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Resumo 

No âmbito das alterações climáticas, populações que vivem em regiões fronteira no que respeita ao 

clima, são particularmente vulneráveis. Tendo em mente esta perspetiva, foram estudadas as 

macroalgas cujo limite de distribuição a sul da costa rochosa Europeia do Atlântico, ocorre em Viana 

do Castelo, bem como as comunidades existentes no intertidal inferior em dois períodos de 

amostragem distintos. Os objetivos principais deste trabalho foram reunir informação sobre estas 

espécies cujo limite de distribuição é em Viana, analisando a informação com a amplitude de 

temperaturas toleráveis pelas algas; perceber se houveram mudanças na biodiversidade de 

macroalgas ao longo do tempo; e usar a informação adquirida para produzir conteúdos simples e 

educativos que possam estar disponíveis para o público em geral, através de publicações e 

exposições. Viana do Castelo tem características ambientais muito específicas que permitem a 

ocorrência de algumas espécies que não se estendem mais a sul na costa portuguesa, como por 

exemplo a temperatura mais fria da água durante o verão devido a afloramentos costeiros. Este facto 

permite que espécies com afinidade para águas mais frias se estabeleçam e tenham em Viana o seu 

limite de distribuição. Destas espécies boreais, 11 aparentam ter aqui o seu limite, e 5 destas 

espécies foram encontradas atualmente nas praias de Viana. A temperatura parece estar fortemente 

relacionada com os limites de distribuição, como observado nos mapas de distribuição de espécies 

nas costas rochosas do Atlântico Norte. Foram também estudadas as comunidades intertidais de 5 

praias do Norte de Portugal, para comparação dos dados obtidos com um estudo realizado há 13 

anos, tendo em conta aspetos estruturais e funcionais. Os resultados preliminares indicaram 

alterações das comunidades de macroalgas, que poderão estar, em parte, correlacionadas com 

alterações climáticas. As espécies invasoras foram também brevemente abordadas, devido à sua 

ocorrência e influência sobre outras espécies nos locais de estudo. Toda a informação e 

conhecimento adquiridos ao longo dos 6 meses de estágio foi sintetizado em diferentes outputs: uma 

proposta para uma exposição, um catálogo de macroalgas do intertidal inferior, um algário e um 

pequeno livro intitulado “Guia de Algas de Viana do Castelo”. 

Palavras-chave 

Alterações climáticas, espécies invasoras, intertidal, limite de distribuição, macroalgas, temperatura. 
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Abstract 

In a climate change context, populations living in climatic border regions are particularly vulnerable. 

With this perspective in mind, the macroalgae living in the southernmost edge of the European Atlantic 

rocky shore, Viana do Castelo, were studied and the communities of the low intertidal assessed in 

two distinct time periods. The main goal was to gather information about the species that have their 

distribution limit in Viana, particularly regarding their temperature tolerance ranges, and understand 

the seaweed biodiversity changes over time, as well as to use this information to produce simple and 

educative contents to become available for the general public, through documentation and exhibitions. 

Viana has specific environmental characteristics that allow some species to grow here and not further 

south, such as cold-water during summer due to upwelling events, allowing cold-water species to 

occur and have their distributional limit. We found that 11 boreal seaweed species may exist in Viana 

living in its geographical limit, and from these we currently detected 5 species at Viana’s beaches. 

Temperature seems to exert a strong effect on these species’ distribution patterns, as shown through 

species distribution maps along North Atlantic rocky shores. In addition, the seaweed communities 

from 5 beaches of the north of Portugal were compared and analysed together with the data from a 

previous study made 13 years ago, taking into account structural and more functional approaches. 

Preliminary results showed some changing trends indicating that climate might also be altering the 

seaweed communities from the intertidal. Furthermore, invasive seaweeds were briefly addressed 

due to its occurrence and apparent influence in the study sites. All the knowledge acquired during the 

6 months of this internship was then summed up in outputs that include: a proposition for an exhibition, 

a low intertidal seaweed catalogue, a seaweed herbarium and a small book with seaweeds of Viana 

do Castelo. 

Key-words 

Climate change, distribution limit, intertidal, invasive species, seaweed, temperature. 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

6 

 

Índice 

Agradecimentos ................................................................................................................................ 2 

Resumo ............................................................................................................................................ 4 

Palavras-chave ............................................................................................................................. 4 

Abstract ............................................................................................................................................ 5 

Key-words ..................................................................................................................................... 5 

Índice de Figuras .............................................................................................................................. 9 

Índice de Tabelas ........................................................................................................................... 12 

Lista de abreviaturas....................................................................................................................... 13 

Enquadramento .............................................................................................................................. 14 

Objetivos ..................................................................................................................................... 18 

Contexto científico .......................................................................................................................... 19 

Materiais e Métodos........................................................................................................................ 22 

Revisão de literatura ................................................................................................................... 22 

Áreas de estudo .......................................................................................................................... 22 

Saídas de campo ..................................................................................................................... 26 

Mapas ......................................................................................................................................... 29 

Atributos funcionais ..................................................................................................................... 30 

Análise de dados ......................................................................................................................... 32 

Algário ......................................................................................................................................... 33 

Parte I. Última Paragem do Boreal: Macroalgas de Viana do Castelo ............................................. 34 

Seleção das espécies-alvo com base na literatura ...................................................................... 35 

Espécies-alvo .............................................................................................................................. 38 

Ascophyllum nodosum ........................................................................................................................... 38 

Choreocolax polysiphoniae ................................................................................................................... 41 

Delesseria sanguinea ............................................................................................................................. 43 

Fucus serratus ......................................................................................................................................... 44 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

7 

 
Furcellaria lumbricalis............................................................................................................................. 47 

Halidrys siliquosa .................................................................................................................................... 48 

Litosiphon laminariae ............................................................................................................................. 49 

Plumaria plumosa ................................................................................................................................... 49 

Rhodomela confervoides ....................................................................................................................... 50 

Saccharina latissima .............................................................................................................................. 50 

Vertebrata lanosa .................................................................................................................................... 54 

Ortofotomapa .............................................................................................................................. 57 

Parte II. Macroalgas do Intertidal Inferior: Antes de Depois ............................................................ 59 

Análise preliminar das comunidades ........................................................................................... 59 

Invasoras .................................................................................................................................... 67 

Sargassum muticum ............................................................................................................................... 67 

Grateloupia turuturu ................................................................................................................................ 69 

Colpomenia peregrina ............................................................................................................................ 69 

Asparagopsis armata (Falkenbergia rufolanosa) ............................................................................... 70 

Undaria pinnatifida .................................................................................................................................. 71 

Parte III. Outputs – Conteúdos técnicos .......................................................................................... 72 

Proposta de exposição ................................................................................................................ 72 

Catálogo ...................................................................................................................................... 72 

Algário ......................................................................................................................................... 72 

Base de dados para publicação .................................................................................................. 73 

Guia de Algas de Viana do Castelo ............................................................................................. 73 

Conclusão ....................................................................................................................................... 74 

Bibliografia ...................................................................................................................................... 75 

Anexos ............................................................................................................................................ 82 

Anexo I. Proposta de conteúdos para exposição ......................................................................... 82 

Anexo II. Catálogo de espécies do intertidal inferior .................................................................... 89 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

8 

 
Anexo III. Algário ....................................................................................................................... 163 

Algas Verdes ......................................................................................................................................... 163 

Algas Castanhas ................................................................................................................................... 164 

Algas Vermelhas ................................................................................................................................... 170 

Anexo IV. Guia de Algas de Viana do Castelo ........................................................................... 182 

 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

9 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Mapa das Áreas protegidas de Viana do Castelo (©Câmara Municipal de Viana do 

Castelo) .......................................................................................................................................... 14 

Figura 2 – Sargaço a cobrir o areal da praia de Castelo do Neiva (©Marina Dolbeth) .................... 16 

Figura 3 (esq.) – Vários palheiros de sargaço num campo perto da praia de Castelo do Neiva. ..... 17 

Figura 4 (dir.) – Palheiro de sargaço com aproximadamente 2 m de altura. ................................... 17 

Figura 5 – Evolução da média da temperatura da superfície oceânica (SST) na região de Viana do 

Castelo. Dados de SST obtidos pelo ICOADS (International Comprehensive Ocean-Atmosphere 

Data Set). Gráfico produzido com livraria GGPLOT do software R, com inclusão de modelo linear 

para visualizar a tendência na evolução da temperatura. ............................................................... 20 

Figura 6 – Mapa com a localização das praias visitadas durante o estágio. ................................... 23 

Figura 7 – Praia de Carreço em maré-baixa após bloom de Ulva spp. ........................................... 23 

Figura 8 – Praia Norte em maré-baixa. ........................................................................................... 24 

Figura 9 – Praia do Cabedelo (©Soraia Castro). ............................................................................. 24 

Figura 10 – Praia da Amorosa em maré-baixa (©Soraia Castro). ................................................... 25 

Figura 11 – Praia de Castelo do Neiva em maré-baixa com sargaço no areal. ............................... 25 

Figura 12 – Praia de Mindelo (©Dimitri Costa – CIIMAR) ................................................................ 26 

Figura 13 – Quadrado utlizado nas amostragens da comunidade de macroalgas do intertidal 

inferior, para avaliar a composição especifica e respetiva cobertura das espécies que compõem a 

comunidade no quadrado. (©Dimitri Costa – CIIMAR) .................................................................... 27 

Figura 14 - Imagem do ecrã do dispositivo ligado ao comando do VANT, mostrando o polígono 

referente à área de voo. .................................................................................................................. 29 

Figura 15 – Mapa da Península Ibérica, com o distrito de Viana do Castelo destacado e com a 

Temperatura Média da Superfície Oceânica (Mean SST), dados Bio-ORACLE e MARSPEC. ....... 34 

Figura 16 – População de Ascophyllum nodosum na Praia Norte. .................................................. 39 

Figura 17 – Detalhe da fronde de Ascophyllum nodosum (©CMIA). ............................................... 39 

Figura 18  – Digitalização de um exemplar seco de Ascophyllum nodosum (algário) recolhido na 

Praia Norte, com aproximadamente 38 cm de comprimento ........................................................... 39 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

10 

 
Figura 19 – Mapa de distribuição de Ascophyllum nodosum na costa rochosa do Oceano Atlântico, 

com indicação da variação da Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST 

obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e coordenadas geográficas através do 

OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. ........................................................... 40 

Figura 20 – Exemplares de Ascophyllum nodosum na praia do Carreço com apenas alguns 

centímetros de altura devido à elevada herbivoria. ......................................................................... 41 

Figura 21 (esq.) – Alga parasita Choreocolax polysiphoniae (seta) sobre fronde de Vertebrata 

lanosa encontrada na Praia Norte, vista à lupa binocular. .............................................................. 42 

Figura 22 (dir.) – Detalhe de outro exemplar de Choreocolax polysiphoniae vista à lupa binocular. 42 

Figura 23 – Dois exemplares secos de Choreocolax polysiphoniae (setas) sobre Vertebrata lanosa 

(algário) recolhidos na Praia Norte. As algas parasitas têm menos de 1 mm de diâmetro. ............. 42 

Figura 24 – Mapa de distribuição de Choreocolax polysiphoniae na costa rochosa do Oceano 

Atlântico, com indicação da variação da Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de 

SST obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e coordenadas geográficas através 

do OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. ...................................................... 43 

Figura 25 – Exemplar de Fucus serratus na Praia Norte. ................................................................ 44 

Figura 26 (esq.) – Detalhe da fronde serrada e da nervura mediana de Fucus serratus. ................ 45 

Figura 27 (dir.) – Exemplar seco de Fucus serratus (algário) recolhido na Praia Norte, largura 

aproximada de 28 cm. .................................................................................................................... 45 

Figura 28 – Exemplar de Fucus serratus na Praia Norte apresentando elevado grau de herbivoria e 

presença de Gibbula umbilicalis. .................................................................................................... 46 

Figura 29 – Mapa de distribuição de Fucus serratus na costa rochosa do Oceano Atlântico, com 

indicação da variação da Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST obtida 

através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e coordenadas geográficas através do OBIS, 

GBIF e ocorrências observadas no presente estudo....................................................................... 47 

Figura 30 – Exemplar jovem de Saccharina latissima agarrado a uma pedra na Praia da Amorosa. 

