
O QUE É UM COSTÃO ROCHOSO?

Costão rochoso é um afloramento de rochas na linha do mar, é um 
importante substrato de fixação e locomoção para diversos organis-
mos e estão sujeitos a ação das ondas, correntes, e ventos, podendo-
apresentar diferente configuração. 

A grande diversidade de espécies presentes em costões faz com que 
nestes ambientes haja muitas interações biológicas.

ALGAS NA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A exploração das algas vem sendo feita no Brasil desde a década de 
1960. O cultivo desses organismos é determinado algicultura.

A prática da algicultura pode 
gerar benefícios econômicos, 
sociais e ambientais para a 
comunidade em que está inserida.

O costão rochoso da Praia de 
Castelhanos apresenta grande 
importância para a algicultura 
pois é um banco natural de 
espécies de macroalgas que 
podem ser utilizadas em cultivos.

IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA DAS MACROALGAS

A quase totalidade do oxigênio disponível na atmosfera tem  origem 
nos oceanos a partir das algas marinhas, que cobrem uma área 
gigantesca e, produzem muito mais oxigênio do que   consomem. Em 
seu ambiente as algas servem de alimento, substrato e abrigo para a 
fauna.

Indo além desse fator geral, cada grupo possui sua importância 
específica contribuindo ainda mais para a necessidade de cuidar 
delas e de seu habitat.

O QUE SÃO MACROALGAS?

As macroalgas são organismos fotossintetizantes que atuam como 
base da cadeia alimentar desempenhando um papel fundamental na 
estrutura, funcionamento e equilíbrio ecológico do  ambiente 
marinho.

AS ALGAS NO DIA A DIA

Derivados de algas são utilizados na indústria quimíca, alimenticía, 
cosmética e farmacêutica.
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