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RESUMO

As macroalgas arribadas apresentam um grande potencial econômico, apesar de serem tratadas como resíduos, no Brasil, que apresenta cerca de 
8.500 km de extensão de área costeira. Em muitos países do mundo, são utilizadas como fertilizantes de alta qualidade, podendo apresentar 
propriedades antibacterianas e antifúngicas. Porém, não existem projetos efetivos para a utilização econômica das macroalgas, principalmente 
em função da escassez de informações para o uso sustentável deste recurso. Neste contexto, o objetivo geral deste estudo foi: realizar a 
prospecção de macroalgas arribadas, em duas praias da costa brasileira, no verão. Para tal, foram realizadas análises qualitativas, na praia Rasa, 
no município de Armação de Búzios (RJ), e na praia da Pitinga, em Arraial da Ajuda (Ba). A análise qualitativa, foi realizada através de coletas por 
busca, e identificação taxonômica foi realizada diretamente no campo, através de guias de identificação. No caso de amostras muito pequenas, 
ou danificados, a identificação foi realizada no laboratório, com auxílio de equipamentos específicos. Neste mesmo período, foi realizada análise 
quantitativa, utilizando-se o quadrados de 1m2, para a estimativa visual do percentual de cobertura de macroalgas arribadas. Adicionalmente 
foram coletadas amostras, somente na praia Rasa, para a medida de biomassa. Foram identificadas um total de 30 taxa de macroalgas arribadas, 
7 Chlorohyta, 13 Ochrophyta e 10 Rhodophyta. Quanto as diferenças entre praias, foram observadas um total de 16 espécies registradas na praia 
Rasa e 28 espécies registradas na praia da Pitinga. Quanto à análise quantitativa, foi observado um percentual de cobertura significativamente 
maior de macroalgas arribadas na praia da Pitinga, em relação à praia Rasa, como esperado, segundo o padrão biogeográfico da costa brasileira. A 
biomassa média aferida correspondeu a um total de 2985,871 g/m-2 na praia Rasa, com um rendimento médio de 25%. Sendo assim, conclui-se 
que maiores esforços devem ser empregados para a utilização sustentável deste importante recurso costeiro.
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