Detalhe da fronde enrugada. .......................................................................................................... 51 

Figura 31 (esq.) – Exemplar seco de Saccharina latissima (algário) em fundo branco e preto, 

recolhido na Praia da Amorosa com aproximadamente 11 cm de altura. ........................................ 51 

Figura 32 (dir.) – Exemplar seco de Saccharina latissima (algário) com aproximadamente 70 cm de 

comprimento, recolhido em Castelo do Neiva. ................................................................................ 51 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

11 

 
Figura 33 – Vários exemplares de Saccharina latissima recolhidos do sargaço no areal em Castelo 

de Neiva. O quinto exemplar corresponde ao algário apresentado na imagem 32. ......................... 52 

Figura 34 – Mapa de distribuição de Saccharina latissima na costa rochosa do Oceano Atlântico, 

com indicação da variação da Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST 

obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e coordenadas geográficas através do 

OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. ........................................................... 53 

Figura 35 – Vertebrata lanosa epífita sobre Ascophyllum nodosum. ............................................... 54 

Figura 36 – Vários exemplares de Vertebrata lanosa sobre fronde de Ascophyllum nodosum 

(algário), recolhidos na Praia Norte. Epífita com tamanho médio de 4 cm. ..................................... 54 

Figura 37 – Mapa de distribuição de Vertebrata lanosa na costa rochosa do Oceano Atlântico, com 

indicação da variação da Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST obtida 

através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e coordenadas geográficas através do OBIS, 

GBIF e ocorrências observadas no presente estudo....................................................................... 55 

Figura 38 - Ortofotomapa da zona intertidal da praia Norte criado a partir de 178 fotografias usando 

o Agisoft Metashape. ...................................................................................................................... 58 

Figura 39 – Gráficos de PCO da composição taxonómica e respetiva cobertura de espécies no 

intertidal inferior (em cima) e da composição funcional e respetiva cobertura - atributos funcionais 

das comunidades no intertidal inferior (em baixo) com vetores de correlação de Pearson (0.6) ..... 64 

Figura 40 – Sargassum muticum numa poça de maré no intertidal inferior na praia Norte. ............. 68 

Figura 41 – Exemplar de algário de Sargassum muticum com cerca de 38 cm de comprimento. ... 68 

Figura 42 (esq.) – Vários expécimes de Grateloupia turuturu numa rocha na praia Norte. ............. 69 

Figura 43 (dir.) – Exemplar seco de Grateloupia turuturu com cerca de 13 cm de altura. ............... 69 

Figura 44 – Colpomenia peregrina no intertidal inferior na praia Norte. .......................................... 70 

Figura 45 – Alguns tufos de Falkenbergia rufolanosa na praia Norte. © Dimitri Costa – CIIMAR .... 70 

Figura 46 (esq.) – Exemplar de Undaria pinnatifida encontrado à deriva na praia Norte. ................ 71 

Figura 47 (dir.) – Exemplar de Undaria pinnatifida a ser preparado para o algário. ......................... 71 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

12 

 

Índice de Tabelas  

Tabela 1 – Datas e tarefas realizadas durante as saídas de campo nos vários locais, com indicação 

da equipa com quem foram realizadas as tarefas. .......................................................................... 28 

Tabela 2 – Tabela de atributos funcionais (características), respetivas categorias e descrição……30 

Tabela 3 – Espécies com limite de distribuição em Viana do Castelo, segundo Araújo et al. (2009) e 

Lima et al. (2007). ........................................................................................................................... 36 

Tabela 4 – Lista final de espécies com limite de distribuição em Viana do Castelo. ........................ 37 

Tabela 5 – Tabela de temperaturas máximas e ideais para a sobrevivência/crescimento e 

reprodução das espécies. ............................................................................................................... 56 

Tabela 6 – Ocorrência de espécies no intertidal inferior das cinco praias amostradas, com dados 

entre 2006 e 2008 comparativamente com os dados obtidos no âmbito deste estágio em 2019…. 60 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

13 

 

Lista de abreviaturas 

CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 

cm – Centímetros  

CMIA – Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental 

CMVC – Câmara Municipal de Viana do Castelo 

CWM – Community Weighted Mean 

Dir. – Direita 

Esq. - Esquerda 

GBIF – Global Biodiversity Information Facility 

ICOADS – International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 

m – Metros  

mm – Milímetros 

MARSPEC – Ocean Climate Layers for Marine Spatial Ecology 

OBIS – Ocean Biogeographic Information System 

PCO – Principal Coordinates Analysis 

QGIS – Quantum Geographic Information System 

RECAIC – Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica 

ROV – Remotely Operated Vehicle 

SST – Sea Surface Temperature 

VANT – Veículo Aéreo Não Tripulado 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

14 

 

Enquadramento  

Viana do Castelo é uma cidade no norte de Portugal contemplada pela presença de rio, mar e monte. 

É uma zona rica em biodiversidade e a importância destes ecossistemas do Litoral Norte é tal, que 

em conjunto integram a Rede Natura 2000 (figura 1). Esta é uma rede ecológica para o espaço 

comunitário da União Europeia resultante da aplicação da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats, tendo 

como finalidade assegurar a conservação das espécies e habitats mais ameaçados na Europa a 

longo prazo, contribuindo para limitar a perda de biodiversidade. Aproveitando o contexto ambiental 

excecional da região, e com o intuito de transformar Viana do Castelo num “Território de Ciência”, a 

cidade tem apostado em criar/desenvolver várias infraestruturas de suporte à investigação e para a 

comunicação da ciência ao grande público. Como exemplo disso temos o Centro de Monitorização 

e Interpretação Ambiental (CMIA), o Centro de Mar, o Geoparque e mais recentemente, a primeira 

Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica (RECAIC) do país, constituída por 7 

unidades laboratoriais de investigação descentralizadas do Geoparque: Laboratório de 

Processamento de Amostras em Sedimentologia, Laboratório de Sondagem Mecânica e Geofísica, 

Laboratório de Comunicação de Ciência, Laboratório de Processamento de Amostras em Petrologia, 

Laboratório de Microscopia e Petrografia, Laboratório de Fotogrametria e Laboratório da Memória. A 

Rede Escolar tem como objetivos estimular o conhecimento científico, promover o gosto pela ciência 

e incentivar a interdisciplinaridade fazendo com que haja partilha de conhecimentos entre 

investigadores, alunos e docentes. Para além disto, estes laboratórios são passíveis de ser 

requisitados (ou algum dos seus serviços) por qualquer pessoa que pretenda fazer investigação na 

região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa das Áreas protegidas de Viana do Castelo (©Câmara Municipal de Viana do Castelo) 
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O Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do Castelo, é um espaço da Câmara 

Municipal que resulta da recuperação das Azenhas de D. Prior, no âmbito do Programa Polis. Este 

espaço possui salas de exposições permanentes e temporárias, uma sala de atividades, uma 

biblioteca e um laboratório. O CMIA é uma entidade com caráter pedagógico e lúdico (Vasconcelos 

2013), cujas atividades e serviços destinam-se ao público em geral, com parcerias, workshops e 

jogos durante todo o ano, formando e informando pessoas de todas as idades sobre diversos 

assuntos, mas focando sobretudo na temática ambiental, desde a preservação de espécies à 

sustentabilidade do nosso planeta. O CMIA procura também conferir melhor qualidade de vida aos 

cidadãos, constituindo uma importante entidade de promoção ambiental e de monitorização contínua 

de parâmetros de avaliação que são colocados à disposição dos cidadãos. Neste âmbito, indicadores 

de qualidade do ambiente da cidade como a qualidade do ar, a qualidade da água, o ruído e a 

meteorologia são regularmente medidos. Tanto o CMIA como o Centro de Mar, que se encontra a 

bordo do navio Gil Eanes, podem ser visitados gratuitamente, constantemente com exposições 

cativantes apostando sempre na comunicação da ciência.  

O mais recente investimento de Viana do Castelo no âmbito da Ciência é o Observatório da 

Biodiversidade do Litoral Norte, cujos objetivos principais são preservar e proteger o ambiente, 

promover o trabalho de investigação científica e o conhecimento aprofundado sobre as áreas naturais 

e classificadas do concelho, bem como a valorização do património natural, cultural e do turismo 

associado à natureza como reforço da necessidade de conservação dos recursos naturais. Também 

como apoio ao desenvolvimento de atividades de investigação, transferência de conhecimento e 

interatividade, este espaço é destinado à divulgação científica nos domínios do mar e das áreas 

classificadas, estabelecendo uma forte proximidade entre a investigação realizada pelas 

Universidades e a restante comunidade. Para tal, o Observatório estará munido de três unidades de 

microscopia avançada, um hidrofone, um minissubmarino (ROV) e conta ainda com um aquário onde 

estarão representados os ambientes marinhos locais. É esperado que ocorram exposições 

interativas, continuamente atualizadas, que abordarão os temas da evolução climática, dos 

ambientes e da biodiversidade local.  

As características ambientais particulares desta região, juntamente com a possibilidade de recorrer 

a inúmeros materiais e serviços disponibilizados pelo município, motivaram a realização do presente 

estágio, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a biodiversidade marinha local e os seus 

habitats, de forma a produzir conteúdos científicos que possam ser usados nos espaços do município 

que se dedicam a esta temática, e comunicá-los ao publico em geral, fomentando o interesse da 

comunidade pelo tema científico e pelas boas práticas ambientais.  

O tema “Macroalgas” foi selecionado inicialmente devido à elevada importância que Viana do Castelo 

possui como habitat para espécies que existem em Portugal, sendo que algumas destas espécies 
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apenas existem nesta região devido às características ambientais excecionais aqui presentes. As 

algas são um tema bastante atual, que tem ganho destaque sobretudo devido à constante procura 

de produtos inovadores e sustentáveis no domínio do Mar (como parte para a estratégia de 

crescimento “Blue Growth”, https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en), e que 

possam atender aos pedidos de consumidores que procuram modos de vida e dietas mais naturais. 

Como exemplo disso temos o uso de microalgas como a Spirulina e a Chlorella que são consumidas 

como poderosos suplementos alimentares, e outras microalgas são usadas na indústria cosmética 

(Spolaore et al., 2006) ou até mesmo para produção de biocombustível (Saad et al., 2019). Há 

também inúmeras macroalgas marinhas que possuem diferentes benefícios para a saúde e são 

consumidas em países de todo o mundo (Japão, China, República da Coreia, Tailândia, Estados 

Unidos da América, Inglaterra, etc) (FAO, 2016), mas apenas recentemente têm ganho a atenção 

dos portugueses.  Apesar disto, as algas portuguesas já tiveram um “momento de fama” na altura 

em que era comum apanhar o sargaço (figura 2) e o moliço, como durante a II Guerra Mundial quando 

a indústria portuguesa do Agar atingiu o seu pico. A apanha de algas na praia (sobretudo géneros 

como Saccorhiza, Fucus, Laminaria, Codium, Gelidium, Chondrus e Palmaria) servia sobretudo para 

fertilizar os campos agrícolas (Pereira, 2010a). Hoje em dia essa prática tem decrescido, ao ponto 

de já só haver uma sargaceira na zona de Viana do Castelo, mais especificamente em Castelo do 

Neiva (Montez, 2017), que com a ajuda do seu irmão dedica-se exclusivamente à recolha do sargaço 

para depois vender os “palheiros” que fazem (figuras 3 e 4). Ocasionalmente ainda é possível verem-

se pessoas na praia a recolher pequenas quantidades de sargaço em baldes para diversos usos. 

 

 

Figura 2 – Sargaço a cobrir o areal da praia de Castelo do Neiva (©Marina Dolbeth) 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
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Figura 3 (esq.) – Vários palheiros de sargaço num campo perto da praia de Castelo do Neiva. 

