecossistemas marinhos costeiros bentônicos, os costões rochosos são 

considerados muito relevantes por apresentarem alta riqueza de espécies de importância 

ecológica e econômica, grande biomassa e alta produtividade, em virtude do aporte de 

quantidade abundante de nutrientes oriundos dos sistemas terrestres (COUTINHO & 

ZALMON, 2009). Os primeiros trabalhos relacionados aos costões rochosos remetem ao 

século XIX, onde foram estabelecidas as primeiras estações de estudo na costa da Europa 

(AUDOUIN AND MILNE-EDWARDS, 1832). Nesta época, aproveitando as marés 

baixa para ter fácil acesso a vida marinha para realizar suas pesquisas, naturalistas como 

Jean-Victor Audouin (1797-1841) e Henri Milne-Edwards (1801-1885) já realizavam 

trabalhos descrevendo o padrão de zonação do médiolitoral dos costões rochosos da costa 

da Normandia (França) entre 1826 e 1829, o qual seria publicado posteriormente em 1932 

no livro denominado “Recherches pour servir a l`histoire naturelle du littoral de la France, 

ou, Recueil de mémoires sur l`anatomie, la physiologie, la classification et les moeurs des 

animaux des nos côtes: ouvrage accompagné de planches faites d’après nature” 

(AUDOUIN AND MILNE-EDWARDS, 1832).  

Ainda na Europa, no início do século XX é publicado um dos primeiros livros 

britânicos sobre ecologia de costão rochoso, o “The Biology of Sea-shore”, contendo 

instruções sobre como realizar pesquisa no costão rochoso, além da descrição do padrão 

de distribuição vertical (zoneamento – termo utilizado na época) dos organismos 

encontrados (FLATTELEY & WALTON, 1926). Além disso destaca-se também um 

compilado de documentos essenciais contemplando toda a costa da França presentes no 

livro The Guides du Naturaliste, (BOURNÉRIAS et al., 1983). Posteriormente, foram 

desenvolvidos trabalhos descritivos e livros clássicos sobre ecologia de costão rochoso 

com o intuito de propor um padrão de zonação baseado na distribuição vertical dos 

organismos, por exemplo: Between Pacific Tides – (RICKETTS & CALVIN, 1939), The 

Universal Features of Zonation Between Tide-Marks on Rocky Coasts – (STEPHENSON 

& STEPHENSON, 1949, 1972), The Ecology of Rocky Shores – (LEWIS, 1964) 

(HAWKINS et al. 2016). 

 Dentre os livros publicados nesta época, os STEPHENSON`S foram os que mais 

inspiraram em grande escala a descrição de zonação através do mundo (DAKIN 1953; 
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STEPHENSON AND STEPHENSON 1972; DAHL, 1952), dividindo o costão rochoso 

em zonas principais, partindo da parte superior à inferior baseando-se nos limites de 

distribuição dos organismos onde os termos clássicos: (suprallitoral zone; suprallitoral 

fringe, midlittoral zone, infralitoral fringe e infralitoral zone) foram definidos 

(COUTINHO & ZALMON, 2009).  

 Em 1961, LEWIS conceituou para a distribuição vertical dos organismos, o termo 

zonação como sendo um fenômeno biológico dentro de uma condição física do ambiente. 

Em seu trabalho posterior, em 1964, LEWIS considerou além dos níveis de maré e da 

distribuição dos organismos, o efeito da exposição às ondas em tempo real em sua 

proposta de classificação (MORENO & ROCHA, 2012). Sob esse prisma, o costão 

rochoso pode ser dividido em três zonas: supralitoral, que é a região superior, onde 

frequentemente ocorrem respingos de água; médiolitoral, abaixo do supralitoral, onde 

estão sujeitos a períodos alternados de total emersão ou imersão da água do mar; e 

infralitoral, que se estende desde o limite inferior do médiolitoral até o desaparecimento 

das macroalgas (COUTINHO et. al., 2016). Na virada do século XX, ecólogos 

começaram a perceber uma gama de oportunidades que os costões rochosos forneciam 

para testar ideias e desenvolver a ciência. (HAWKINS et. al. 2016) e começaram a 

observar que os padrões de distribuição vertical local dos organismos descritos no século 

XIX se repetiam em costões rochosos mais distantes e, que não variava somente em 

função da altura da maré, mas também pela inclinação do costão, sombreamento e grau 

de exposição de ondas, indicando assim, a ideia de um padrão universal, o que poderia 

fornecer uma base de dados que pudesse ser comparada entre costões através do mundo 

(COUTINHO & ZALMON, 2009). Nas décadas posteriores foram realizados 

experimentos de laboratório a fim de compreender as causas dos padrões observados a 

partir da descrição do padrão de zonação realizada nos trabalhos clássicos (BAKER, 

1910; BROEKHUYSEN, 1940).  

 Na Europa a partir da década de 50, foram estabelecidos cursos de campo e a 

ilustração cientifica (EALES, 1950; BARRATT and YONGE, 1958). Este foi o cenário 

para que mais trabalhos quantitativos detalhados em costões rochosos a nível de espécies 

incluindo sua distribuição, estrutura da população e ciclos reprodutivos fossem realizados 

(ORTON, 1929; MOORE, 1934; MOORE & KITCHING, 1939).  Nas três décadas 

seguintes, o interesse em costões rochosos no hemisfério norte foi renovado por meio dos 
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trabalhos de CONNELL (1961) e PAINE (1966, 1969), utilizando o costão rochoso a fim 

de testar ideias e teorias de forma experimental (PAINE and VADAS, 1969; DAYTON, 

1971; LUBCHENCO and MENGE 1978). Esta abordagem experimental foi rapidamente 

expandida para Austrália (UNDERWOOD 1975, 1978), Nova Zelândia (LUCKENS, 

1976), Alemanha (REISE, 1985), África do Sul (BRANCH, 1976; GRIFFITHS, 1981) e 

Reino Unido LEWIS (1976), HARTNOLL & WRIGHT (1977) e HUGHES (1980a).  

Além da abordagem experimental, foram realizados trabalhos a fim de monitorar 

populações em águas costeiras (LEWIS, 1976), medir os impactos antrópicos nos costões 

rochosos (SOUTHWARD & SOUTHWARD, 1978) e a utilização dos costões para 

desenvolver e testar teorias ecológicas procedeu as décadas de 1980 e 1990 (REISE, 

1985; PAINE, 1994). A partir da virada do século XXI, a ênfase permaneceu no 

entendimento sobre os processos dinâmicos, agora com os ecólogos adicionando 

interações entre a oceanografia com fatores abióticos e a dinâmica da comunidade (REED 

et. al., 2016) bem como, a relação entre padrões e processos em diferentes escalas 

espaciais e temporais (GILLER et al. 1994; PINHO et al. 2016; HAWKINS et al, 2016).  

5.2. Histórico de ecologia bentônica nacional 
 

Os primeiros trabalhos de ecologia bentônica no âmbito nacional podem ser 

considerados a partir da década de 1940 com a vinda de Felix Rawitscher para o Brasil e 

estão distribuídos nas três ecorregiões: Oriental Brasil, entre Salvador (BA) e Cabo Frio 

(RJ); Sudeste Brasil, entre Cabo Frio (RJ) e Florianópolis (SC); e Rio Grande, entre 

Florianópolis (SC) e Chuí (RS). Os primeiros locais a serem trabalhados foram os litorais 

dos municípios de Santos/SP, São Vicente/SP e Rio de Janeiro/RJ (COUTINHO et al., 

2016), inseridos na ecorregião Sudeste do Brasil (SPADING et al., 2007).  

Nesta época os trabalhos de ecologia caracterizavam-se por apresentar descrições 

qualitativas extensas, ricas em detalhes a respeito da comunidade bentônica valorizando 

aspectos gerais da comunidade, sem apresentar rigor metodológico (GHILARDI, 2007). 

Foram fundamentais para fornecer informações iniciais sobre a estrutura da comunidade, 

onde, abordava-se a distribuição vertical organismos a fim da busca de padrões 

(RIBEIRO, 2010).  

 A busca dos padrões se iniciou em 1944 com o trabalho de RAWITCHER, onde 

nomeou a região litorânea em três formações distintas: (i) litoral rochoso, (ii) litoral 
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arenoso e (iii) litoral limoso, fazendo uso do termo ‘zona’ (COUTINHO & ZALMON, 

2009). A partir desta divisão, pode estratificar o litoral rochoso em zonas, destacando 

principalmente os gêneros: Chaetomorpha para a zona superior, Colpomenia, Padina e 

Bostrychia na zona das marés e Sargassum, Codium, Laurencia na zona inferior.  

Em 1947, OLIVEIRA foi pioneiro nos estudos ecológicos por apresentar um perfil 

de distribuição vertical dos organismos baseado na nomenclatura em camadas de 

PRUVOT (Reino Unido), dividindo o médiolitoral em camadas (i) Cracas, (ii) Mexilhões 

e (iii) Chorões da região superior para a inferior. Neste perfil, a camada de Cracas que 

corresponde a faixa superior é ocupada pelos gêneros Chthamalus, Balanus e Tetraclita. 

A faixa intermediária a qual corresponde a camada de Mexilhões, ocupada pelos gêneros 

Ostrea, Mytilus e a camada de Chorões, que corresponde a faixa inferior é caracterizada 

pela presença de algas dos gêneros Codium.  

