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Resumo: 

Macroalgas são encontradas facilmente em todo o ambiente marinho, com o 
aumento a população humana e aumento da poluição há uma influencia na bi-
odiversidade já vista em trabalhos antes publicados, outro fator há ser conside-
rado é o aumento do trafego de navios na região portuária , trazendo organis-
mos de outros locais, ali não existentes, podendo se adaptar a região. Não há 
dados existentes sobre o monitoramento da água na região em relação as es-
pécies de algas na Baia de Santos, como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, 
materiais dissolvidos como, nitrito, nitrato e fosfato, amônia e silicato, em asso-
ciação com as algas encontradas. O material está sendo coletado em quatro 
pontos, de vinte e dois pontos previamete avaliados  desde os anos 1950, 
quando a ocupação das algas da Baia de Santos foram analisadas por autores 
que consagraram marcos de referencia para o local, como no  caso de A. B. 
Joly, em 1957  e  E. C Oliveira e F. Berchez (1979), para uma comparação de 
diversidade e de riqueza das espécies encontradas atualmente. Os resultados 
preliminares para as  coletas nos locais referenciados ocorridos em 2016 já 
apontam dados preocupantes com a redução a biodiversidade de algas e pa-
râmetros de qualidade de água característicos de baías poluídas. 

Palavras chave: Macroalgas; Poluição; Baia de Santos; Qualidade de água. 

Introdução: 

As macroalgas são organismos multicelulares que apresentam várias caracte-

rísticas morfofisiológicas especiais: possuem distribuição mundial nas regiões 

litorâneas e podem apresentar-se como formas móveis ou sésseis, em condi-

ção de vida livre ou em forma de colônias e como espécies epífitas ou epífitas 

parasitas (SANTOS e GOMES, 2006). A grande maioria das algas vive fixa a 

um substrato sólido, em rochas ou corais mortos (SILVA et. al., 2007). Com 

base nos trabalhos de Joly (1957) e Oliveira e Berchez (1978) em uma passa-

gem de 20 anos, 54 espécies desapareceram e 17 foram introduzidas, entre 

elas as algas pardas tiveram uma redução de 62.5% e as vermelhas obtiveram 

uma pequena diminuição, já as verdes e azuis tiveram um aumento, com isso 

foi observado que mais de 50% da flora original foi perdida. Tendo em vista que 

algas são sensíveis às alterações ambientais devido as inúmeras atividads an-

trópicas na região costeira, a permanencia e a adaptação das algas, são obje-

tos de investigação permanentes.  

Objetivo:  



O presente trabalho tem como objetivo coletar e identificar macroalgas em pon-

tos quatro específicos da  Baia de Santos e verificar e monitorar a qualidade da 

água durante o período de coleta.  

Metodologia: 

Tendo como base os trabalhos de Joly (1957) e de Oliveira e Berchez (1978), 

nos quais foram avaliadas a diversidade de algas, em vinte pontos na baia, o 

presente trabalho seleciona quatro destes pontos, que se situam nas saídas do 

estuário para a baia, locais mais sujeitos às mudança ambientais (Prainha, 

Aquário, Deck do Pescador, Ilha Porchat). Nesses 4 pontos, as coletas são rea-

lizadas manualmente por raspagem do substrato, em região de entre-marés 

nos substratos conolidados, com a maior concentração aparente de algas, du-

rante a maré baixa. O armazenamento feito em sacos plástico e levado ao la-

boratório para serem conservadas em álcool 46%, para posterior triagem e 

identificação utilizando-se chaves dicotômicas e o auxílio de especialistas do 

herbário da Universidade - HUSC. 

Desenvolvimento 

A coleta se iniciou, segundo o agendamento previsto para meses de agosto e 

outubro de 2016, quando também coletam-se as amostras de água para a ava-

liar  os parâmetros: oxigênio dissolvido, materiais dissolvidos (Nitrito, Nitrato e 

Fosfato, Amônia e Silicato); o pH e a temperatura da água, no momento da co-

leta (segundo as técnicas apresentadas em CASTRO, et al, 2014). As amostras 

coletadas já possuem a  triagem primária e a separação em gêneros, para  rea-

lização de cortes histológicos  e a montagem de laminas para a devida  identifi-

cação em nível de espécie. 

Resultados Preliminares  

Durante a triagem do material coletado em agosto foram identificados algas 

vermelhas e verdes, de oito gêneros diferentes: Ulva, Bryopses, Cladophora, 

Antróceras, Ceramium Chondracantes, Rhizoclonium e Codium. Sendo que o 

gênero recorrente em todos os pontos de coleta foi Ulva. 



Os resultados dos parâmtors físicos, nos quatro pontos de coleta de agosto 

apresentaram níveis de Nitrato, Fosfato e Nitrito abaixo do limite de 0,04 mg/L; 

pH variando de 6,76 até 8,02; Temperatura entre 21 e 23 °C; Oxigênio dissolvi-

do variando desde 6,82 até 8,12 mg/L; Nitrogênio amoniacal variando de 0.30 a 

0.7 mg/L e Silicatos variando de 0,7 mg/L. Parâmetros que em alguns casos 

como no caso  do Nitrogênio Amoniacal na  Ilha Porchat e os silicatos na Prai-

nha  mostraram-se acima da média dos demais locais.  
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