Figura 4 (dir.) – Palheiro de sargaço com aproximadamente 2 m de altura.  

 

Outro assunto contemporâneo é o das alterações climáticas que se verificam no nosso planeta. Dada 

a sua relevância, são incomensuráveis os estudos dedicados a este tema que está na ordem do dia 

(IPCC, 2018; Helmuth et al., 2006a; Helmuth et al., 2006b; Martínez et al., 2015; Jueterbock et al., 

2014, entre outros). No entanto, apesar da noção mais ou menos generalizada de que o clima está 

a mudar e que são necessárias medidas preventivas para impedir a escalada de eventos climáticos 

disruptivos, bem como de mitigação dos seus impactos (IPCC, 2018), as implicações das alterações 

climáticas para o ambiente e bem-estar da população humana são ainda pouco conhecidas para 

uma faixa da população. Este contexto despoletou o interesse em juntar o tema das macroalgas com 

o das alterações climáticas no presente estágio, de forma a tentar perceber potenciais efeitos destas 

alterações nas populações de macroalgas da região de Viana do Castelo. 
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Objetivos 

Os objetivos deste estágio focam-se sobretudo em recolher informação sobre a biodiversidade de 

macroalgas marinhas locais e desenvolver conteúdos educativos no âmbito da comunicação de 

ciência para um espetro alargado da população. Para isso foram selecionadas quatro tarefas 

principais: 

1. Identificar quais as espécies de macroalgas que têm o seu limite de distribuição a sul em 

Viana do Castelo, com o intuito de identificar as espécies mais vulneráveis às alterações 

climáticas – Parte I; 

2. Analisar as comunidades de macroalgas no intertidal inferior desta região fronteira e 

comparar com estudo anterior – Parte II; 

3. Catalogar as espécies encontradas para posteriormente poderem ser consultadas no 

Observatório da Biodiversidade do Litoral Norte – Parte III; 

4. Criar uma proposta de conteúdos para uma exposição educativa que poderá estar 

acessível a toda a comunidade local e científica, com base em toda a informação 

adquirida ao longo do estágio - Parte III.  
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Contexto científico 

Viana do Castelo é uma região muito particular do ponto vista ambiental por possuir características 

tão distintas do resto da costa portuguesa. Muitas das praias de Viana possuem grandes aflorações 

rochosas que são ideais para a fixação de algas bem como para refúgio de inúmeros animais (Duarte 

et al., 2015). Estas rochas em combinação com a luz, temperatura e o hidrodinamismo característicos 

das praias de Viana, criam o habitat ideal para inúmeros seres-vivos, permitindo a existência de 

comunidades biológicas muito ricas (CMIA, 2019; Faria et at., 2017). Mas o que torna estas praias 

ainda mais especiais são os afloramentos costeiros, razão pela qual, a água no Verão é mais fria 

nesta região comparativamente com o resto do país. Afloramento costeiro é o que se chama ao 

movimento de massas de água de zonas mais profundas do oceano para a superfície. Este 

fenómeno, influenciado em parte pelos ventos, traz águas do fundo do mar que são mais frias e ricas 

em nutrientes (Cardoso et al., 2019), que por sua vez são essenciais para a ocorrência (via refúgio 

climático e alimentação) de várias espécies (Lima et al., 2007; Casado-Amezúa et al., 2019). Em 

Viana do Castelo temos por isso as condições ideais para a permanência de vários organismos cujas 

populações não conseguem sobreviver ou reproduzir-se mais a sul devido às elevadas temperaturas 

da água. Alguns destes organismos são as macroalgas, que estão na base da teia alimentar, servindo 

de alimento para vários peixes e invertebrados, protegendo-os também contra outros predadores e 

contribuindo com as condições do meio adequadas para espécies de interesse comercial. Para além 

disso são produtores primários que ajudam a regular o dióxido de carbono da atmosfera e, por todas 

estas razões mencionadas, deveria ser do interesse de todos preservar estas espécies.  

Não é novidade que as alterações climáticas se têm vindo a acentuar e que as consequências daí 

provenientes se tenham vindo a agravar (IPCC, 2018). Uma dessas alterações é o aumento da 

temperatura da superfície oceânica (SST) global e, mais especificamente na costa Atlântica da 

Península Ibérica, este aumento gradual pode ser verificado pelo menos nos últimos 60 anos (Lima 

et al., 2007; Rubal et al., 2013). Focando em Viana do Castelo, podemos observar na figura 5 (dados 

de 1960 a 2016, fonte ICOADS - International Comprehensive Ocean-Atmosphere, 

https://icoads.noaa.gov) que tem havido uma tendência para o aumento médio da temperatura da 

superfície do oceano em cerca de 1.5ºC nesse período (de 15ºC a 16,5ºC, figura 5). Também os 

extremos são diferentes, com temperaturas mínimas que não são tão baixas como há décadas e 

com temperaturas máximas muito mais elevadas.    

   

https://icoads.noaa.gov/
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Figura 5 – Evolução da média da temperatura da superfície oceânica (SST) na região de Viana do Castelo. Dados de SST obtidos pelo 
ICOADS (International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set). Gráfico produzido com livraria GGPLOT do software R, com 

inclusão de modelo linear para visualizar a tendência na evolução da temperatura. 

 

A temperatura é um fator determinante na distribuição de espécies marinhas (Breeman, 1988; van 

den Hoek, 1982). As espécies com afinidades para águas mais frias, desde animais vertebrados, 

invertebrados ou mesmo as algas, como as presentes na região de Viana, são particularmente 

vulneráveis a alterações da temperatura. Em Portugal, algumas destas espécies mostraram uma 

correlação negativa com a temperatura, e apesar do seu limite de distribuição não se ter alterado, 

este resultado parece indicar a fase inicial da resposta das espécies ao aumento da temperatura 

(Rubal et al., 2013). Os casos em que as espécies alteram os seus limites de distribuição, podem 

dever-se não só à temperatura da água, mas também à temperatura do ar, que tem elevada influência 

em organismos que vivem no intertidal (Lima et al., 2006). O intertidal (ou zona entre-marés) é a zona 

que fica debaixo de água aquando da maré-alta, mas emersa na maré-baixa, e por esta razão, os 

seres que aqui habitam estão sujeitos às condições adversas de ambos os meios, sendo que a 

exposição dos organismos a temperaturas do ar desfavoráveis à sua sobrevivência pode explicar a 

alteração dos limites de distribuição de espécies de águas frias (Rubal et al., 2013). 

Para as macroalgas, além da temperatura tolerável para a sua sobrevivência, também a temperatura 

necessária para a indução da reprodução e sobrevivência de organismos jovens deve ser tida em 

conta em estudos de distribuição. Juntamente com a temperatura, a salinidade é um dos principais 

fatores que dita os limites regionais e locais das macroalgas (Sjøtun et al., 2015). Para além destes 

fatores, as barreiras físicas e as limitações de dispersão de cada espécie têm um grande papel na 

determinação dos limites geográficos (Straub et al., 2016).  No entanto, regra geral, o limite 

geográfico sul de espécies árticas e de águas temperadas é determinado pelos limites de 
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temperatura requeridos para a reprodução durante o inverno (Breeman, 1990), não havendo 

exemplos de limites sul que sejam estipulados apenas pelos requisitos de temperatura para o 

crescimento (Breeman, 1988). 

Várias espécies de macroalgas alteraram os seus limites de distribuição em resposta às alterações 

climáticas (Straub et al., 2016). Alguns casos já tinham sido previstos, mas outros mostraram-se 

surpreendentes, pois contrariaram as tendências de expansão/regressão dos limites (Lima et al., 

2007; Lima et al., 2008). Este resultado sugere que estas alterações devem ser avaliadas 

separadamente para cada espécie, considerando uma combinação de fatores (temperatura, 

salinidade, luminosidade, competição, entre outros), e os processos que podem influenciar estes 

parâmetros como afloramentos, outras correntes oceânicas, ventos (Lima et al., 2007; Faria et al., 

2017), incluindo o local de onde são originárias, devido à existência de ecótipos que há em algumas 

algas mas em várias outras não houve este desenvolvimento (Breeman, 1990; Sjøtun et al., 2015). 

A resposta das espécies face às alterações que tendem para um oceano mais quente e ácido 

mostram-se cada vez mais não-lineares, tornando mais difícil prever os impactos vindouros (Arenas 

et al., 2015).  
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Materiais e Métodos 

Como referido nos objetivos, o trabalho do presente estágio foi organizado em 4 tarefas principais, 

sendo que o material e métodos usado para a sua execução foi transversal a estas 4 tarefas. Como 

tal, a sua descrição será apresentada nos pontos a seguir.  

 

Revisão de literatura  

Para que a informação aqui apresentada fosse o mais correta possível, o máximo exequível de 

informação foi recolhida sobre cada espécie, nomeadamente, nome taxonómico atual; descrição 

detalhada compilada; supostos limites de distribuição nacional e global; condições ambientais 

preferidas; limites de temperatura toleráveis; outros aspetos relevantes. Para este feito, inúmeros 

artigos científicos e livros foram obviamente necessários (ex.: Araújo et al., 2009; Lima et al., 2007; 

Bunker et al., 2012; etc), mas várias plataformas online foram imprescindíveis: AlgaeBase; GBIF; 

MACOI; MarLIN; OBIS; OMARE; The Seaweed Site; WoRMS. 

Para o Catálogo de Macroalgas (Parte III e anexo II), foi utilizada alguma bibliografia mais específica 

que poderá ser consultada no final do mesmo. No Catálogo estão descritas 80 espécies que podem 

ser encontradas ao longo do intertidal inferior da costa rochosa de Viana do Castelo. Com base neste 

catálogo foi posteriormente desenvolvido um livro “Guia de Algas de Viana do Castelo” (anexo IV) 

que por esta razão tem a mesma bibliografia e não vai ser apresentada. 

 

Áreas de estudo 

Para ambas as partes I e II deste trabalho, as saídas de campo ocorreram apenas em praias do norte 

de Portugal, quatro no distrito de Viana do Castelo e uma no distrito do Porto, como mostra a figura 

6, seguindo-se uma pequena descrição das mesmas. No âmbito da parte I do trabalho foi 

considerada a informação obtida nas praias da região de Viana. No âmbito da parte II do trabalho, 

relativa às comunidades do intertidal inferior, foram consideradas as praias de Carreço, Praia Norte, 

Amorosa, Mindelo, e ainda uma segunda praia no distrito do Porto – praia da Aguda, de forma a 

manter o mesmo procedimento de amostragem do estudo anterior. No entanto, a campanha da praia 

da Aguda foi realizada por outro elemento da equipa do CIIMAR. 
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Figura 6 – Mapa com a localização das praias visitadas durante o estágio. 

 

Praia de Carreço  

Situada em Montedor (41°44'32.1"N 8°52'38.3"W), esta praia possui uma grande variedade de 

formações geológicas e de algas marinhas (figura 7).  

 

Figura 7 – Praia de Carreço em maré-baixa após bloom de Ulva spp. 
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Praia Norte 

A Praia Norte em Viana do Castelo (41°41'50.3"N 8°51'05.7"W) não possui um grande areal mas é 

conhecida pela sua extensa área rochosa, podendo estar frequentemente coberta por sargaço, 

sobretudo nos meses mais quentes (figura 8).  

 

Figura 8 – Praia Norte em maré-baixa. 

 

Praia do Cabedelo 

Esta praia em Viana (41°40'39.4"N 8°49'50.7"W) é caracterizada por ventos fortes e pela ausência 

de formações rochosas, sendo comum a prática de desportos radicais e windsurf. No entanto existem 

pequenas porções de rocha que podem ser avistadas na maré-baixa, onde estão fixas algumas algas 

(figura 9). 

 

Figura 9 – Praia do Cabedelo (©Soraia Castro). 
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Praia da Amorosa 

A Praia da Amorosa (41°38'50.8"N 8°49'32.7"W) possui um extenso areal de areia fina e muitas 

rochas e poças de maré (figura 10). 

 

Figura 10 – Praia da Amorosa em maré-baixa (©Soraia Castro). 