Em 1957, JOLY publicou o primeiro trabalho considerado referência no que diz 

respeito aos trabalhos taxonômicos ficológicos no Brasil por possuir descrições 

detalhadas da flora ficológica marinha da Baia de Santos, descrevendo a distribuição das 

espécies em uma área bastante extensa (AMADO FILHO et al., 2006). Neste trabalho, a 

distribuição vertical dos organismos da região superior é descrita a partir da presença dos 

gêneros de cianofíceas Lyngya e Calothrix, caracterizadas pela coloração azul escura e 

mais abaixo, a presença das cracas do gênero Chthamalus. Na região intermediária do 

médiolitoral, as algas dos gêneros Chaetomorpha, Ulva e Neuralfsia e as cracas dos 

gêneros Balanus e Tetraclita. Na região inferior, os tapetes de algas, podendo citar os 

gêneros mais abundantes (p. ex. Amphiroa, Arthrocardia e Jania como algas calcárias 

articuladas; Hypnea, Centroceras, Ceramium e Sargassum (JOLY, 1957). 

Na década de 60, além de Santos e São Vicente, o município de Ubatuba torna-se 

um local de estudo em busca dos padrões a partir da distribuição vertical dos organismos 

a partir do primeiro trabalho realizado por NONATO & PÈRÉS com a finalidade 

comparar os padrões encontrados no mediterrâneo com os descritos no Brasil 

(GUILARDI, 2007), utilizando a nomenclatura de supralittoral, midlittoral e infralittoral 

anteriormente criada por STEPHENSON & STEPHENSON em 1972 (COUTINHO, 

1995). Neste trabalho é descrita a presença em grande quantidade da craca do gênero 

Chthamalus na região superior do médiolitoral e na região intermediária a presença da 

craca do gênero Tetraclita. Já parte inferior do médiolitoral, descrita no trabalho como 
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infralitoral superior, a presença das algas calcárias articuladas dos gêneros Jania e 

Amphiroa, e das algas pardas do gênero Sargassum. 

A partir da década de 70, é alterado o modo descritivo dos trabalhos aplicados à 

costões rochosos (GHILARDI, 2007).  Anteriormente, os trabalhos duravam longos anos 

de observações e em mais de um local (p. ex. RAWITSCHER, 1944; JOLY, 1957), agora 

seguem como princípio apenas um local a ser amostrado (MURRAY et al., 2006). O uso 

de um amostrador composto por uma linha imaginária ou faixa, utilizado nos sentidos 

horizontal e vertical, delimitado fisicamente por uma corda, chamado transecto, permitiu 

a verificação de padrões de zonação vertical e apresentou um ganho de tempo nas 

amostragens, que agora poderiam ser feitos em locais determinados, eliminando a 

necessidade de observar-se toda a região (RIBEIRO, 2010).   

Como NONATO & PÈRES (1961), OLIVEIRA-FILHO & MAYAL (1976) 

realizaram seu trabalho no município de Ubatuba/SP, a fim de verificar a distribuição 

vertical sazonal dos organismos do médiolitoral utilizando transectos para descrever o 

local de estudo utilizando o termo “zonação”. Os resultados deste trabalho mostraram que 

a faixa superior do médiolitoral é caracterizada pela presença das cracas dos gêneros 

Chthamalus e Tetraclita, ambas em grande abundância e em faixas bem delimitadas ao 

longo do ano. A faixa intermediária do médiolitoral contém as algas pardas dos gêneros 

Ectocarpus e Chnoospora e verde do gênero Chaetomorpha e também as algas calcárias 

articuladas dos gêneros Amphiroa e Jânia. E a região inferior do médiolitoral 

caracterizada pela presença das algas pardas: Sargassum e Ectocarpus, verdes: 

Colpomenia, Chaetomorpha e Ulva, e vermelhas: Hypnea, Centroceras e Ceramium. A 

partir desta década, a terminologia passa a ser utilizada pelos pesquisadores brasileiros 

com clareza e como corpo teórico de referência na discussão dos registros encontrados 

das comunidades dos costões rochosos (RIBEIRO, 2010).  

 Uma novidade para a época foi a utilização de análises estatísticas multivariadas 

(Análise de componentes principais – PCA; non-Metric dimensional scaling – nMDS e 

análise de Cluster) utilizadas por MAGGS et al., (1979) com colaboração de 

pesquisadores da Universidade de Oxford, com a finalidade de encontrar padrões de 

distribuição das comunidades marinhas bentônicas. Este trabalho foi muito relevante uma 

vez que no Reino Unido já havia informações sobre costões rochosos datados de 1900 e 

já se faziam uso da estatística anteriormente (MIESZKOWSKA et al., 2005). 
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 Posteriormente os estudos de ecologia bentônica no Brasil envolveram amostragens 

e métodos de análises estatísticas multivariadas como uma maneira interessante de 

investigação como visto em YONESHIGUE-VALENTIN (1988), onde o delineamento e 

suficiência amostral, a integração dos dados através das análises e a precisão dos dados 

se torna relevante (YONESHIGUE-VELENTIN & VALENTIN, 1992). 

       Até o início dos anos 2000, todo o conhecimento a respeito da ecologia de costões 

rochosos foi gerado a partir de experimentos restritos em pequenas escalas espaciais, 

acompanhando o movimento geral da ecologia em direção ao interesse por estudo de 

padrões que ocorrem nas grandes escalas (MORENO & ROCHA, 2012). É importante 

notar que estudos de biodiversidade, observacionais, e mais recentemente, os estudos 

experimentais tem prevalecido no país, porém, tem sido escasso os estudos relacionados 

ás mudanças climáticas e de monitoramento de curto e longo prazo revelando uma 

necessidade da realização deste tipo de estudo na costa brasileira (COUTINHO et. al., 

2016). 

5.3. Mudanças Climáticas 
 

Os costões rochosos estão sujeitos ao aumento das pressões ambientais oriundo 

das mudanças climáticas relacionados aos impactos humanos e suas consequências 

indiretas em escalas espaciais locais e regionais (HAWKINS et al., 2013a,b; 

MIESZKOWSKA et al., 2014; SMALE and VANCE, 2015), resultando em ameaças de 

grande complexidade com consequente redução na biodiversidade. (FRASCHETTI et al., 

2008). Condições ambientais extremas tem o potencial para ter efeitos significativos nas 

comunidades de médiolitoral (FIRTH and WILLIAMS, 2009; FIRTH et al. 2011; 

WETHEY et al. 2011; SMALE and WERNBERG, 2013; SMALE and VANCE, 2015). 

Estes efeitos devem ocorrer nos ecossistemas bentônicos de substrato consolidado que 

ocupam áreas extensas das regiões costeiras e da plataforma continental do litoral do 

litoral Atlântico da América do Sul (TURRA et al., 2013). 

Trabalhos recentes vêm documentando os impactos das mudanças climáticas nos 

organismos do médiolitoral como invertebrados e algas que ficam expostos a condições 

aéreas diárias durante a maré baixa (HELMUTH et al, 2006). Esta vulnerabilidade as 

condições aéreas provocam fortes respostas que pode resultar em alterações na 

distribuição vertical, estrutura e funcionamento (HELMUTH et al., 2006; SIMKANIN et 
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al., 2005; HAWKINS et al., 2009, 2013a). Além destas respostas, diversas outras 

mudanças são consideradas críticas, como o aumento na movimentação da água do mar, 

do seu nível médio, redução do pH ou alterações nutricionais (MIESZKOWSKA et al., 

2013). Alterações biológicas 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), podendo alterar a distribuição 

espacial de espécies nativas, de modo que regiões biogeográficas (SPALDING et al., 

2007), historicamente conhecidas, poderiam também ser afetadas a nível global 

(STACHOWICZ et al., 2002; IRIGOYEN et al., 2005). Destes, o que possivelmente tem 

maior importância em curto prazo para os ambientes de costão rochoso da região sul do 

continente americano talvez seja o aumento da intensidade e frequência de distúrbios 

relacionados a eventos extremos de movimentação da água do mar relacionados 

principalmente a entrada de frentes frias. (BERCHEZ et al., 2008; MACHADO et al., 

2010). 

Estudos ecológicos recentes publicados no Brasil (BERCHEZ, 2009; AMADO 

FILHO et al., 2007; AMADO-FILHO et al., 2010) embora de grande importância, não 

dão ideia sobre qual a variação da estrutura das comunidades bentônicas, pois não há 

dados pretéritos para comparação. Uma situação similar ocorre em todo o Atlântico 

Sudoeste, onde os estudos sobre os padrões de distribuição e abundancia de espécies são 

espaçadas temporal e espacialmente (ORENSANZ et al., 2002; CRUZ-MOTTA et al., 

2010). 

 

5.4. Monitoramento  

 
Projetos de monitoramento por definição, são aqueles que envolvem amostragens 

repetidas de parâmetros medidos através do tempo (MURRAY et al., 2006). Dentre quatro    

tipos de monitoramento: (i) linhas de base; (ii) impacto; (iii) ecológico e (iii) padrões e 

processos. O ecológico é o mais comum entre eles (MURRAY et al., 2006). Entretanto, 

raramente os estudos ecológicos se estendem por longos períodos, podendo abordar 

características estruturais da comunidade (GRAY, 1980). 

