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RESUMO

Os costões rochosos são ecossistemas geralmente habitados por uma grande diversidade de organismos bentônicos, dentre estes as macroalgas. 
Tais ecossistemas são considerados como um dos mais representativos da região sudeste do Brasil. Como esta região é amplamente ocupada, 
apresentando uma massiva densidade demográfica humana, principalmente na área litorânea, nota-se que os ecossistemas de costões rochosos 
sofrem com diversos tipos de impactos de origem antrópica, principalmente aqueles relacionados à poluição. Uma forma frequentemente 
utilizada para avaliar o impacto da poluição marinha é através da realização de estudos ficológicos quali-quantitativos, com intuito de conhecer a 
estrutura das comunidades fitobentônicas. Contudo, apesar da maioria destes estudos concentrarem-se, especialmente no estado do Rio de 
Janeiro, são poucos aqueles realizados em praias próximas às áreas urbanas, e um número ainda muito menor destes estudos foi realizado em 
praias oceânicas da cidade de Niterói e adjacências. Sendo assim, o objetivo geral do presente estudo é avaliar, tanto qualitativamente quanto 
quantitativamente, a comunidade bentônica  da região do infra-litoral do costão rochoso da praia de Itaipu, ao longo de diferentes épocas do ano. 
Além de buscar identificar possíveis relações entre variações na estrutura e na dinâmica da comunidade com impactos ambientais recorrentes 
nesta praia. Para atender a tais objetivos, foram realizadas coletas pontuais de amostras de macroalgas, através de mergulho livre, para 
identificação de espécies em diferentes épocas do ano. Para a análise quantitativa foram realizadas coletas não destrutivas de dados, através da 
avaliação do percentual de cobertura, pelo método de estimativa visual dos organismos bentônicos presentes no costão. Esta estimativa foi 
realizada por meio de disposição de unidades amostrais quadradas de 20x20cm (n=10), em um transecto de 10m de comprimento, na região 
infra-litoral, a uma profundidade entre 1 e 2m. Quanto aos resultados da análise qualitativa, foram identificadas até o presente momento 12 
espécies de macroalgas. Quanto aos resultados das análises quantitativas, pode ser observado que os grupos morfo-funcionais de algas 
dominantes, foram aqueles das filamentosas e foliáceas, este último representado principalmente pelo gênero Ulva. Estes grupos de macroalgas 
são pouco complexos, e considerados de organismos oportunistas, frente aos impactos ambientais, principalmente à eutrofização da água do 
mar, pela presença de efluentes domésticos. Estes resultados foram semelhantes aos obtidos em estudo anteriormente realizado nesta praia, 
corroborando com a hipótese de que esta região vem sofrendo com a perda de diversidade marinha, em função de impactos ambientais 
frequentes, principalmente a poluição orgânica. Para finalizar, recomenda-se que o monitoramento ambiental seja realizado continuamente nesta 
região, transformada recentemente em uma Unidade de Conservação (Resex), tendo o uso das macroalgas marinhas como bioindicadores, uma 
estratégia eficiente e de baixo custo, para o gerenciamento costeiro.
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