 

Praia de Castelo do Neiva 

Em Castelo do Neiva (41°37'41.2"N 8°49'10.2"W), as rochas podem apenas ser alcançadas (sem 

recorrer a equipamento de mergulho) em marés muito baixas, tornando difícil a recolha de algas, 

exceto quando existe sargaço no areal (figura 11).   

 

Figura 11 – Praia de Castelo do Neiva em maré-baixa com sargaço no areal. 
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Praia de Mindelo 

Esta praia não faz parte da região de Viana do Castelo, no entanto, foi realizada uma campanha para 

análise de cobertura das macroalgas do intertidal inferior, dado ser um dos locais abrangidos pelo 

estudo anterior, e cujos dados são utilizados para uma análise comparativa. É uma praia pertencente 

a Vila do Conde (41°18'34.8"N 8°44'27.0"W) e destaca-se das praias vizinhas pela presença de 

grandes penedos, onde podem ser encontradas várias espécies de algas (figura 12). 

 

Figura 12 – Praia de Mindelo (©Dimitri Costa – CIIMAR) 

 

Saídas de campo 

A avaliação da ocorrência das espécies em zona de fronteira (parte I) foi feita apenas através da 

observação e procura de determinadas espécies, tendo em conta a sua zonação na costa rochosa, 

sempre acompanhada de máquina fotográfica para se obterem registos fotográficos. As fotografias 

apresentadas ao longo deste relatório foram quase todas tiradas por mim, exceto quando indicado o 

contrário através do símbolo ©.  

Para a avaliação da composição específica e cobertura vegetal das comunidades dos intertidal 

inferior (parte II) foi efetuada a análise de cobertura, que consistiu na aplicação do método do 

quadrado, que é simples e de fácil utilização. Este é um método utilizado em estudos de ecologia 

sobretudo para avaliar a biodiversidade (Census of marine life, 2009). Consistiu em colocar um ou 

mais quadrados de 50 cm x 50 cm (figura 13) sobre áreas no intertidal inferior das praias e registar 

a percentagem de ocupação de cada espécie dentro do quadrado. Como se pode ver na figura, o 
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grande quadrado está ainda dividido em 25 quadrados menores, cada um deles representando 4% 

do total, para facilitar a avaliação da cobertura de cada espécie. Para espécies que não são 

abundantes e apenas ocorrem uma vez ou são representativas de menos de 1% (isto é, ocupam 

menos de ¼ de um pequeno quadrado), regista-se o valor ‘1’ indicando apenas que a espécie existe 

no local. No final, obtém-se informação da composição da comunidade e respetiva cobertura. Foram 

feitas 15 amostras aleatórias em cada praia (Carreço, Norte, Amorosa, Mindelo), nos mesmos locais 

que foram visitados nos anos anteriores (2006-2008).   

 

Figura 13 – Quadrado utlizado nas amostragens da comunidade de macroalgas do intertidal inferior, para avaliar a composição 
especifica e respetiva cobertura das espécies que compõem a comunidade no quadrado. (©Dimitri Costa – CIIMAR) 

 

No âmbito da parte I do trabalho, os dias de amostragem foram selecionados com base na 

disponibilidade da equipa e nas condições atmosféricas, considerando o período de maré baixa (de 

acordo com a Tábua de Marés, https://tabuademares.com/pt/viana-do-castelo/viana-do-

castelo#_tabela_mares). No âmbito da parte II, os dias de amostragem foram selecionados de forma 

a serem representativos das condições de inverno e considerando a maré mais baixa possível, de 

forma a aceder mais facilmente aos locais do intertidal inferior. No total, foram realizadas 14 saídas 

ao longo dos 6 meses de estágio, como mostra a tabela 1.  

 

 

 

 

https://tabuademares.com/pt/viana-do-castelo/viana-do-castelo#_tabela_mares
https://tabuademares.com/pt/viana-do-castelo/viana-do-castelo#_tabela_mares
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Tabela 1 – Datas e tarefas realizadas durante as saídas de campo nos vários locais, com indicação da equipa com quem foram 

realizadas as tarefas. 

Nº Data Procedimentos realizados Equipa Local 

1 22/02/19 Saída experimental e avaliação da 

ocorrência 

CIIMAR Praia Norte 

2 11/03/19 Avaliação da ocorrência CMIA Praia Norte 

3 20/03/19 Avaliação da ocorrência CMIA Praia Norte 

4 21/03/19 Análise da cobertura e avaliação 

da ocorrência 

CIIMAR Praia Norte 

5 22/03/19 Análise da cobertura e avaliação 

da ocorrência 

CIIMAR Mindelo 

6 23/03/19 Análise da cobertura e avaliação 

da ocorrência 

CIIMAR Amorosa 

7 27/03/19 Avaliação da ocorrência  CMIA Praia Norte 

8 18/04/19 Análise da cobertura e avaliação 

da ocorrência 

CIIMAR Carreço 

9 20/05/19 Fotogrametria com VANT e 

avaliação da ocorrência 

CIIMAR Praia Norte 

10 27/05/19 Monitorização e avaliação da 

ocorrência 

CMIA Praia Norte 

11 21/06/19 Avaliação da ocorrência CMIA Cabedelo 

12 25/06/19 Avaliação da ocorrência CIIMAR Castelo do Neiva 

13 05/07/19 Fotogrametria com VANT e 

avaliação da ocorrência 

CIIMAR Praia Norte 

14 16/07/19 Avaliação da ocorrência CIIMAR Praia Norte 
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Mapas 

Para criar o mapa onde é indicada a localização das praias visitadas, bem como o mapa da 

temperatura da superfície oceânica da Península Ibérica, foi utilizado o QGIS e os dados de 

temperatura foram obtidos através das plataformas Bio-ORACLE (Marine data layers for ecological 

modelling) e MARSPEC (Ocean climate layers for marine spatial ecology), usando o pacote 

sdmpredictors (Bosch et al., 2018) integradas no software R (R Core Team, 2019). 

No âmbito do objetivo 1, para avaliar a distribuição espacial de espécies com limite sul em Viana do 

Castelo, foram criados mapas de distribuição no QGIS, usando as coordenadas de localização para 

cada espécie-alvo obtidas através das plataformas OBIS (Ocean Biogeographic Information System) 

e GBIF (Global Biodiversity Information Facility), juntamente com as coordenadas das praias que 

foram visitadas durante o estágio em que se verificou a presença da espécie. A veracidade destes 

registos foi verificada sempre que possível, sendo anulados os registos que indicavam ocorrência 

em locais improváveis (ex.: exemplares pertencentes a museus; ecossistemas terrestres). Para a 

obtenção dos dados ambientais no Bio-ORACLE e MARSPEC, e das coordenadas no OBIS e GBIF 

foram usadas livrarias pacote sdmpredictors (Bosch et al., 2018) e de BIOMOD2 (Thuiller et al., 2016) 

integradas no software R, adaptando um script para modelação da distribuição das espécies 

(“species distribution modelling”). 

Ainda no âmbito dos mapas, foi criado um ortofotomapa através de uma técnica denominada 

fotogrametria. A fotogrametria permite extrair, medir e interpretar vários tipos de informação através 

da fotografia (Peixoto, 2017). Para a aquisição dos dados foi utilizado o VANT (Veículo Aéreo Não 

Tripulado) Phantom 4 Pro+ que tirou 178 fotografias a uma altitude de 120 m num primeiro voo 

efetuado manualmente e sem recurso a software específico. No segundo voo efetuado, recorreu-se 

ao software Pix4Dcapture onde se definiu um polígono como mostra a figura 14, deixando o voo de 

ser manual. Foram tiradas 698 fotografias a 90 m de altitude.  

 

Figura 14 - Imagem do ecrã do dispositivo ligado ao comando do VANT, mostrando o polígono referente à área de voo. 
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Ambos os voos foram executados por um técnico especializado, após requisição online do serviço 

do Laboratório de Fotogrametria da Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica 

(RECAIC). Por sua vez, o ortofotomapa, que combina as fotografias obtidas, foi criado usando o 

Agisoft Metashape, numa colaboração com o CIIMAR/Universidade do Porto. 

 

Atributos funcionais 

A comunidade de macroalgas foi descrita e analisada considerando os diferentes atributos funcionais 

(“traits”), de acordo com a tabela 2, sendo que cada espécie foi classificada com a respetiva categoria 

em cada um dos 5 atributos funcionais considerados. No caso particular do substrato de fixação, 

dado que as espécies podiam apresentar várias categorias em simultâneo, optou-se por usar uma 

discriminação diferente na análise de dados: 1) uma possibilidade de substrato de fixação (epifloral 

ou epilítica ou epifítica); 2) com duas possibilidades de substrato de fixação; 3) com várias 

possibilidades de substrato de fixação, i.e., ≥3 possibilidades; 4) com possibilidade de vida livre.   

A descrição funcional da tabela foi utilizada para a análise preliminar dos padrões funcionais das 

comunidades (gráficos da parte II - objetivo 2), e também para a descrição das características de 

algumas das espécies incluídas no Catálogo de Espécies (anexo II - objetivo 3).  

 

Tabela 2 – Atributos funcionais (características) consideradas, respetivas categorias e descrição. 

Características Categorias Descrição 

Altura do talo  

(tamanho que a 

alga tem quando 

se encontra ereta, 

desde a base até 

aos ápices) 

≤ 1 cm 
Até 1 cm de altura mas pode crescer bastante lateralmente, 

como é o caso de espécies incrustantes. 

1 cm- 5 cm Pequena 

5 cm- 10 cm Pequena – Média  

10 cm- 20 cm Média  

20 cm- 50 cm Média - Grande 

50 cm- 1 m Grande 

> 1 m 
Muito grande. Normalmente são espécies que crescem mais 

em altura do que em largura, como as kelp 
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Espaço vertical 

ocupado 

 

Canopy 

Espécies que crescem mais em altura, criando cobertura para 

espécies menores; tendência para formar florestas; representa 

o estrato mais superior numa comunidade de macroalgas                  

Encrusting 
Espécies que crescem em largura, criando uma crosta na 

superfície à qual estão fixas 

Subcanopy  
Espécies menores do que as canopy, mas maiores do que as 

turf; estrato intermédio 

Turf 

Espécies pequenas, com pouca altura, que tendem a crescer 

mais em área criando um “relvado” sobre a rocha; normalmente 

o menor estrato das macroalgas eretas 

Complexidade/ 

Volume 
1 – Simples maciço 

(quase 2D) 

Talo com pouca altura, crescendo 

uniformemente apenas lateralmente (ex.: 

Lithophyllum incrustans) 

 

2 – Simples e fina 
Talo fino foliáceo ou muito simples; nada 

a pouco ramificado (ex.: Ulva lactuca) 

 

3 – Simples e 

grossa  

Estrutura do talo pouco complexa; 

espesso e resistente; bastante mais alto 

do que largo (ex.: Laminaria spp) 

 

4 – Prostrado  

Talo com pouca altura relativamente à 

largura; ocupa grande área de superfície 

(ex.: Chondracanthus acicularis) 

 

5 – Volumosa fina  

Talo fino foliáceo e ramificado; pode ter 

aparência de arbusto/tufo (ex.: Dictyota 

dichotoma) 

 

6 – Volumosa 

grosseira 

Talo resistente/espesso; bastante 

ramificado; aspeto de arbusto (ex.: Fucus 

spp.) 