De acordo com Murray et al, (2006), para que o monitoramento seja realizado de 

forma efetiva, deve-se seguir quatro requisitos:  
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(i) os projetos de monitoramento devem ser desenvolvidos por longos períodos e 

delineados para levar em conta a variabilidade natural do sistema biológico; 

(ii) no monitoramento, deve-se utilizar os melhores conceitos ecológicos disponíveis; 

(iii) os dados coletados devem ser consistentes e bem documentados, de maneira a 

garantir a continuidade e a confiabilidade requeridas; 

(iii) o monitoramento deve ser planejado para que a detecção de alterações e impactos 

possa ser baseada em estatística.   

A grande vantagem de monitorar substrato consolidado é a possibilidade de retornar 

no mesmo local e utilizar métodos não-destrutivos (GRAY, 1980) por exemplo, com a 

utilização de transectos de linha (GREIG-SMITH, 1983), quadrados (ENGEMAN et al., 

1994), fotoquadrados e vídeos (MURRAY et al., 2006). O conhecimento da história 

natural e da dinâmica de longo prazo dos sistemas costeiros também é essencial para 

contextualizar experimentos de curto prazo e destaca a necessidade de considerar escalas 

espaço-temporais (WAHL et al. 2016).   

Entretanto, há poucos projetos de monitoramento de longo prazo em escala de 

comunidade existentes no Brasil, podendo citar apenas o monitoramento das 

comunidades de recifes de corais região de Abrolhos/BA em andamento há quinze anos 

detectando eventos de branqueamento e doenças dos corais associados a anomalias 

térmicas da água do mar de longa duração (LEÃO et al., 2010). Para reverter este quadro, 

vêm sendo incentivados projetos e metodologias baseados em réplicas relacionadas a 

estudos que (i) investiguem as consequências de mudanças climáticas em zonas costeiras, 

através do estabelecimento de estações de monitoramento de longo prazo, (ii) permitam 

a detecção precoce de alterações por meio de previsões futuras, e (iii) adotem medidas 

adequadas de mitigação ou adaptação (COPERTINO et al., 2010).  

Em escala continental, também há poucas estações de monitoramento, sendo os 

mais antigos localizados na costa central do Chile, como a Área de Proteção Ambiental 

Marinha da Estação Biológica de Las Cruzes, criado em 1982 (NAVARRETE et al., 

2010), na ecorregião denominada Channels and Fjords of Southern Chile (SPALDING et 

al., 2007). Foram realizados no local monitoramentos iniciais ao longo da costa 

relacionados a estudos de base, de composição (MANSILLA et al., 2012) e de fenologia 

de algas e invertebrados marinhos (OJEDA et al., 2014, 2015). Em paralelo, foram 

realizados projetos de monitoramento climático prolongado (CONTADOR et al., 2015) 
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e monitoramento em relação a distribuição dos organismos de médiolitoral entre 1998 e 

2000 (RIVADENEIRA & FERNANDEZ, 2005). Em escala global, por exemplo, 

podemos citar o estudo da variação espacial em comunidades de costão rochosos ao redor 

do mundo sendo realizado pelo Projeto NaGISA (CRUZ-MOTTA et al., 2010). 

Entre os tipos de monitoramento, os de linhas de base também são importantes pois, 

são realizados com pouca frequência e caracterizados por gerar informações sobre o status 

atual de uma ou diversas populações ou comunidade na ausência de dados prévios e/ou 

históricos do local, através da comparação de parâmetros medidos com dados obtidos na 

literatura ou de outras áreas de estudo (CRAPP, 1973; CROTHERS, 1976; MOYSE & 

NELSON-SMITH, 1963, NELSON-SMITH, 1967).  

Os dados podem ser utilizados para produzir um registro das condições iniciais antes 

de prosseguir, por exemplo, com desenvolvimento costeiro, a criação de uma área 

marinha protegida ou para prever o impacto de tais atividades. Outro ponto a favor dos 

estudos de linhas de base é que este tipo de monitoramento estabelece os dados-base para 

as populações ou comunidades biológicas contra alterações que podem ser medidas no 

futuro (MURRAY et al, 2006). 

No Brasil, a Rede de Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros (ReBentos) 

foi criada com o intuito de detectar precocemente os efeitos das mudanças ambientais 

regionais e globais sobre a biodiversidade desses ambientes, bem como permitir a 

realização de previsões, tornando-se possível a adoção de medidas adequadas de 

mitigação ou adaptação, dando início a uma série histórica de dados ao longo da costa 

brasileira (TURRA et al., 2011). Esta série histórica de dados vai de encontro com a 

tendência atual dos artigos de monitoramento de longo prazo realizados ao redor do 

mundo pois, uma vez que extensos conjuntos de dados coletados através do tempo 

tornem-se disponíveis, metanálises e previsões futuras podem ser realizadas. 

(BURROWS et al., 2011, 2014).  

Esta abordagem tem sido fundamental para uma melhor e mais ampla compreensão 

sobre as alterações climáticas nos ecossistemas terrestres e marinhos, além de fornecer 

insights sobre padrões biogeográficos e suas interações com mesoescala e processos 

locais (BURROWS et al., 2008; HAWKINS et al., 2013), sendo ideal para o mapeamento 

em larga escala de distribuição das espécies. Essa abordagem tem sido mantida em 

programas observacionais, por exemplo, o Projeto MarClim, no Reino Unido 
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(SIMKANIN et al., 2005; MIESZKOWSKA et al., 2007).  

As análises destas e de outras séries temporais de longo prazo, realizadas ao redor 

do mundo, aumentaram a capacidade de gerar hipóteses sobre o futuro status das 

macroalgas de médiolitoral em oceanos mais quentes e mais ácidos (BRODIE et al., 

2014), bem como elaborar estruturas matemáticas mais formais, incluindo novos modelos 

dinâmicos de distribuição de espécies, que devem ser desenvolvidos a fim de utilizar estes 

dados categóricos para prever futuras extensões biogeográficas para o médiolitoral dos 

costões rochosos sob diferentes parâmetros climáticos (MIESZKOWSKA et al., 2013). 

Além disso, métodos quantitativos, tais como a utilização de quadrados, têm sido 

utilizados durante várias décadas nos costões rochosos a fim de determinar a abundância 

das espécies e fornecer insights únicos sobre as oscilações na dominância de espécies de 

diferentes origens térmicas em resposta ao aquecimento e resfriamento do clima local e 

regional (SOUTHWARD et al., 1995; MIESZKOWSKA et al., 2014b), alimentando a 

modelagem preditiva de cenários futuros. (POLOCZANSKA et al., 2008). 

A exigência de estudos e experimentos de escala local devidamente replicados está 

aumentando a demanda globalmente. Esta demanda deve-se ao reconhecimento de que 

os modelos baseados em processos são susceptíveis de fornecer as ferramentas de 

previsão mais precisas para a futura mudança climática (ELITH e LEATHWICK, 2009). 

Além disso, dados experimentais e de levantamento podem ser usados em projetos 

hierárquicos para determinar o papel dos fatores abióticos em curto prazo e o clima em 

escala de décadas, na definição das respostas das espécies à mudança global (SMALE e 

WERNBERG, 2013).  

Uma colaboração mais estreita entre pesquisadores de disciplinas ecológicas e de 

modelagem é necessária para fornecer uma maior integração com a qual se possa 

determinar os impactos dos fatores ambientais sobre organismos, populações, espécies, 

comunidades e ecossistemas (HELMUTH et al., 2011). Estudos e observações de longo 

prazo estão se tornando cada vez mais utilizados na área da ciência aplicada, 

determinando a localização e extensão, status ecológico e valor econômico ou ecológico 

dos ecossistemas naturais e impactos das atividades humanas para políticas públicas 

(HAWKINS et al., 2016).  

A integração entre práticas científicas, dados quantitativos robustos com o uso de 

metodologia repetitiva é fundamental para monitorar a saúde do ecossistema e aumentar 
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a conscientização sobre a importância de espécies bioindicadoras (CARBALLO & 

NARANJO, 2002) a fim de monitorar, habitats e ecossistemas para estabelecer as linhas 

de base para prever os impactos associados aos ecossistemas marinhos (HAWKINS et 

al., 2016). 

6. Justificativa 
  

No Parque Estadual da Ilha Anchieta existem estudos ecológicos pretéritos de 

povoamento (GHILARDI, 2007) e de padrões de estruturação da comunidade bentônica 

(RIBEIRO, 2010) que contribuem para a realização do trabalho. E devido à escassez de 

estudos de monitoramento de longo prazo e a inexistência dos mesmos na região do 

médiolitoral de costão rochoso na região Sudeste do Brasil, a relevância do projeto está 

na implementação de uma estação de coleta de dados locais e consequente monitoramento 

relativos ao costão rochoso. Os estudos de monitoramento são de suma importância para: 

(i) coletar e gerar informações (linhas de base) sobre possíveis alterações na 

biodiversidade da comunidade bentônica, (ii) prever e mensurar os efeitos das mudanças 

climáticas, permitindo, a partir da análise do status da biodiversidade, distribuição de 

organismos e caracterização da comunidade, um alerta precoce acerca de eventuais 

alterações e a tomada das melhores ações de mitigação ou adaptação do habitat. 

7. Objetivos gerais 
 

(i) A instalação de uma estação de monitoramento de longo prazo no médiolitoral 

do costão rochoso à direita da Enseada de Palmas, no Parque Estadual da Ilha Anchieta, 

localizada no município de Ubatuba, São Paulo, seguindo as diretrizes do “Protocolo de 

Médiolitoral para Monitoramento de Comunidades de Costão Rochoso” (COUTINHO et 

al., 2016).  

(ii) A caracterização inicial da comunidade bentônica presente no local e a obtenção 

dos dados referentes as amostragens em dois períodos do ano contrastantes (inverno de 

2014 e verão de 2015), gerando dados de linhas de base a serem comparados no decorrer 

do processo de monitoramento como parte das ações do GT-Costões da ReBentos. 
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7.1. Objetivos específicos e hipóteses 
 
H1: O padrão de zonação do costão estudado é semelhante ao encontrado nos trabalhos 

publicados em costões rochosos localizados na mesma ecorregião de estudo; 

Caracterização do padrão de zonação a partir da distribuição vertical das unidades 

operacionais (UO) dominantes distribuídas em três faixas horizontais (superior, 

intermediária e inferior) localizadas na zona do médiolitoral do costão rochoso. 

H2: Há alteração na posição de colonização, abundância dos organismos e alteração da 

largura das faixas de dominância no médiolitoral do costão em relação aos fatores coleta 

e período do ano; 

Detectar variação sazonal no recobrimento percentual e na largura das faixas das 

unidades operacionais dominantes a partir de dois fatores estudados: coletas e período do 

ano. 
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8. Material e métodos 

8.1. Local de Estudo 
 

O estudo foi realizado no costão direito da Enseada das Palmas, entre as praias do 

Presídio e Engenho, localizado no Parque Estadual de Ilha Anchieta, litoral norte do 

Estado de São Paulo (23° 32’S, 45° 03’W) (Figura 1). A Ilha Anchieta é a segunda maior 

ilha do Estado de São Paulo, com uma área total de 824 hectares.  A ilha tornou-se Parque 

Estadual dia 29 de março de 1977, através do decreto 9.629 de acordo com o artigo 5° da 

Lei  4.771, de 15 de setembro de 1965.  Está integrada à rede de Unidades de Conservação 

administradas pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo através do 

Instituto Florestal. A ilha se adequa aos critérios previstos no protocolo da Rede de 

Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros (COUTINHO et al., 2015): (i) 

Ambientes protegido ou moderadamente protegido; (ii) Locais voltados para o N-NE que 

recebam incidência de luz; (iii) Inclinação intermediária (45 a 65o); (iiii) Distantes de 

saídas permanentes de água doce; evitar fendas, poças, locais sombreados; 

(iiiii) Priorizar locais próximos de estações meteorológicas, maregráficas e 

oceanográficas. 

 

 
Figura 1. Local de estudo. Médiolitoral do costão direito da Enseada de Palmas, Parque Estadual da Ilha 
Anchieta, Ubatuba – São Paulo. O local foi amostrado (n = 3) em dois períodos amostrais distintos 
correspondendo ao inverno de 2014 e verão de 2015. 
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8.2. Delineamento Amostral 
 
A partir do primeiro objetivo específico a fim de caracterizar o padrão de zonação do 

costão estudado, foram identificadas três faixas principais dentro da zona de marés, uma 

próxima ao nível máximo de maré (faixa superior), uma segunda na parte central do 

médiolitoral, (faixa intermediária) e uma terceira próxima ao limite inferior de maré (faixa 

inferior). Ao longo de cada faixa, foi estendido uma trena da qual foram sorteados 5 

pontos (Figura 2) onde foram inseridos chumbadores, para fixar o local de coleta dos 

elementos amostrais fotoquadrados (Figura 3) por faixa e assim, facilitar a localização 

dos pontos em amostragens futuras. Foi estipulado que a orientação do primeiro 

chumbador está na parte superior esquerda dos quadrados de dimensões 10 x 10 cm e 25 

x 25 cm. A fim de evitar rotação do quadrado nas próximas amostragens e 

consequentemente viés dos dados, foi colocado um segundo chumbador na sua parte 

inferior esquerda, com a finalidade de mantê-lo na mesma posição. 

     A partir do segundo objetivo específico a fim de detectar variação sazonal no 

recobrimento percentual e na largura das faixas’ foram escolhidos aleatoriamente dentro 

do mesmo domínio amostral cinco transecções verticais. Para cada transecção foram 

inseridos dois chumbadores ¾ com 10 mm de diâmetro de furo, os chumbadores 

superiores localizam-se acima da faixa superior e os inferiores são os mesmos da faixa 

inferior, ambos dentro da zona de marés.  

 O local foi amostrado em dois períodos anuais correspondendo às estações inverno 

de 2014 e verão de 2015, com replicação aleatória (n = 3). As amostragens 

correspondentes ao inverno foram realizadas nos períodos aleatoriamente sorteados de 

junho, julho e setembro, enquanto as amostragens referentes ao verão foram realizadas 

nos meses de março e abril.  
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 Figura 2.  Esquema da disposição dos elementos amostrais em três faixas horizontais e nas cinco faixas    
verticais (azul) no médiolitoral. Faixa superior (branca); faixa intermediária (vermelha) e faixa inferior 
(amarela). 

 

 
Figura 3. Elementos amostrais (fotoquadrados) nas faixas superior (A), intermediária (B) e inferior (C). 
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8.3. Determinação do recobrimento percentual 
 

Foram utilizados métodos clássicos de monitoramento, baseados em (MURRAY et 

al., 2006), segundo os protocolos da ReBentos (COUTINHO et al., 2015), que preveem 

uma estratégia do tipo “Baseline Studies” a fim de se obter informações sobre a 

composição atual e detectar possíveis alterações na comunidade biológica em dois 

períodos anuais distintos. Os resultados serão utilizados para dar início a um 

monitoramento de longo prazo gerando uma série histórica de dados, sendo uma 

consideração importante em estudos de médiolitoral de costões rochosos, por possuírem 

amostras restritas aos mesmos pontos – amostragem dependente, e, sendo analisadas uma 

ou mais vezes através do tempo (MURRAY et. al., 2006) a fim de relacionar com os 

eventos bem conhecidos, como as mudanças climáticas (HAWKINS and HARTNOLL, 

1983). 

Foram utilizadas espécies dominantes e assembleias de espécies como unidades 

operacionais que representem padrões de ocupação do espaço relacionados à habitats 

específicos (PITTMAN et al., 2011). Esta estratégia conceitual está ligada também ao 

descritor primário a ser utilizado, o recobrimento percentual, ou que preencha 80% de 

cobertura, que fornece informações relativas à repartição espacial pelos diferentes 

organismos ou assembleias. 

Os elementos amostrais (fotoquadrados) foram constituídos por imagens obtidas 

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

megapixels de resolução. A dimensão dos elementos amostrais quadrados utilizados para 

a obtenção das estimativas dos organismos in loco e obtidas nas fotos através do software 

photoQuad (TRYGONIS & SINI, 2012) foram de 10 x 10 cm na faixa superior e de 25 x 

25 cm nas faixas intermediária e inferior.  

 O descritor primário é o recobrimento percentual, obtido de forma indireta através 

da determinação da presença de organismos em pontos sorteados dentro da imagem - 

Random Point Quadrat (DETHIER et al., 1993). As faixas a partir da primeira 

amostragem se tornaram fixas a fim de reduzir a variabilidade entre as amostras que 

pudessem confundir a variação espacial com mudanças temporais. Para a avaliação 

quantitativa, foi considerado o recobrimento percentual médio das espécies dominantes 

de cada faixa a partir das três coletas nos períodos do inverno de 2014 e verão de 2015. 

Com a impossibilidade de identificação de alguns organismos presentes no 
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elemento amostral, foram realizadas coletas de poucos indivíduos acondicionados em 

embalagens com lacre, d identificadas com a data da coleta, local, setor e ponto onde 

foram coletadas, facilitando a caracterização da amostra, pois esta pode ser diferente dos 

dados obtidos da estimativa in loco. Em seguida, foram fixadas em formol 4% diluído em 

água do mar. As embalagens foram colocadas em baldes com tampa hermeticamente 

fechados e levados ao laboratório de algas marinhas “Édison José de Paula” localizado 

no Instituto de Biociências da USP para identificação, onde os organismos são lavados 

em água corrente até a retirada do excesso de formol.  

Todas as identificações foram revisadas e atualizadas pelos trabalhos de Wynne 

(2011) e revisadas por especialistas. Devido as espécies (Jania rubens e Amphiroa 

beauvoisii J. V. Lamour.) ocorrem em associação na faixa inferior, a nomenclatura 

utilizada para a identificação foi Algas Calcárias Articuladas. Para a conferência da 

nomenclatura de cada unidade operacional encontrada foram utilizados o banco de dados 

Algaebase e o Word Register of Marine Species (WoRMS). 
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8.3. Análise de Dados 
 

Para responder o primeiro objetivo específico de que ‘caracterizar o padrão de 

zonação do costão estudado é semelhante ao encontrado nos trabalhos publicados em 

costões rochosos localizados na mesma ecorregião de estudo’ foi através do descritor 

primário (recobrimento percentual) das unidades operacionais (UO) dominantes em cada 

faixa por meio do software photoQuad (TRYGONIS & SINI, 2012) através da 

aleatorização de 50 pontos em cada fotoquadrado (Figura 4).  