 

7 – Volumosa muito 

ramificada  

Talo extremamente ramificado; 

normalmente espécies pequenas com 

aparência tufosa (ex.: Halopteris scoparia; 

Falkenbergia) 

 

Substrato de 

fixação 

(Substrato onde a 

alga se fixa) 

Epifloral Espécies que se fixam/crescem em substrato arenoso 

Epilítica Espécies que se fixam e crescem em rochas ou pedras 

Epifítica 
Espécies que se fixam e crescem em outras algas (ou plantas) 

mas não são parasitas  

Epizóica 
Espécies que se fixam e crescem em outros animais vivos mas 

não são parasitas 

Livre Espécies que crescem sem se fixar; flutuam livremente 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

32 

 
Base de fixação 

(Estrutura que 

permite que a 

alga se fixe) 

Rizoides  

Estrutura similar às raízes das plantas; podem ser rizoides finos 

e filamentosos ou rizoides mais grossos designados hápteros; 

capacidade de se agarrar a vários substratos 

Disco 
Estrutura discoide; pode ser um pequeno disco inconspícuo ou 

cobrir uma grande área; normalmente fixos em rochas e pedras  

Bolbo Hápteros que de desenvolvem numa estrutura globosa 

 

Análise de dados  

A análise dos atributos funcionais (“traits”) foi realizada considerando a cobertura dos diferentes 

atributos funcionais na comunidade, através da análise vulgarmente conhecida como “CWM - 

Community Weighted Mean”. Os CWM permitem avaliar a identidade do atributo funcional na 

comunidade, considerando a sua cobertura relativa (van der Linden et al., 2015). Desta forma permite 

avaliar quais os atributos dominantes na comunidade, e que mais contribuem para os padrões 

observados nas comunidades estudadas (ex.: van der Linden et al. 2015). Para estas análises foi 

utilizada a livraria dbFD (Laliberté et al., 2015) integrada no software R.  

Para a análise preliminar dos dados obtidos no âmbito da parte II, referente à comparação das 

comunidades do infralitoral em diferentes locais e períodos de tempo, foi realizada a análise de 

Coordenadas Principais (PCO), que é um método de ordenação das amostras num espaço 

bidimensional, com base numa matriz de dissimilaridade (Anderson et al., 2008). Primeiramente, foi 

calculado o índice de Bray-Curtis, sendo esta matriz de dissimilaridade usada na ordenação. O PCO 

permite avaliar diferenças na composição das comunidades, considerando ambas a ocorrência e 

respetiva cobertura. Quanto mais próximas as amostras se encontram entre si mais similares são as 

suas comunidades, sendo indicada a variabilidade explicada referida nos 2 primeiros eixos da 

ordenação. O PCO foi aplicado para ambas composição taxonómica e composição funcional (usando 

os valores de abundância relativa para cada categoria funcional obtidos através da análise dos 

CWM). Os PCO foram efetuados considerando a média das 15 réplicas que compõem cada 

campanha, para melhor perceção dos padrões, sendo que a identificação das amostras foi efetuada 

considerando os fatores local e ano de amostragem. Igualmente, foram adicionados vetores das 

espécies/atributos funcionais ao PCO, com base nas correlações de Pearson, apenas para auxiliar 

à compreensão dos padrões observados (Anderson et al., 2008). Estas análises foram realizadas 

com recurso ao software PRIMER-PERMANOVA (Anderson et al., 2008).  
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Algário 

Para a criação do algário foram utilizados vários materiais: 

• Algas frescas (recém apanhadas da praia); 

• Papel cavalinho (A3, A4, A5) ou cartolina, dependendo do tamanho do exemplar; 

• Pano de tela, ou algum tecido fino que não deixe marca na alga quando seca; 

• Prensa de madeira; 

• Folhas de jornal; 

• Pinça e pincel; 

• Tina ou tabuleiro com água. 

Primeiramente as algas eram apanhadas na praia e transportadas para o laboratório. É importante 

mencionar que, sempre que possível, eram apanhadas algas em bom estado que estivessem à 

deriva em vez de colher exemplares fixos ao substrato. Já no laboratório, seguia-se a passagem por 

água doce para retirar algum organismo que se encontrasse agarrado e retiravam-se as epífitas, se 

existentes. No caso de algas com textura mais rígida e consistente, que não perdem o seu formato 

fora de água, como por exemplo a Laminaria, enxugava-se o excesso de água com algum pano ou 

papel, de forma a ficar pronta para ser posicionada no papel de tamanho ideal, com a ajuda de uma 

pinça. Já as algas mais delicadas e finas, como a Desmarestia, tendem a perder o formato original 

que apresentam enquanto submersas, formando um aglomerado sem forma aparente quando 

retiradas da água. Nestes casos, utilizava-se uma tina com água e mergulhava-se uma folha de papel 

cavalinho, onde era colocada a alga por cima, voltando à sua forma natural. Cuidadosamente, era 

retirado o papel da água de modo à alga aderir à folha. Caso se quisesse alterar ligeiramente a 

posição de alguma parte da alga, aprendi que utilizar um pincel é a melhor opção. Quando a alga 

estivesse na posição pretendida, pousava-se a folha de papel sobre algumas folhas de jornal, cobria-

se a alga com pano de tela e novamente mais camadas de jornal. O jornal absorve a água e o pano 

de tela tem como objetivo evitar que a alga se cole ao jornal que se encontra por cima. O último 

passo era colocar estas camadas numa prensa, o mais direito possível para evitar que não hajam 

vincos que pudessem passar para o papel e para a alga depois de secos. O jornal era mudado todos 

os dias e o pano de tela retirado e colocado novamente, para prevenir o aparecimento de bolor. Após 

algumas semanas (dependendo da alga) o exemplar estava completamente seco e pronto, podendo 

ser armazenado ou exposto.   

A coleção completa do algário (59 digitalizações) encontra-se disponível no anexo III. Para além de 

estarem juntas por cores (verde, castanho e vermelho), a apresentação das espécies não tem uma 

ordem particular, tendo sido apenas agrupadas por semelhanças físicas.    
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Parte I. Última Paragem do Boreal: Macroalgas de Viana 

do Castelo 

O termo ‘boreal’ está associado ao ‘Norte’ e este adjetivo relaciona ou localiza algo a regiões do 

Norte, sobretudo em zonas frias do Ártico. Espécies denominadas boreais têm afinidade para águas 

frias e não sobrevivem em temperaturas quentes. Algumas destas espécies com afinidade para 

águas mais frias existem em Viana do Castelo, onde têm o seu limite de distribuição (Araújo et al., 

2009); Lima et al., 2007). Isto apenas é possível devido aos afloramentos costeiros (Casado-Amezúa 

et al., 2019), principalmente na altura do Verão, que mantém as temperaturas da água do mar mais 

baixas nesta região. Estas algas, que estão na base da teia alimentar, servem de alimento para 

vários peixes e invertebrados protegendo-os também contra predadores e contribuindo com as 

condições do meio adequadas para espécies de interesse comercial. Para além disso, como são 

produtores primários ajudam a regular o dióxido de carbono da atmosfera, contribuem para 

importantes serviços do ecossistema, à luz das alterações climáticas, como uptake de carbono e 

regulação do clima (Vaz-Pinto et al., 2013).  

Atualmente, na nossa área de estudo, a SST média varia anualmente entre 13ºC e 20ºC (Araújo et 

al., 2009). Como se pode observar na figura 15, a temperatura média da superfície oceânica em 

Viana do Castelo é mais baixa do no resto do país cuja costa tem valores mais elevados, tendo em 

conta dados obtidos nas plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC. 

 

Figura 15 – Mapa da Península Ibérica, com o distrito de Viana do Castelo destacado e com a Temperatura Média da Superfície 
Oceânica (Mean SST), dados Bio-ORACLE e MARSPEC. 
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Seleção das espécies-alvo com base na literatura 

No trabalho de Ardré (1970 em Araújo et al., 2009) foram detetadas 11 espécies de algas de águas 

frias cujos limites de distribuição a sul se encontravam algures ao longo da costa norte de Portugal. 

Uns anos mais tarde, Araújo et al. (2009) listaram 18 espécies com base em amostras recolhidas 

desde 1999 e bibliografia anterior a essa data. Destas 18 espécies, apenas 16 foram observadas 

recentemente, indicando que 2 das espécies que existiam até 1970 não são mais encontradas no 

norte de Portugal. O acréscimo de 7 novas espécies, que não sendo invasoras ou introduzidas, pode 

ser explicado pela amostragem exaustiva realizada por Araújo et al. (2009), cobrindo uma maior área 

e detetando espécies pequenas e inconspícuas que não foram registadas em estudos anteriores.   

Em Viana do Castelo (incluindo Montedor, praia Norte, Amorosa e Castelo do Neiva), 13 espécies 

de macroalgas tinham aqui o seu limite de distribuição até 2009. Até 1970 apenas 5 das 11 espécies 

registadas atingiam esta área de Viana do Castelo, sendo que não havia nenhuma espécie acima de 

Montedor e a maioria (6 espécies) encontravam-se a sul de Castelo do Neiva, o contrário do que 

apresenta Araújo et al. (2009): apenas 2 das 16 espécies tinham o seu limite de distribuição mais a 

sul e 1 mais a norte. Das 9 espécies registadas por ambos os autores, 5 aparentam ter recuado os 

seus limites de distribuição, 2 mantiveram-no e outras 2 foram encontradas mais a sul, mas mais 

uma vez, provavelmente pela amostragem exaustiva nos estudos mais recentes e não por terem 

alastrado para sul (Araújo et al., 2009). Curiosamente, as 2 espécies que Araújo et al. (2009) não 

encontraram, mas que Ardré (1970, em Araújo et al., 2009) afirmava haver, encontravam-se na praia 

Norte e em Montedor, sugerindo que recuaram (Araújo et al., 2009) para a costa espanhola onde 

ainda são encontradas (Gallardo et al., 2016). 

As espécies-alvo deste estudo foram selecionadas tendo como base os dados da bibliografia 

referida, juntamente com o estudo de deslocação dos limites de distribuição de algas de Lima et al. 

(2007) e são apresentadas na tabela 3. 
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Tabela 3 – Espécies com limite de distribuição em Viana do Castelo, segundo Araújo et al. (2009) e Lima et al. (2007). 

Espécie Ardré (1970) Lima et al. (2007) Araújo et al. (2009) 

Ascophyllum nodosum 
✓ ✓ ✓ 

Callocolax neglectus 
  ✓ 

Choreocolax polysiphoniae 
  ✓ 

Delesseria sanguinea 
  ✓ 

Desmarestia aculeata 
✓  ✓ 

Dilsea carnosa 
✓  ✓ 

Dumontia contorta 
 ✓  

Elachista scutulata 
✓   

Fucus serratus 
✓ ✓ ✓ 

Furcellaria lumbricalis 
  ✓ 

Gloiosiphonia capillaris 
✓   

Halidrys siliquosa 
 ✓  

Litosiphon laminariae 
  ✓ 

Plumaria plumosa 
✓  ✓ 

Rhodomela confervoides 
  ✓ 

Saccharina latissima 
✓ ✓ ✓ 

Vertebrata lanosa 
✓  ✓ 

 

Na tabela 3 estão apresentadas algas castanhas (phaeophyceae) e algas vermelhas (rhodophyta) 

que podem ser encontradas atualmente em Montedor, na praia Norte, na praia Amorosa, em Castelo 

do Neiva ou em mais do que um destes locais, com a exceção de Elachista scutulata e Gloiosiphonia 

capillaris que foram apenas mencionadas por Ardré (1970). A tabela não inclui nenhuma espécie de 

algas verdes (chlorophyta), pois presentemente não existe nenhuma documentada que tenha aqui o 

seu limite de distribuição sul. Após esta análise inicial foi feita uma pesquisa exaustiva de outros 

registos bibliográficos para estas espécies (ex.: publicações científicas e bases de dados nacionais 

e internacionais), conduzindo à exclusão de algumas espécies desta lista de espécies-alvo por terem 

sido encontrados registos que provam a sua existência mais a sul no país, discutidos nos parágrafos 

seguintes.  

Apesar do suposto limite na praia Norte (Araújo et al., 2009), Dilsea carnosa foi encontrada em 

Castelo do Neiva em 2008, nas Marinhas (Esposende) e em Buarcos em 2009, Apúlia em 2010, na 

Praia da Consolação em 2012 (dados retirados do site MACOI). Desmarestia aculeata foi encontrada 

também bastante longe do seu limite, no Baleal (Lima et al. 2007). Por estas razões, consideramos 
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que estas duas espécies não têm, presentemente, o seu limite em Viana do Castelo, e não faz sentido 

fazerem parte da lista de espécies-alvo. 