Para melhor identificação das unidades operacionais nas imagens no software 

photoQuad, foi identificada somente a cobertura primária dos elementos amostrais, sendo 

descartada a cobertura secundária. Em cada fotoquadrado foram consideradas as unidades 

operacionais dominantes ou conjunto de organismos que somados correspondam 80% de 

cobertura (COUTINHO et a., 2015).  

Para responder o segundo objetivo específico de se ‘Há alteração na posição de 

colonização, abundância dos organismos e alteração da largura das faixas de 

dominância no médiolitoral do costão estudado em relação aos fatores coleta e período 

do ano’ foi realizada ANOVA two way para dados repetidos através do software 

STATISTICA 13, onde as unidades operacionais (UO) foram tratadas como variáveis 

dependentes e os dois fatores (coleta e período do ano) como variáveis categóricas. A fim 

de determinar se há diferenças significativas e a sua origem dentro de um conjunto de 

dados foi realizado o teste a posteriori de comparação par-a-par de Newman-Keuls 

(WINER, MICHELS & BROWN, 1991).  

Análises multivariadas (Cluster, nMDS e PCA) foram realizadas através do 

software PRIMER 6 (CLARKE & GORLEY, 2006).  A análise de Cluster hierárquico 

unida a análise de perfis de similaridade (SIMPROF) (CLARKE et. al., 2008) foi 

realizada com a finalidade de verificar a similaridade entre todos os elementos amostrais 

nas coletas e perídos estudados (inverno 2014 e verão 2015). A análise Non-metric 

multidimensional scaling (nMDS) baseada no índice de similaridade de Bray-Curtis 

(BRAY and CURTIS, 1957) foi realizada com o propósito de visualizar a presença de 

agrupamentos entre todos os elementos amostrais referentes as coletas e aos períodos a 

partir da similaridade entre eles.  A análise de componentes principais (PCA) através da 

matriz de variancia-covariancia foi realizada com o propósito de avaliar quais são as 
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unidades operacionais mais relevantes entre os elementos amostrais de cada faixa.  

 Para determinar se há variação na largura das faixas das unidades operacionais  

dominantes entre coletas ou entre períodos (inverno e verão) foi empregada a análise de 

variância ANOVA two way para dados dependentes através do software STATISTICA 13 

e testes a posteriori de Newman-Keuls com (p ˂ 0,05) para o fator significativo. 

 

 
Figura 4. Software photoQuad com aleatorização de 50 pontos em um fotoquadrado da faixa intermediária. 
No box a direita localiza-se a listagem inicial de organismos para a identificação. Após a identificação de 
todos os pontos, o software gera um gráfico de porcentagem (box da esquerda). 
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9. Resultados  

9.1. Distribuição dos organismos por faixas 
 

No costão direito da Enseada das Palmas foram quantificados quinze fotoquadrados 

fixos distribuídos em três transectos horizontais correspondentes a três níveis verticais da 

comunidade de médiolitoral, contendo um total de quinze unidades operacionais 

dominantes (Tabela 1). As linhagens representadas foram Bactéria (Cyanophyta), 

Archeaplastida (Rhodophyta e Chlorophyta), Stramenopilas (Ochrophyta) e Opistokontes 

(Arthropoda, Mollusca e Porifera). Foram observados espaços vazios os quais foram 

definidos como unidade operacional (UO) “Espaço vazio”.  

A região superior do médiolitoral denominada de faixa superior, foi caracterizada 

por Chthamalus bisinuatus (Pilsbry, 1916) ocorrendo em ambos períodos amostrados em 

conjunto com Cianobactéria, cuja presença foi observada apenas no verão 2015. A região 

intermediária do médiolitoral que corresponde à faixa intermediária, caracterizada pela 

presença da craca Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818), apresentou uma maior 

diversidade de organismos em relação às demais faixas amostradas. Ambas as faixas: 

intermediária e a faixa inferior, foram predominantemente definidas pela associação das 

algas vermelhas Amphiroa beauvoisii J. V. Lamouroux e Jania rubens (Linnaeus) J.V. 

Lamouroux, denominada como “Algas Calcárias Articuladas”, ocorrendo em ambos 

períodos amostrados.  

Em relação a faixa intermediaria, as UO Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 

1864), ‘Ectocarpales’, Brachidontes sp. e Isognomon bicolor (C.B. Adams 1845) 

ocorreram com recobrimento percentual médio abaixo de 5%. Tratando-se da unidade 

operacional ‘Ectocarpales’, durante a identificação no laboratório, apenas se chegou ao 

nível taxonômico Ordem devido a esta alga apresentar-se em tufos diminutos na coleta 

no costão e, pela ausência de estruturas férteis quando coletados. Tratando-se da faixa 

inferior, as UO Colpomenia sinuosa (Roth) Derbès & Solier, Padina gymnospora 

(Kützing) Sonder, Isognomon bicolor (C.B. Adams 1845) e Laurencia dendroidea J. 

Agardh ocorreram com menos de 5% de recobrimento percentual médio em ambos 

períodos. 
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Tabela 1. Unidades operacionais presentes no médiolitoral do costão direito da Enseada de Palmas em dois períodos anuais (inverno e verão) e sua distribuição nas faixas 
superior, intermediária e inferior. Inv – Inverno e Ver – Verão. 
 

Unidades Operacionais Linhagem Divisão Ordem FX1 FX2 FX3 

    INV VER INV VE
R INV VE

R 
Amphiroa beauvoisii J. V. Lamour Archeaplastida Rhodophyta Corallinales   X X X X 

Jania rubens (Linnaeus) J. V. Lamouroux Archeaplastida Rhodophyta Corallinales   X X X X 

Laurencia dendroidea J. Agardh Archeaplastida Rhodophyta Ceramiales     X  

Cianobacteria Bacteria Cyanophyta -    
X     

Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey Archeaplastida Chlorophyta Cladophorales    X X   

Sargassum vulgare C. Agarth Stramenopilas Ochrophyta Fucales   X X X X 
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) 

Derbès & Solier Stramenopilas Ochrophyta Scytosiphonales     X  

Padina gymnospora (Kützing) Sonder, 1871 Stramenopilas Ochrophyta Dictyotales     X  

  ‘Ectocarpales’ Stramenopilas Ochrophyta Ectocarpales   X X X X 

Brachidontes sp. Opistokontes Mollusca Mytilida   X X   

Isognomon bicolor (C.B. Adams 1845) Opistokontes Mollusca Ostreida    X  X 

Chthamalus bisinuatus (Pilsbry, 1916) Opistokontes Arthropoda Sessilia X X     

Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818) Opistokontes Arthropoda Sessilia   X X   

Esponja Branca Opistokontes Porifera -   X X   
Tedania (Tedania) ignis (Duchassaing & 

Michelotti, 1864)  Opistokontes Porifera Poecilosclerida   X X X X 
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9.2. Análise Univariada - Recobrimento percentual  
 

A análise de variância ANOVA two way para dados repetidos foi aplicada para os 

dados de recobrimento percentual médio (RPM) de todas as unidades operacionais (UO). 

Na faixa superior, Chthamalus bisinuatus não apresentou diferenças significativas entre 

as amostragens para o fator coleta (F = 0,18 e p = 0,832) e para o fator período do ano (F 

= 3,60 e p = 0,090), obtendo 19,8% de recobrimento percentual médio (RPM) entre as 

coletas do inverno 2014 e 13% para as coletas do verão 2015 (Figura 5a).  

Espaço vazio também não apresentou diferenças significativas para ambos fatores, 

coleta (F = 0,814 e p = 0,47) e período do ano (F = 0,615 e p = 0,45), apresentando 80,1% 

de recobrimento percentual médio referente às coletas do inverno 2014 e 74,3% no verão 

2015 (Figura 5b). Já a unidade operacional Cianobactéria apresentou diferenças 

significativas (F = 7,02 e p = 0,016) para o fator período do ano, apresentando 12,6% de 

RPM entre as coletas do verão de 2015, uma vez que não foi registrada a ocorrência da 

unidade operacional no inverno de 2014 (Figura 5c). 

Na faixa intermediária, a UO Algas Calcárias Articuladas apresentou diferenças 

significativas (F = 34,12 e p = 0,0011) para o fator período do ano, variando de 7,5% de 

RPM referente as coletas do inverno 2014 para 63,2% para as coletas verão 2015. O teste 

a posteriori de Newman-Keuls para esta UO revelou que o fator período do ano foi 

significativo (p = 0,00132) e indicando seis diferenças: (Ic1 ≠ Vc1 p = 0,031; Ic1 ≠ Vc2 

p = 0,020; Ic2 ≠ Vc1 p = 0,015; Ic1 ≠ Vc3 p = 0,024; Ic3 ≠ Vc1 p = 0,018 e Ic3 ≠ Vc2 p 

= 0,035) (Figura 6a).  

Espaço vazio também apresentou diferenças significativas apenas para o fator 

período (F = 25,80 e p = 0,0022), variando de 46,8% de RPM para as coletas do inverno 

2014 para 8,4% no verão 2015. O teste a posteriori de Newman-Keuls revelou que para 

esta UO o fator período do ano foi significativo (p = 0,0024), onde houve três diferenças 

(Ic2 ≠ Vc1 p = 0,008; Ic2 ≠ Vc2 p = 0,044 e Ic2 ≠ Vc3 p = 0,015) (Figura 6b).  

Tetraclita stalactifera, apresentou diferenças significativas apenas para o fator 

período (F = 8,29 e p = 0,028), variou de 30,8% de recobrimento percentual médio 

referentes ao inverno de 2014 para 14,2% no verão 2015. O teste a posteriori Newman-

Keuls revelou para esta unidade operacional duas diferenças significativas entre as 

estações, (Ic2 ≠ Vc1 p = 0,025; Ic3 ≠ Vc1 p = 0,013) (Figura 6c).  
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Em relação a faixa inferior, a unidade operacional Algas Calcárias Articuladas não 

apresentou diferenças significativas para os fatores coleta (F = 0,44 e p = 0,54) e período 

(F = 0,03 e p = 0,85), variando de 70,6% de recobrimento percentual médio no inverno 

2014 para 73% no verão 2015 (Figura 7a). Sargassum vulgare também não apresentou 

diferenças significativas para ambos fatores: coleta (F = 2,17 e p = 0,213) e período do 

ano (F = 2,32 e p = 0,202), variando de 27% de RPM no inverno 2014 para 13,3% no 

verão 2015 (Figura 7b).  
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Figura 5. Variação nas médias entre coletas e períodos das unidades operacionais (UO) (a) Chthamalus 
bisinuatus; (b) Espaço vazio e (c) Cianobactéria presentes na faixa superior do médiolitoral do costão 
rochoso. As diferenças significativas entre as coletas e estações foram calculadas a partir do teste a 
posteriori de Newman-Keuls. Os números indicam as diferenças significativas entre pares de coletas e entre 
períodos. (Linhas verticais representam o intervalo de confiança p = 0,05).  
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Figura 6. Variação nas médias entre coletas e períodos das unidades operacionais (UO) (a) Algas Calcárias 
Articuladas; (b) Espaço vazio e (c) Tetraclita squamosa presentes na faixa Intermediária do médiolitoral 
do costão rochoso do Parque Estadual da Ilha Anchieta. As diferenças significativas entre as coletas e 
estações foram calculadas a partir do teste a posteriori de Newman-Keuls. Os números indicam as 
diferenças significativas entre pares de coletas e entre períodos. (Linhas verticais representam o intervalo 
de confiança p = 0,05).  



31 
 

 
Figura 7. Variação nas médias entre coletas e períodos para as unidades operacionais (UO) (a) Algas 
Calcárias Articuladas; (b) Sargassum vulgare presentes na faixa inferior do médiolitoral do costão rochoso 
do Parque Estadual da Ilha Anchieta. (Linhas verticais representam o intervalo de confiança p = 0,05). 
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9.3. Análise Multivariada – Recobrimento Percentual 
 

As análises de Cluster, nMDS e de Componentes principais (PCA) são apresentadas 

em sequência, por faixa.  A análise de Cluster baseada no índice de similaridade de Bray-

Curtis unida à análise de perfis de similaridade (SIMPROF) revelou quais elementos 

amostrais (EA) são mais similares entre si. 

Na Análise de Cluster (Figura 8a), os elementos amostrais presentes na faixa 

superior apresentaram similaridade acima de 80% entre si. Não foram observados 

agrupamentos unindo amostras de um mesmo ponto, coleta e entre períodos (inverno 

2014 e verão 2015). Ao contrário, os agrupamentos observados ocorreram misturando 

pontos, coletas e período, indicando não existirem diferenças entre eles.  

Observando-se em mais detalhes em relação ao fator período, houve apenas três 

agrupamentos entre EA de um mesmo período (similaridade entre 83 a 89%), mas 

houveram quatro agrupamentos de elementos amostrais períodos diferentes, o que 

demonstra que os elementos amostrais de um período são similares a outro, (similaridade 

entre 95 e 100%).  Há também sete casos de similaridade 100%. Isto ocorreu devido a 

esta faixa ser caracterizada predominantemente por Chthamalus e Cianobactéria, ambos 

em pequena quantidade, enquanto Espaço vazio apresentou alto valor de recobrimento 

percentual médio nos dois períodos amostrados.  

A análise de nMDS baseada no índice de similaridade de Bray-Curtis para a faixa 

superior (Figura 9b) revelou que a maioria dos elementos amostrais do inverno 2014 e do 

verão 2015 se agruparam, restando sete elementos amostrais do verão 2015 e três do 

inverno 2014 dispersos (outliers). O agrupamento observado não segrega pontos, coletas 

ou período, confirmando o observado na Análise de Cluster. 

 A Análise de Componentes Principais (PCA) relacionada à faixa superior (Figura 

9c) identificou os mesmos grupos formados na análise de nMDS, indicando que o vetor 

que corresponde a Espaço vazio definiu o agrupamento mais denso de elementos 

amostrais de ambos os períodos. O vetor correspondente a unidade operacional 

Cianobactéria definiu os elementos amostrais pertencentes ao verão 2015, uma vez que 

esta UO só ocorreu neste período.  Já o vetor relacionado a UO Chthamalus agrupou os 

elementos amostrais dispersos (p1 e p3 - outliers) referentes ao período do inverno 2014. 
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Figura 8. Análises de Cluster (a), nMDS (b) e de Componentes principais (PCA) (c) relacionadas a faixa 
superior. Na análise de Cluster, linhas vermelhas estão relacionadas a análise de perfis de similaridade 
(SIMPROF). No nMDS, círculos azuis (inverno) e quadrados vermelhos (verão).  I (elementos amostrais - 
inverno), V (elementos amostrais - verão). Números de 1 a 3 (referentes ás coletas) e p (pontos). PCA, 
CIANO (Cianobactéria), ESPV (Espaço vazio) e CHTH (Chthamalus bisinuatus). 
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 Em relação a faixa intermediária, a análise de Cluster (Figura 10a) revelou que 

entre EA de um mesmo período, a similaridade é alta, variando entre 80 a 100%. 

Entretanto, a similaridade quando comparada entre os elementos amostrais de diferentes 

períodos é menor, cerca de 65%. Agrupamentos foram formados apenas entre EA de um 

mesmo período não ocorrendo entre períodos diferentes. No grupo de verão 2015, há três 

agrupamentos de elementos amostrais isolados com similaridade entre 65 e 95% entre si. 

No grupo do inverno 2014, os EA possuem entre 70 a 100% de similaridade entre si e 

houve um ponto onde a similaridade chegou a 100% entre os pontos 3 e 4.  

 A análise de nMDS (Figura 10b) corrobora a análise de Cluster, uma vez que 

evidencia dois grupos distintos. O primeiro grupo (verão 2015) mais disperso, e o segundo 

(inverno 2014), mais condensado e com outliers. Esta disposição pode ser explicada por 

diferentes unidades operacionais serem mais abundante em cada período amostrado. 

 Como pode ser observado na Análise de Componentes Principais (PCA) (Figura 

10c) a unidade operacional Algas Calcárias Articuladas, constitui o maior vetor e está 

relacionado ao agrupamento de elementos amostrais referentes ao verão 2015. As demais 

unidades operacionais relevantes para a faixa, Tetraclita stalactifera e “Ectocarpales”, 

são os vetores que representam o agrupamento de elementos amostrais correspondentes 

ao inverno de 2014 e aos elementos amostrais dispersos (outliers) respectivamente.  
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Figura 9. Análises de Cluster (a), nMDS (b) e de Componentes principais (PCA) (c) relacionadas a faixa 
intermediária. Na análise de Cluster, linhas vermelhas estão relacionadas a análise de perfis de similaridade 
(SIMPROF). No nMDS, círculos azuis (inverno) e quadrados vermelhos (verão).  I (elementos amostrais - 
inverno), V (elementos amostrais - verão). Números de 1 a 3 (referentes ás coletas) e p (pontos). PCA, 
ESPV (Espaço vazio); CART (Algas Calcárias Articuladas); ECTO (Ectocarpales); TETR (Tetraclita 
stalactifera); ACCR (Algas Calcárias Crostosas); BRAQ (Brachidontes sp.); ISOG (Isognomon bicolor). 
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Em relação a faixa inferior, a análise de Cluster (Figura 11a) indicou valor de 

similaridade acima de 85% entre todos os elementos amostrais. Formaram-se dois grupos 

principais com 70% de similaridade entre si. Em cada grupo, constituiu-se dois 

agrupamentos com alta similaridade (90%) entre elementos amostrais de um mesmo 

período e, ambos contêm elementos amostrais de períodos diferentes agrupados.  

A análise de nMDS (Figura 11b) corrobora a análise de Cluster, indicando dois 

grupos principais e ambos constituídos por elementos amostrais de períodos distintos 

(inverno 2014 e verão 2015). Além de indicar os dois grupos principais, a análise revelou 

a presença de quatro elementos amostrais dispersos (outliers) pertencentes ao período 

verão 2015.   