Lima et al. (2007) visitaram entre 2001 e 2006, os mesmos locais que Ardré (1971) e ainda outros, 

concluindo que Dumontia contorta tinha o seu limite na Amorosa. No entanto segundo Araújo et al. 

e outros sites, D. contorta foi registada em vários locais bastante abaixo da Amorosa (ex.: Mindelo 

em 2013, MACOI). Por esta razão, D. contorta não foi incluída na lista de espécies-alvo. Em 2001, 

um espécime de Delesseria sanguinea foi coletado em Lavadores (MACOI), mas Lima et al. (2007) 

afirmam que esta espécie originalmente com o seu limite em Montedor, sofreu uma deslocação não 

significante de 9km para norte até Vila Praia de Âncora. Visto o exemplar de D. sanguinea ter sido 

coletado há 18 anos e apenas haver um registo desta espécie a sul da área de estudo, iremos 

considerar que pode ter presentemente o seu limite na nossa área de estudo (em 3 das 4 praias, 

segundo Araújo et al., 2009) e continuará na lista de espécies-alvo.  

Callocolax neglectus foi encontrada em Vila Chã sobre Metacallophyllis laciniata (Bárbara et al., 

2014).  

Em relação às outras espécies, toda a bibliografia encontrada suportava o facto de estas terem o seu 

limite de distribuição no Norte de Portugal, mais especificamente onde mostra a tabela 4, ou então, 

não mencionavam nada que invalidasse esta informação.  

 

Tabela 4 – Lista final de espécies com limite de distribuição em Viana do Castelo. 

Espécie 

Praias 

Montedor Norte Amorosa Castelo do 
Neiva 

Ascophyllum nodosum  ✓   

Choreocolax polysiphoniae  ✓   

Delesseria sanguinea ✓ ✓ ✓  

Fucus serratus  ✓ ✓  

Furcellaria lumbricalis  ✓   

Halidrys siliquosa ✓    

Litosiphon laminariae   ✓  

Plumaria plumosa ✓    

Rhodomela confervoides ✓  ✓  

Saccharina latissima   ✓ ✓ 

Vertebrata lanosa  ✓   
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Espécies-alvo  

Durante as saídas de campo (tabela 1), das 11 espécies-alvo (tabela 4) conseguimos ver e identificar 

5, sendo elas Ascophyllum nodosum, Choreocolax polysiphoniae, Fucus serratus, Saccharina 

latissima e Vertebrata lanosa.  

O facto de não ter sido possível observar as restantes espécies-alvo deve-se em parte às seguintes 

razões: espécies como Halidrys siliquosa existem predominantemente em zonas subtidais e essas 

zonas não foram amostradas nem observadas devido à impossibilidade de realizar mergulho neste 

estágio. As restantes algas são dificilmente avistadas por serem inconspícuas, devido ao seu 

pequeno tamanho e/ou habitat de difícil acesso como poças de maré profundas, ou ainda devido à 

sua raridade na costa portuguesa. Também a curta duração do estágio (apenas 6 meses) poderá 

não ter sido suficiente para avaliações de ocorrência mais exaustivas. 

Em seguida, são descritas por ordem alfabética todas as espécies-alvo. No entanto, apenas estão 

apresentados os mapas de distribuição, fotografias e as digitalizações das espécies secas em algário 

para as espécies encontradas durante o estágio. 

 

Descrição - Ascophyllum nodosum 

De nome comum alga nodosa (MACOI), A. nodosum (figura 16) é uma macroalga de cor verde-oliva 

escuro, dioica, com uma estimativa de vida que pode ultrapassar os 20 anos e cujas frondes podem 

atingir os 2 m de comprimento (Fish & Fish, 1989). Tem um ramo principal espesso, linear e achatado, 

que se ramifica dicotomicamente e possui vesículas de ar volumosas. Alguns râmulos mais finos 

terminam num órgão reprodutor arredondado e amarelado (figura 17) e a ausência de uma nervura 

mediana (figura 18) distingue-a do género Fucus (Campbell, 2006). Segundo Fish & Fish, as 

vesículas são produzidas anualmente uma por cada ramo após os primeiros dois anos, permitindo 

saber qual a idade mínima de um exemplar caso os ápices estejam inteiros. Normalmente é 

encontrada sobre rochas no intertidal médio e é muito comum ver-se tufos de Vertebrata lanosa 

associados a esta espécie.   
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Figura 16 – População de Ascophyllum nodosum na Praia Norte. 

 

Figura 17 – Detalhe da fronde de Ascophyllum nodosum (©CMIA). 

 

Figura 18 – Digitalização de um exemplar seco de Ascophyllum nodosum (algário) recolhido na Praia Norte, com aproximadamente 38 
cm de comprimento 
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Temperatura 

Segundo Lüning (1984) a temperatura limite de sobrevivência desta espécie é de 28ºC. Também 

Keser et al. (2005) chegaram a estes resultados, afirmando que a partir dos 25ºC a taxa de 

crescimento desta espécie diminui e que entre os 27 e os 28ºC verificou-se a completa mortalidade 

no estudo em questão. No norte de Portugal, onde Ascophyllum nodosum existe, a temperatura da 

água não atinge estas temperaturas, sendo pouco provável que o seu limite sul seja determinado 

pelas mesmas. No entanto, a taxa de geminação é máxima aos 10ºC, e aos 23ºC é muito reduzida 

e esporádica, e mesmo que a temperatura da água não chegue a estes valores, a temperatura do ar 

pode exceder 23ºC afetando zigotos que fiquem expostos ao ar durante a maré-baixa (Sheader & 

Moss, 1975).  

Estes dados sugerem que a baixa temperatura necessária/adequada para a reprodução seja um dos 

principais fatores que condiciona a distribuição/expansão da espécie para limites a sul da região de 

Viana do Castelo, como evidenciado no mapa de distribuição da espécie (figura 19). De facto, todas 

as ocorrências da espécie na costa rochosa atlântica encontram-se no limite dos 14ºC/15ºC, 

considerando os valores médios da superfície da temperatura oceânica. Esta diferença é ainda mais 

notável se observarmos a costa Americana. 

 

Figura 19 – Mapa de distribuição de Ascophyllum nodosum na costa rochosa do Oceano Atlântico, com indicação da variação da 
Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e 
coordenadas geográficas através do OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. 
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Outros aspetos relevantes 

O pisoteio causado pela elevada atividade humana nas praias é negativo quando destrutivo para 

algumas partes da alga (ex.: partes reprodutivas) e compromete a capacidade de recuperação e 

persistência das populações no local (Araújo et al., 2012b). Também a herbivoria é um fator 

importante, e apesar de A. nodosum ter baixas densidades de invertebrados herbívoros (Araújo et 

al., 2015), na praia do Carreço esta espécie sofre elevada herbivoria (figura 20). Ao contrário do 

citado na biblliografia (tabela 4), esta espécie for encontrada em Montedor. 

 

 

Figura 20 – Exemplares de Ascophyllum nodosum na praia do Carreço com apenas alguns centímetros de altura devido à elevada 
herbivoria. 

 

Descrição - Choreocolax polysiphoniae  

Alga parasita exclusiva de Vertebrata lanosa (figuras 21-23), que forma pústulas esféricas, lobuladas 

e emergentes até 1 mm na fronde do hospedeiro (López Rodríguez et al., 2003). C. polysiphoniae 

tem capacidade de fixar CO₂ quando isolada, mas essa atividade diminui quando fixa por filamentos 

ao hospedeiro que, para além disso, transfere metabolitos para a parasita. A sua cor varia de branco 

a rosa-escuro e pode ser encontrada todo o ano, mas é comum na primavera (Callow et al., 1979). 

C. polysiphoniae está dependente da existência de V. lanosa, que por sua vez também só surge 

onde existir A. nodosum devido à sua relação de epifitismo.  
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Figura 21 (esq.) – Alga parasita Choreocolax polysiphoniae (seta) sobre fronde de Vertebrata lanosa encontrada na Praia Norte, vista à 
lupa binocular. 

Figura 22 (dir.) – Detalhe de outro exemplar de Choreocolax polysiphoniae vista à lupa binocular. 

 

Figura 23 – Dois exemplares secos de Choreocolax polysiphoniae (setas) sobre Vertebrata lanosa (algário) recolhidos na Praia Norte. As 
algas parasitas têm menos de 1 mm de diâmetro. 

 

Temperatura 

Até à data, e que seja de meu conhecimento, não existem estudos de temperatura desta espécie. 

No entanto, o mapa de ocorrência da espécie na costa rochosa atlântica (figura 24) evidencia também 

a preferência por temperaturas mais baixas. É provável que esta espécie esteja limitada à existência 

do seu hospedeiro, contudo outros fatores também poderão ter influência na sua distribuição como 

é o caso da temperatura. 
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Figura 24 – Mapa de distribuição de Choreocolax polysiphoniae na costa rochosa do Oceano Atlântico, com indicação da variação da 
Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e 
coordenadas geográficas através do OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. 

 

Descrição - Delesseria sanguinea  

É uma macroalga vermelha que parece uma folha. Tem a nervura mediana bem definida, com até 

3,5 mm e veias laterais até 1,5 mm de largura. As folhas mais jovens são lanceoladas, enquanto que 

as mais velhas vão-se tornando ovais (Bunker et al., 2012). A sua margem é ondulada e não serrada, 

podendo atingir os 25 cm de comprimento e 5 a 6 anos de vida. Tem uma cor vermelho forte, 

semelhante ao sangue, como o nome indica. O órgão de fixação discoide suporta o estipe forte e 

ramificado. Esta espécie perene normalmente é avistada na primavera e no verão, em poças 

profundas com sombra no intertidal inferior ou subtidal (Fish & Fish, 2011).  

 

Temperatura 

O limite superior de temperatura a que esta espécie consegue sobreviver será entre os 23ºC (Lüning, 

1984) e os 25ºC Breeman (1988). No entanto, a partir dos 14ºC há a inibição da reprodução e 

crescimento de novas frondes (Breeman, 1988). Apenas algumas frondes se formam a 14ºC, sendo 

este crescimento mais frequente entre 7 e 10ºC. Estes dados indicam que é improvável que as 

temperaturas de verão limitem a distribuição desta espécie, mas que as temperaturas de inverno 

poderão ser demasiado altas para o desenvolvimento de novos recrutas. Isto deve-se ao facto da 

descida da temperatura induzir a produção de novas frondes, mas a temperatura média do mar nesta 
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região não é inferior a 13ºC (Kain, 1987), podendo indicar que não se chega a atingir a baixa 

temperatura necessária. 

 

Descrição - Fucus serratus  

F. serratus pode viver até aos 3 anos e ultrapassar 1 m de comprimento (Fish & Fish, 2011). A sua 

fronde pode ter até 2,5 cm de largura (Preston-Mafham, 2010), é espessa, achatada e ramificada 

dicotomicamente. O seu nome deve-se às suas margens bastantes serradas (figuras 25-27), e 

podem ver-se pequenos pelos sobre a fronde. Ao contrário de outros Fucus, esta espécie não possui 

vesículas de ar. Podem variar de verde-oliva a acastanhado, sendo que os exemplares masculinos 

costumam ser mais escuros (Campbell, 2006). Possui uma nervura mediana bem definida ao longo 

de toda a fronde. 

 

 

Figura 25 – Exemplar de Fucus serratus na Praia Norte. 
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Figura 26 (esq.) – Detalhe da fronde serrada e da nervura mediana de Fucus serratus. 

Figura 27 (dir.) – Exemplar seco de Fucus serratus (algário) recolhido na Praia Norte, largura aproximada de 28 cm. 

 

Temperatura  

Para esta espécie a temperatura limite de sobrevivência é 25ºC (Lüning, 1984), sendo que próximo 

dos 22ºC é possível observar-se um efeito inibitório do crescimento (Martínez et al., 2012). Bird et al. 