A análise de Componentes principais (PCA) (Figura 11c) corrobora a análise de 

nMDS, indicando que os maiores vetores relacionados as unidades operacionais Algas 

Calcárias Articuladas e Sargassum vulgare foram mais representativos para os dois 

principais grupos contendo elementos amostrais de períodos distintos. O terceiro vetor 

está relacionado a unidade operacional Isognomon bicolor sendo relevante para os pontos 

dispersos (outliers) p2 e p3, correspondentes ao período do verão 2015.  
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Figura 10. Análises de Cluster (a), nMDS (b) e de Componentes principais (PCA) (c) relacionadas a faixa 
inferior. Na análise de Cluster, linhas vermelhas estão relacionadas a análise de perfis de similaridade 
(SIMPROF). No nMDS, círculos azuis (inverno) e quadrados vermelhos (verão).  I (elementos amostrais - 
inverno), V (elementos amostrais - verão). Números de 1 a 3 (referentes ás coletas) e p (pontos). PCA, 
ESPV (Espaço vazio); CART (Algas Calcárias Articuladas); ECTO (Ectocarpales); TETR (Tetraclita 
stalactifera); ACCR (Algas Calcárias Crostosas); BRAQ (Brachidontes sp.); ISOG (Isognomon bicolor).  
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9.4. Análise Univariada - Largura das Faixas Horizontais 
 

Foram inseridos cinco transectos verticais de acordo com a zonação e presença de 

organismos dominantes a partir das faixas: superior, intermediária e inferior, a fim de 

detectar variação significativa nas medidas de largura das faixas horizontais denominadas 

Chthamalus, Brachidontes, Tetraclita e Macroalgas para as variáveis coleta e período do 

ano.  

O teste de variância ANOVA two way para dados repetidos foi aplicado para os 

dados de largura das quatro faixas horizontais. A faixa Chthamalus (Figura 8a) não 

apresentou diferenças significativas para os fatores coleta (F 3,75 e p = 0,054) e período 

(F = 1,55 e p = 0,236) com média variando de 30,9 cm entre as coletas do inverno 2014 

para 26,1 cm entre as coletas do verão 2015. 

A faixa de Brachidontes também não obteve diferenças significativas para os 

fatores coleta (F = 0,157 e p = 0958) e período (F = 1,12 e p = 0,344) (Figura 8b), com 

média variando 75,8 cm de média no inverno 2014 para 86,6 cm no verão 2015.  A faixa 

Tetraclita apresentou diferenças significativas apenas para o fator período (F = 17,1 e p = 

0,000028). O teste a posteriori de Newman-Keuls apontou que o fator período foi 

significativo (p = 0,00141) (Figura 8c). A largura da faixa Tetraclita variou de 114,5 cm 

no inverno 2015 para 75,4 cm entre o verão 2015.  

A faixa Macroalgas também apresentou diferenças significativas apenas para o fator 

período (F = 7,21 e p = 0,0037). O teste a posteriori de Newman-Keuls para esta faixa 

revelou que o fator período foi significativo (p = 0,0010) e houve três diferenças (Ic1 ≠ 

Vc1 p = 0,0210; Ic1 ≠ Vc2 p = 0,0214; Ic1 ≠ Vc3 p = 0,0282) (Figura 8d). A largura desta 

faixa variou de 143,2 cm no inverno 2014 para 170,2 cm no verão 2015. 
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Figura 11. Variação nas médias entre coletas e períodos referentes a largura das faixas (a) Chthamalus; (b) 
Brachidontes; (c) Tetraclita e (d) Macroalgas presentes no médiolitoral do costão rochoso do Parque 
Estadual da Ilha Anchieta (intervalo de confiança p < 0,05). As diferenças significativas entre as variáveis 
coletas e períodos foram calculadas a partir do teste a posteriori de Newman-Keuls. Os números indicam 
as diferenças significativas entre pares de coletas e entre períodos. (Linhas verticais representam o intervalo 
de confiança p = 0,05). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  40 
 

10. Discussão 
 

Costões rochosos estão presentes quase exclusivamente nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil (COUTINHO, 2002), as quais correspondem às ecorregiões Rio Grande e 

Southeastern Brazil, respectivamente (SPALDING et al., 2007). Estudos realizados 

nestas ecorregiões descreveram a distribuição vertical bentônica destes ambientes (ex. 

OLIVEIRA-FILHO & MAYAL, 1976; OLIVEIRA-FILHO & PAULA, 1983; SZÉCHY 

& PAULA, 2000; COUTINHO, 2002; COUTINHO & ZALMON, 2009; MASI et 

al.,2009; CHRISTOFOLETTI et al., 2010, 2011a,b).  

Em acordo com a literatura, a distribuição vertical da comunidade do médiolitoral 

do costão estudado é composta principalmente pelas unidades operacionais Chthamalus 

bisinuatus (BARBIERO et al., 2011), Tetraclita stalactifera (ZAMPROGNO, et al., 

2012) e macroalgas: Algas Calcárias Articuladas (associação entre rodofíceas Amphiroa 

beauvoisii e Jania rubens) e Sargassum vulgare (NONATO & PÈRÉS, 1961). Desta 

forma, nossa primeira hipótese, de que a o padrão de zonação dos organismos dominantes 

do costão estudado seria semelhante ao padrão encontrado em trabalhos publicados na 

mesma ecorregião de estudo, foi corroborada. Já a segunda hipótese, de que há alteração 

na posição de colonização, abundância dos organismos e redução das faixas de 

dominância no médiolitoral do costão estudado, foi parcialmente corroborada, uma vez 

que os resultados de largura de faixa não indicaram alteração na posição de colonização, 

mantendo o padrão de distribuição vertical observado na primeira hipótese. Porém, os 

resultados indicaram alterações na composição, principalmente, com as diferenças entre 

períodos de Cianobactéria para a faixa superior entre períodos e de Algas Calcárias 

Articuladas, Tetraclita stalactifera e Espaço vazio presentes na faixa intermediária. E 

referente a alteração na abundância dos organismos dominantes para cada faixa, foi 

observado que as unidades operacionais (UO) dominantes em cada faixa (COUTINHO 

& ZALMON, 2009) se mantiveram com altos valores de recobrimento percentual médio 

(RPM).  

As faixas Chthamalus e Brachidontes não apresentaram variação significativa na 

largura devido a estarem localizadas na região superior do médiolitoral que é ocupada 

predominantemente por dois organismos dominantes (COUTINHO & ZALMON, 2009), 

que levam os nomes das faixas nos períodos amostrados. E foi notada uma redução na 
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amplitude em relação a faixa de Tetraclita e um aumento para a faixa de Macroalgas entre 

o inverno de 2014 e o verão de 2015. 

Faixa superior 

Esta faixa é caracterizada pela presença da craca Chthamalus bisinuatus, já bem 

descrita na literatura (OLIVEIRA & PAULA, 1983; OLIVEIRA-FILHO & MAYAL, 

1976; COUTINHO, 2002; MASI et al., 2009; VIANNA et al., 2014), Espaço vazio 

(COUTINHO et al., 2016) e Cianobactéria (JOLY, 1957). Neste estudo, consideramos 

Espaço vazio e Cianobactéria como atributos da comunidade (COUTINHO et al., 2015) 

e incluímos estas unidades operacionais nas análises. Na largura desta faixa, não houve 

variação para os fatores coleta e período do ano.  Isto pode ser explicado através dos 

resultados da análise de componentes principais (PCA) a qual indicou a predominância 

de Espaço vazio na faixa de Chthamalus e, por C. bisinuatus apresentar variação sazonal 

anual, abrangendo as quatro estações (ESTON et al., 1986; ZAMPROGNO et al., 2012).  

A partir das amostragens em apenas um costão rochoso e em duas estações 

contrastantes, o presente trabalho não detectou variação sazonal entre as variáveis coleta 

e período do ano para C. bisinuatus. Entretanto, ZAMPROGNO et al. (2012), que 

abrangeu em seu estudo quatro estações, detectou variação sazonal no RPM para o gênero 

Chthamalus entre três locais de estudo e entre períodos. No presente trabalho, Espaço 

vazio apresentou valores de RPM acima dos 70% na faixa superior em todas as coletas 

nos dois períodos amostrados. Esses resultados vão de encontro com os obtidos por 

BARBIERO et al., (2011), que estudou os efeitos de sucessão dos organismos de costões 

rochosos, no qual obteve 75% de RPM de Espaço vazio na faixa superior e em um período 

de seis meses. Entretanto, a unidade operacional Cianobactéria apresentou diferenças no 

recobrimento percentual médio para o fator período, uma vez que a sua ocorrência não 

foi registrada no inverno de 2014. Esta unidade operacional foi descrita em trabalhos 

realizados na ecorregião Southeastern Brazil, a fim de se verificar a estrutura da 

comunidade (AMADO-FILHO et al., 2003), a dinâmica de sucessão da comunidade 

(BLANCO et al., 2005) e os principais gêneros que ocorrem no costão rochoso (ESTON, 

1986; COUTINHO & ZALMON, 2009), porém sem detectar variação sazonal 

separadamente.  

Na faixa superior era esperado que houvesse diferenças tanto no RPM quanto na 

largura da faixa entre as unidades operacionais que nela ocorrem. As análises de Cluster 
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e nMDS indicaram similaridade alta e agrupamentos entre os elementos amostrais entre 

ambos períodos estudados, o que pode ser explicado por esta faixa ser principalmente 

ocupada pela craca do gênero Chthamalus, (COUTINHO et al., 2016), além de sofrer 

influência de fatores físicos como estresse, dessecação, exposição ao ar e altas 

temperaturas reduzindo a variabilidade temporal da comunidade (ZAMPROGNO et al., 

2012). Entretanto, a unidade operacional Cianobactéria apresentou diferenças no RPM 

entre os períodos estudados, uma vez que foi encontrada em apenas um período do ano 

(inverno 2014). Nesta faixa, não foram descritas espécies bioindicadoras (PELLIZZARI 

et. al., 2014) para o monitoramento nos trabalhos realizados nas ecorregiões Southeastern 

Brazil e Rio Grande (SPALDING et al., 2007). 

Faixa intermediária 

Esta faixa é caracterizada pela presença de crustáceos do gênero Tetraclita e 

moluscos do gênero Perna e, é nesta faixa que esses organismos encontram seu alimento, 

obtendo-o através da remoção de partículas em suspensão presentes na água do mar 

(COUTINHO & ZALMON, 2009). Como visto através da análise de componentes 

principais (PCA), a craca Tetraclita stalactifera predomina nesta faixa (COUTINHO, 

2002) de forma bem delimitada (OLIVEIRA FILHO & MAYAL, 1976) e estável ao logo 

do ano (OLIVEIRA & PAULA, 1983). 

Esta espécie é citada em estudos realizados em médiolitoral de costões rochosos 

dentro da ecorregião Southeastern Brazil (JOLY, 1957; OLIVEIRA & PAULA, 1983; 

SKINNER & COUTINHO, 2005; MASI et al., 2009; ZAMPROGNO et al., 2012; 

VIANNA et al., 2014) e pode ser utilizada como bioindicadora de variação sazonal e 

monitoramento (CARBALLO & NARANJO, 2002). No presente trabalho T. stalactifera 

apresentou diferenças do RPM apenas para o fator período do ano. Este resultado está de 

acordo com a literatura, uma vez que ZAMPROGNO et al. (2012) observou variação 

sazonal de T. stalactifera em relação ao período, como também para o fator local, e em 

um período maior que o presente trabalho.  

Observamos nesta faixa a ocorrência de Espaço vazio, havendo variação sazonal do 

RPM entre períodos do ano (MASI et al., 2009). Além disso, observamos também a 

ocorrência do bivalve invasor Isognomon bicolor, apresentando baixos valores de RPM 

no inverno e verão (< 7%), o que já era esperado, uma vez que esta unidade operacional 

já foi bem descrita em trabalhos realizados nos costões das duas ecorregiões, Southeastern 
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Brazil e Rio Grande (DOMANESCHI e MARTINS, 2002; ZAMPROGNO et. al., 2010; 

CASARINI & HENRIQUES, 2011; MARTINEZ, 2012).  

Nossos resultados para esta unidade operacional coincidem com os resultados 

encontrados por LÓPEZ & COUTINHO (2010), os quais analisaram a interação entre I. 

bicolor, Sargassum sp. e Algas Calcárias Articuladas, concluindo que Algas Calcárias 

Articuladas em grande abundância gera uma interação negativa com Sargassum sp. e I. 

bicolor, resultando em valores baixos de RPM do I. bicolor. O trabalho de LÓPEZ & 

COUTINHO (2010), que amostraram em um período maior que o presente trabalho e 

englobaram as quatro estações, também não apresenta diferenças para esta unidade 

operacional entre os períodos estudados.  

As Algas Calcárias Articuladas, que estão descritas em costões rochosos 

distribuídos nas duas ecorregiões, como em AMADO-FILHO et al., (2003, 2006); 

BOUZON et al., (2006); SZÉCHY & SÁ, (2008); PELLIZZARI et al., (2014), foram 

encontradas na faixa intermediária, apresentando diferenças no fator período entre o 

inverno 2014 e o verão 2015. Esta unidade operacional é predominante na faixa inferior, 

porém sua presença também foi descrita na faixa intermediária, ocorrendo acima da faixa 

esperada. Este fato pode ser devido ao grau de inclinação do costão estudado e ser um 

costão protegido (COUTINHO et al., 2016).  

Conforme o esperado, os resultados das análises de Cluster e nMDS para esta faixa 

demonstram diferenças entre elementos amostrais de inverno e verão bem como a 

formação de dois agrupamentos distintos, o que pode ser explicado por esta faixa estar 

sujeita a períodos alternados de total imersão da água do mar devido a variação e 

amplitude das marés (COUTINHO & ZALMON, 2009). As unidades operacionais 

dominantes nesta faixa, observadas através da análise de componentes principais (PCA) 

como Tetraclita stalactifera, Espaço vazio e Algas Calcárias Articuladas, apresentaram 

diferenças quanto a largura de faixa para verão e inverno, como também diferenças para 

o RPM. Segundo COUTINHO et al. (2016), há um aumento na biodiversidade e na 

ocupação dos organismos devido a amplitude da maré, o que poderia explicar o motivo 

das diferenças encontradas nesta faixa.  

Faixa inferior 

Esta faixa é caracterizada pela presença de macroalgas dos gêneros Amphiroa, 

Jania, Hynea, Gracilaria, Acanthophora, Laurencia e Sargassum (SZÉCHY & SÁ, 
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2008; COUTINHO & ZALMON, 2009; COUTINHO et al., 2016). Nesta faixa, não 

houve diferenças para o RPM das unidades operacionais entre os períodos estudados, o 

que vai de encontro com os resultados encontrados por JACOBUCCI & LEITE, (2002), 

o qual não detectou diferenças para o fator mês, por AMADO-FILHO et al., (2006), para 

os fatores profundidade e tempo. Trabalhos realizados no Parque Estadual da Ilha 

Anchieta (ex. GHILARDI et al., 2007; RIBEIRO, 2010) indicam em seus resultados uma 

presença relativamente alta dos gêneros Amphiroa e Jania nos costões rochosos. 

Os resultados das análises de Cluster e nMDS e PCA indicaram similaridade alta, 

agrupamentos constituídos de elementos amostrais do verão e inverno e que não 

houveram diferenças referentes ao RPM das UO dominantes indo de encontro com a 

literatura, uma vez que podem ser explicados: (i) pela rodofícea A. beauvoisii ser uma 

espécie conspícua durante o verão e o inverno, (ii) pelas rodofíceas dos gêneros Amphiroa 

e Jania ocorrerem emaranhadas nesta faixa, formando tapetes (COUTINHO et al., (2016) 

e (iii), por S. vulgare ser uma das espécies de algas que mais contribui em biomassa para 

a comunidade de costão rochoso (AMADO-FILHO et al., 2006). Em relação a largura 

desta faixa, houve diferenças em relação aos fatores coleta e período do ano, o que era 

esperado, uma vez que a unidade operacional Algas Calcárias Articuladas foi encontrada 

também na faixa intermediária o que denota um aumento na amplitude da faixa do inverno 

de 2014 para o verão de 2015, o que pode indicar a ação de fatores abióticos (COUTINHO 

et al., 2016) não estimados no presente trabalho.  

Na faixa inferior, as unidades operacionais A. beauvoisii e Sargassum vulgare, as 

quais estão presentes praticamente durante o ano todo, sendo a primeira conspícua e a 

segunda observada ao longo do ano (PAULA, 1984; AMADO-FILHO et al., 2003, 2006; 

ALMADA et al., 2008) também foram observadas na região inferior da faixa 

intermediária. Tais espécies podem ser utilizadas como unidades bioindicadoras de 

variação sazonal e monitoramento (PELLIZZARI et al., 2014), uma vez que a maioria 

das populações intermareais de ambientes tropicais são mais constantes no tempo e 

espaço que suas equivalentes em ambiente temperado (LUBCHENCO et al., 1984).  

  



45 
 

11. Considerações Finais 

 O presente trabalho contribuiu para a Rede de Monitoramento de Habitats 

Bentônicos Costeiros (ReBentos) por meio da criação de uma estação de monitoramento 

de longo prazo e geração de dados periódicos no médiolitoral de costão rochoso. Através 

da análise de variância ANOVA two way (para dados repetidos) e das análises 

multivariadas de Cluster, nMDS e PCA observamos: (i) o padrão de distribuição vertical 

do costão estudado é semelhante aos trabalhos pretéritos realizados na mesma ecorregião; 

(ii) as faixas superior e inferior possuem alta similaridade entre os períodos estudados; 

(iii) a variação sazonal no recobrimento percentual médio e na largura das faixas das 

unidades operacionais dominantes. 

A detecção de variação sazonal em relação as UO dominantes e a presença de 

espécies bioindicadoras (CARBALLO & NARANJO, 2002; PELLIZZARI et al., 2014) 

no costão estudado sugerem a realização de um monitoramento contínuo no local de 

estudo (COUTINHO et al., 2016). Tendo em vista que, segundo NONATO & PÈRÉS 

(1961), as populações sésseis de Ubatuba são altamente regulares, reforçando a 

importância de as comunidades marinhas bentônicas serem especialmente adequadas para 

estudos comparativos e de monitoramento de longo prazo (HALKINS et al., 2016), tendo 

em vista que no âmbito internacional, este tipo de trabalho já é realizado há décadas 

(MIESZKOWSKA et al., 2014). Atualmente, estudos de monitoramento de longo prazo 

estão ocorrendo em toda a costa oeste da América do Norte englobando Canadá, Estados 

Unidos e México e, na Europa, em países como: Portugal, Espanha, França e Reino 

Unido, (MIESZKOWSKA et al. 2014), enquanto que no âmbito nacional, há uma 

carência desse tipo de estudo e de dados para a costa brasileira (COUTINHO et al., 2016) 

e sem a integração com os países costeiros da América do Sul. 
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