(1979) afirmam que o crescimento máximo da espécie é aos 15ºC, tornando esta a temperatura ideal 

e que a partir dos 20ºC começa a haver a necrose da parte apical da alga. Já Jueterbock et al. (2014) 

indicam um declínio significativo na performance fotossintética a partir dos 24ºC. Tal como foi 

indicado para outras espécies, devido aos afloramentos costeiros do norte de Portugal, o mar não 

chega a atingir estas temperaturas, mas o mesmo não acontece mais a norte, na costa francesa 

onde a elevada temperatura foi indicada como um dos fatores responsáveis pelo declínio das 

populações centrais desta espécie (Martínez et al., 2012), ou possivelmente como na Espanha, em 

que F. serratus está a ser substituído por espécies turf (Duarte et al., 2015). O facto de não haver 

consenso entre as temperaturas limitantes da espécie dá-se, em parte, à possibilidade de ocorrerem 

ecótipos nos diferentes locais, condicionando a sua resistência à temperatura (por exemplo, 

populações centrais vs populações de fronteira, ou ainda populações da costa europeia vs 

populações da costa americana), entre outros fatores. Como exemplo disso temos o facto de que as 

populações portuguesas mostraram-se menos resilientes à dissecação e a um choque termal, 

quando comparadas com populações centrais (Pearson et al., 2009). Da mesma forma, populações 

espanholas são menos resistentes ao stress, com maior sensibilidade para um aumento da 

temperatura do que populações centrais (Jueterbock et al., 2014). A taxa de crescimento de embriões 

mostra-se baixa a 21ºC, mais elevada a 15 e ótima a 18ºC (Arrontes, 1993). Também nenhuma 

destas temperaturas parece ser a razão limitante para as populações do norte de Portugal, havendo 
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duas possíveis explicações para esta limitação (Arrontes, 1993): baixa capacidade de dispersão e/ou 

competição com outras macroalgas. De facto, a competição com Fucus vesiculosus poderá ser um 

dos fatores limitantes para Fucus serratus (Pazó & Niell, 1977, em Arrontes, 2002) dado que F. 

vesiculosus é dominante em relação F. serratus (Araújo et al., 2012a). Mais recentemente, F. 

vesiculosus tem invadido áreas anteriormente ocupadas exclusivamente por F. serratus (Araújo et 

al., 2012a). Quanto à baixa capacidade de dispersão, este parece ser o aspeto crucial que limita a 

expansão de F. serratus, visto que quando introduzida numa área adjacente, onde antes não existia, 

a colonização do espaço é eficiente (Arrontes, 2002). Isto significa que têm capacidade para se 

reproduzir e se estabelecer mas não têm capacidade para chegar a novos locais. A principal razão 

para esta baixa capacidade de dispersão é o grande tamanho dos propágulos que rapidamente 

afundam, comparativamente com outras algas (Arrontes, 2002). 

 

Outros aspetos relevantes 

As praias de Viana foram alvo de vários estudos que focam F. serratus ao longo dos anos. De 2006 

a 2009, a densidade das populações na praia Norte diminuiu enquanto que as da Amorosa 

mantiveram-se (Araújo et al. 2012a). No entanto, a mortalidade aumentou significativamente devido 

à herbivoria, sobretudo por parte de Gibbula umbilicalis (Araújo et al., 2012a). Esta informação é 

consistente com o cenário com que nos deparamos atualmente, uma vez que na Praia Norte houve 

alguma dificuldade para encontrar exemplares de F. serratus, e nas exceções encontradas os 

exemplares estavam extremamente predados, verificando-se a presença de G. umbilicalis (figura 

28).  

 

Figura 28 – Exemplar de Fucus serratus na Praia Norte apresentando elevado grau de herbivoria e presença de Gibbula umbilicalis. 
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Assim sendo, a persistência local de F. serratus pode estar comprometida devido à herbivoria, 

competição com outras espécies de algas como F. vesiculosus (Araújo et al. 2012a), Corallina spp. 

(Arenas et al., 2006), e outros fatores físicos como a sedimentação (Araújo et al., 2012a). Apesar das 

temperaturas da costa portuguesa não parecerem críticas para a sobrevivência ou reprodução desta 

espécie, é inevitável a associação do seu limite com temperaturas mais baixas, como mostra o mapa 

de distribuição (figura 29) e seguramente o seu limite de distribuição é determinado pelo conjunto 

dos vários fatores. 

 

Figura 29 – Mapa de distribuição de Fucus serratus na costa rochosa do Oceano Atlântico, com indicação da variação da Temperatura 
da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e coordenadas 
geográficas através do OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. 

 

Descrição - Furcellaria lumbricalis  

As frondes de F. lumbricalis são cilíndricas, cartilaginosas, e chegam aos 30 cm de comprimento e 2 

mm de diâmetro. Possui uma ramificação dicotómica, as frondes achatam ligeiramente na zona de 

ramificação e afinam mais nos ápices. Agarra-se ao substrato através de rizoides muito ramificados 

e é normalmente encontrada sobre rochas em poças do intertidal inferior ou no subtidal. Esta espécie 

é bastante resistente, capaz de tolerar salinidades baixas e estar coberta por areia, bem como o 

aumento da temperatura, conseguindo recuperar com alguma facilidade (Rayment, 2008). 

Normalmente é castanho-escura mas também tem tons mais vermelho-arroxeados escuros. Nesta 

espécie dioica, a determinada altura os machos possuem as pontas ovoides de cor amarelada a cor-

de-rosa (Preston-Mafham, 2010).  
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Temperatura  

Os dados de temperatura disponíveis para esta espécie indicam que aos 15ºC o seu crescimento é 

máximo, cessando aos 25ºC e havendo necrose da zona apical por volta dos 20ºC (Bird et al., 1979). 

Novaczek & Breeman (1990) também mencionam que o crescimento ótimo dá-se entre os 10 e os 

15ºC e que tolera temperaturas entre os 5 e os 25ºC, sendo a mortalidade completa aos 27ºC (a 

26ºC não foi testada no estudo). Também no estudo anterior se testaram salinidades e a capacidade 

de sobrevivência no escuro, e F. lumbricalis conseguiu tolerar 0ºC durante 3 meses na escuridão. 

Quanto à salinidade, esta espécie cresce melhor a salinidades altas (33‰), como é de esperar, no 

entanto, continua a crescer ainda que a uma taxa significativamente reduzida, a 20 e 27‰. Bird et 

al. (1979) dizem que a salinidade preferida é 20‰. Dado a temperatura na nossa zona de estudo 

não atingir a temperatural letal para a espécie, e pelo contrário se encontra entre a temperatura 

preferida, é possível que o seu presente limite de distribuição seja determinado em parte pela 

necessidade de baixas temperaturas para a reprodução na época do inverno (Novaczek & Breeman, 

1990).   

 

Descrição - Halidrys siliquosa  

Alga castanha de cor verde-oliva quando nova a castanho escuro com aparência coriácea quando 

mais velha. Esta espécie perene de 30 a aproximadamente 120 cm de comprimento possui um ramo 

principal em zig-zag, do qual saem algumas frondes achatadas com aspeto de fitas. Tem também 

ramos secundários que são dispostos alternadamente, possuindo órgãos reprodutores e vesículas 

de ar, que só se desenvolvem a partir do segundo ano. As vesículas de ar têm forma de espiga e o 

seu interior encontra-se dividido em 10 a 12 compartimentos, já os órgãos reprodutores de aspeto 

semelhante não possuem as divisões internas. O órgão de fixação desta espécie é achatado e 

cónico, fixando-se em rochas no intertidal inferior e no subtidal (Campbell, 2006; MarLIN).  

 

Temperatura 

Lüning (1984) apontou 25ºC como o valor de temperatura máximo ao qual esta espécie consegue 

sobreviver. Moss & Sheader (1973) testaram a influência que a luz e a temperatura têm na 

germinação e concluem que a partir dos 20ºC a percentagem de germinação decresce e aos 22ºC 

não ocorre germinação. Os gametófitos que tinham sobrevivido aos 20ºC mostraram um crescimento 

mais acelerado do que os testados a temperaturas mais baixas (3 e 10ºC) mas após um mês 

apresentaram anormalidades no crescimento ou encontravam-se moribundos (Moss & Sheader, 

1973).  
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Dado que a temperatura prejudicial para a germinação da espécie é a partir dos 20ºC e que a 

reprodução desta espécie ocorre no inverno, quando as temperaturas médias rondam os 13ºC, não 

parece que esta espécie esteja limitada devido à temperatura. 

 

Outros aspetos relevantes 

Em 2006 vários indivíduos de H. siliquosa foram encontrados em Carreço (Lima et al., 2008), 

contrariando os pressupostos que não previam uma expansão do seu limite de distribuição, que até 

então era na Ria de Pontevedra em Espanha. Esta ocorrência mais a sul é surpreendente, pois a 

espécie tem uma capacidade de dispersão muito reduzida e o seu período fértil dá-se no inverno, 

altura em que as correntes vão de Sul para Norte, sentido oposto ao da expansão da espécie (Lima 

et al., 2008). Mais ainda, o aumento da temperatura da água do mar e o facto dos afloramentos 

costeiros estarem a diminuir na costa portuguesa (Lemos & Pires, 2004) preveem que várias 

espécies com afinidades para águas mais frias irão migrar para Norte, ao contrário do que aconteceu 

neste caso (Lima et al., 2008). Este acontecimento veio chamar a atenção para a imprevisibilidade 

da expansão ou retração dos limites geográficos das espécies. 

 

Descrição - Litosiphon laminariae  

Pequena alga epífita, castanha e filamentosa com até 10cm de comprimento. Ocorre sobre várias 

espécies de algas, incluindo Chorda filum (AlgaeBase).  

 

Temperatura 

Não foi encontrada informação sobre limites de temperatura desta espécie. 

 

Descrição - Plumaria plumosa  

P. plumosa é uma alga normalmente menor do que 15 cm de comprimento, que cresce em tufos 

densos. O eixo principal cilíndrico que se eleva de uma pequena base discoide, ramifica 

alternadamente em um plano. Por sua vez, estas ramificações são pinadas e opostas, conferindo-

lhe o aspeto de pena. Costuma ser castanho-escura a avermelhada e de textura suave (Bunker et 

al., 2017).  
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Temperatura. 

O valor de temperatura até a qual esta espécie consegue sobreviver é de 23ºC (Lüning, 1984). 

Contudo, sem mais informação sobre a temperatura não é possível associar o limite de distribuição 

desta espécie à temperatura local. 

 

Descrição - Rhodomela confervoides  

R. confervoides pode ser vista sobre rochas ou conchas, normalmente em poças no intertidal. É 

castanha-avermelhada e pode chegar aos 30 cm de comprimento. As frondes são cilíndricas e 

cartilaginosas, com muitas ramificações irregulares, criando um tufo. Os ramos têm entre 1 a 1,6 mm 

de diâmetro e exemplares mais velhos tornam-se mais duros e escuros (Bunker et al., 2017).  

 

Temperatura. 

Esta espécie consegue sobreviver até valores de 23ºC de temperatura da água (Lüning, 1984). No 

entanto, sem mais informação sobre limites de temperatura desta espécie, não é possível associar 

o seu limite de distribuição à temperatura local, mas é possível que outros fatores como a salinidade 

sejam determinantes. 

  

Outros aspetos relevantes 

Diferentes estirpes da espécie estão adaptadas a diferentes salinidades. Populações provenientes 

de diferentes partes do norte da Europa, estão adaptadas às condições locais, algumas preferindo 

33‰, outras obtendo taxas de crescimento ótimas a salinidades mais baixas, entre 16,5 e 23‰ 

(Rietema, 1995). 

 

Descrição - Saccharina latissima   

S. latissima pode atingir os 4 m de comprimento e 30 cm de largura. Só possui uma fronde que tem 

superfície rugosa, sem nervura mediana, e as margens onduladas (figuras 30-33). O seu estipe é 

bastante flexível, com o órgão de fixação muito ramificado para se agarrar às rochas. Esta espécie 

vive normalmente até aos 3 anos e tem uma cor castanho-amarelada (Fish & Fish, 2011). Para além 

das rochas, também se pode agarrar a pedras ou conchas no sublitoral e intertidal, normalmente em 

locais abrigados (Campbell, 2006). Esta kelp é conhecida pelos nomes comuns kombu-real e rabeiro 
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(Pereira, 2010b). Em Portugal, devido às condições não ideais para o seu crescimento, os 

exemplares não atingem 4 metros, mas facilmente ultrapassam 1 m de comprimento (figura 33).  

 

 

Figura 30 – Exemplar jovem de Saccharina latissima agarrado a uma pedra na Praia da Amorosa. Detalhe da fronde enrugada. 

                         

Figura 31 (esq.) – Exemplar seco de Saccharina latissima (algário) em fundo branco e preto, recolhido na Praia da Amorosa com 
aproximadamente 11 cm de altura. 

Figura 32 (dir.) – Exemplar seco de Saccharina latissima (algário) com aproximadamente 70 cm de comprimento, recolhido em Castelo 
do Neiva. 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

52 

 

 

Figura 33 – Vários exemplares de Saccharina latissima recolhidos do sargaço no areal em Castelo de Neiva. O quinto exemplar 
corresponde ao algário apresentado na imagem 32. 

 

Temperatura 

Existem vários estudos de temperatura para esta espécie, sendo que a temperatura máxima de 

sobrevivência poderá variar entre os 20ºC (Lüning, 1984), 22ºC (van den Hoek, 1982), 22,5ºC 

(Pedersen, 2015) ou mesmo 23ºC (Breeman, 1988), dependendo do autor e do local de estudo. 

Pedersen (2015) refere ainda que entre 15 e 20ºC são valores tolerável pela espécie, sendo que 

exemplares da Dinamarca mostraram ser mais tolerantes 1 a 2ºC ao calor do que exemplares da 

Noruega, indicando a existência de ecótipos locais. Um resultado idêntico foi obtido por van den Hoek 

(1982), que observou mortalidade já aos 17ºC para alguns locais. Nesta sequência, exemplares na 

Noruega aparentam deterioração de tecidos aos 20ºC (Andersen et al., 2013), ao passo que os 

exemplares de Portugal sobrevivem a temperaturas superiores a 20ºC sem que haja a deterioração 

dos mesmos (Azevedo et al., 2016), indicando a existência de um ecótipo distinto em Portugal (i.e., 

adaptação genética).  

A mesma falta de consenso relativa à temperatura é aparente para o crescimento dos exemplares 

adultos, que pode ser ótima dos 5 aos 15ºC (Pedersen, 2015) ou entre os 10 e os 15ºC (Andersen 

et al., 2013; Lee & Brinkhuis, 1986 em Azevedo et al., 2016); o crescimento de gametófitos e 

esporófitos jovens será ótimo entre 10 e 19ºC (van den Hoek, 1982). Relativamente à reprodução, 

15ºC é dado como o ótimo e aos 18ºC há a inibição da reprodução, sendo esta a temperatura limite 

superior para esta espécie conseguir reproduzir-se (Breeman, 1988). Já Lüning (1984) afirma que a 

esporogénese só ocorre em dias curtos e que são necessárias temperaturas menores que 15ºC 

(Müller et al., 2009).  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

53 

 
S. latissima tem sofrido alterações drásticas na sua abundância ao longo da costa europeia (Müller 

et al., 2009) e há inúmeros outros estudos que reconhecem o mesmo, como Martínez et al. (2015) 

que menciona uma regressão ao longo da costa ibérica. Dijkstra et al. (2017) e referências nele 

contidas, indicam o stress devido ao aumento da temperatura como comprometedor para o 

recrutamento das espécies tornando-as mais vulneráveis a um declínio. Com toda esta variabilidade 

de valores de temperatura e que estão aparentemente dependentes, em parte, do local de origem 

dos exemplares, o melhor será não fazer predições com base em estudos longínquos pois não irão 

representar a realidade local, resultando em conclusões erradas.  

De qualquer forma, considerando todos os valores acima mencionados, em Viana do Castelo as 

temperaturas variam anualmente entre 13ºC e 20ºC (Araújo et al., 2009), não ultrapassando as 

condições de temperaturas mínimas requeridas para a reprodução no inverno. Contudo um cenário 

de temperaturas demasiado elevadas no verão (20ºC) podem comprometer a sobrevivência da 

espécie no futuro. É possível que a temperatura seja então o principal factor que limite esta espécie 

em Viana do Castelo, como sugere a figura 34, mostrando a afinidade que S. latissima tem por águas 

mais frias, mantendo-se apenas em temperaturas que não ultrapassem os 14ºC de média da 

superfície oceânica. 

  

Figura 34 – Mapa de distribuição de Saccharina latissima na costa rochosa do Oceano Atlântico, com indicação da variação da 
Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e 
coordenadas geográficas através do OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. 
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Descrição - Vertebrata lanosa  

V. lanosa é uma alga epífita filamentosa (figura 35) que forma tufos densos de cor escura castanha-

avermelhada até 8 cm de comprimento. Tem um ramo principal com vários ramos secundários 

dispostos alternada ou dicotomicamente em todos os planos. Na parte apical há râmulos mais curtos 

e tem radículas fibrosas na base para se agarrar (Campbell, 2006). Ao contrário de outras da sua 

espécie, quase nunca é encontrada em rochas, habitando normalmente sobre A. nodosum (figura 

36) e raramente em Fucus (Fish & Fish, 2011).  

 

 

Figura 35 – Vertebrata lanosa epífita sobre Ascophyllum nodosum. 

 

Figura 36 – Vários exemplares de Vertebrata lanosa sobre fronde de Ascophyllum nodosum (algário), recolhidos na Praia Norte. Epífita 
com tamanho médio de 4 cm. 
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Temperatura 

Entre os 22 e os 24ºC a fotossíntese realizada por esta espécie é máxima (Fralick & Mathieson, 

1975), e apesar de não haver registo da temperatura máxima tolerável, existem exemplares nas 

costas da América que vivem em temperaturas de 0 a 25ºC (Fralick & Mathieson, 1975). Também 

no estudo mencionado, onde V. lanosa se encontra sob o seu antigo nome Polysiphonia lanosa, 

foram testadas várias salinidades a 5 e a 15ºC mas independentemente do valor da salinidade, a 

fotossíntese é sempre maior a 15ºC. É possível que o limite europeu sul desta espécie não seja 

determinado pela temperatura, mas sim pela sua relação estritamente epifítica com Ascophyllum 

nodosum. Ainda assim esta espécie parece demostrar uma forte afinidade por temperaturas da água 

mais frias (figura 37). 

 

Figura 37 – Mapa de distribuição de Vertebrata lanosa na costa rochosa do Oceano Atlântico, com indicação da variação da 
Temperatura da Superfície Oceânica (SST). Informação de SST obtida através das plataformas Bio-ORACLE e MARSPEC, e 
coordenadas geográficas através do OBIS, GBIF e ocorrências observadas no presente estudo. 

 

Na tabela seguinte estão resumidas as temperaturas mais relevantes para as espécies com limite 

de distribuição na região de Viana do Castelo, que foram mencionadas anteriormente.  

 

 

 

 

 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

56 

 
Tabela 5 – Tabela de temperaturas máximas e ideais para a sobrevivência/crescimento e reprodução das espécies. 

Espécies 

Limite de 
temperatura 

máximo para a 
sobrevivência 

(ºC) 

Limite de 
temperatura 

máximo para a 
reprodução 

(ºC) 

Temperatura 
ideal para o 
crescimento 

(ºC) 

Temperatura 
ideal para a 
reprodução 

(ºC) 

Ascophyllum nodosum 27-28 23 <25 10 

Choreocolax polysiphoniae - - - - 

Delesseria sanguinea 23 14 7-10 - 

Fucus serratus 25 - 15 18 

Furcellaria lumbricalis 25 - 10-15 - 

Halidrys siliquosa 25 20 - <20 

Litosiphon laminariae - - - - 

Plumaria plumosa 23 - - - 

Rhodomela confervoides 23 - - - 

Saccharina latissima 20-23 18 05-19 15 

Vertebrata lanosa - - 22-24 - 

          

No geral, os limites de distribuição de espécies em regiões fronteira, como o destas espécies em 

Viana do Castelo, são ditados por um conjunto de variados fatores e todos devem ser tidos em conta. 

Apesar das temperaturas (tabela 5) poderem não ser limitantes por si só, combinadas com outras 

características do meio menos favoráveis e, mais recentemente, com a escalada de eventos 

climáticos extremos, podem ser determinantes deste limite geográfico. A temperatura da água é dos 

fatores mais importantes e pode ser relacionada com a distribuição de todas estas espécies, mas a 

previsão da alteração destes limites, quer seja para Norte ou para Sul, é uma tarefa mais complicada 

que implica perceber mais sobre todas as características de cada espécie no seu local de estudo. 

Com tudo isto, podemos perceber a importância dos afloramentos costeiros na costa norte 

portuguesa, que para além de permitirem um refúgio climático para este grupo de espécies (ex.: Lima 

et al., 2007), também estão implícitos na produtividade local, dependente da sazonalidade, 

intensidade e frequências dos afloramentos devido aos nutrientes que são trazidos juntamente com 

as águas mais profundas (Franco et al., 2017 e referências nele contidas). A intensidade dos 

afloramentos tem no entanto mostrado uma diminuição nesta região (Lemos & Pires, 2004; Sydeman 

et al., 2014 em Franco et al., 2017) associada ao aumento da temperatura da superfície da água do 

mar e consequentemente, às alterações climáticas. 
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Ortofotomapa 

Neste capítulo, foi possível constatar que as espécies Ascophyllum nodosum e Fucus serratus 

ocorreram em habitats e em praias semelhantes de Viana, sobretudo na Praia Norte. Em virtude da 

ocorrência expressiva da espécie Ascophyllum nodosum e da menos expressiva de Fucus serratus, 

e tentando usar os recursos disponibilizados na RECAIC, procedeu-se à análise da fotogrametria e 

respetivo ortofotomapa, como referido no material e métodos. O ortofotomapa é produto da junção e 

sobreposição das fotografias tiradas no primeiro voo, que se encontra na figura 38. Este ortofotomapa 

foi concebido com o intuito de perceber se seria possível distinguir as áreas ocupadas pelas 

diferentes espécies dominantes (i.e. Ascophyllum nodosum e Fucus spp.) e para se ter uma 

referência de base para comparação em estudos futuros. É percetível a zona principal onde ocorrem 

estas macroalgas castanhas e na possibilidade de se fazer zoom in (no ficheiro original), distinguem-

se claramente todas as diferentes zonas: com algas, poças de maré, rochas, areia, etc. No entanto, 

com este primeiro ortofomapa ainda não foi possível fazer a distinção entre os dois géneros, sendo 

que este tipo de análise está a ser afinado para trabalhos futuros. O segundo voo, ainda não 

processado, foi realizado neste sentido, a uma altitude mais baixa e combinando outras técnicas. Em 

conjunto, esta parece ser uma ferramenta bastante útil e inovadora para incorporar, por exemplo, em 

estudos comparativos e de evolução da ocorrência destas espécies ao longo de toda a praia.  
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Figura 38 - Ortofotomapa da zona intertidal da praia Norte criado a partir de 178 fotografias usando o Agisoft Metashape.  
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Parte II. Macroalgas do Intertidal Inferior: Antes de Depois 

Análise preliminar das comunidades  

No decorrer deste estágio foram realizadas 4 saídas de campo (tabela 1), para avaliar a 

biodiversidade (ocorrência das espécies e respetiva cobertura) de espécies encontradas no intertidal 

inferior, com o método do quadrado como descrito no material e métodos. Estas campanhas foram 

realizadas de forma semelhante a um estudo anterior realizado entre 2006 e 2008, sob coordenação 

de Francisco Arenas. Como tal, as campanhas do presente estágio ocorreram na praia do Carreço, 

praia Norte (Viana), praia da Amorosa e praia de Mindelo, e os dados relativos à praia da Aguda 

foram cedidos para efeitos de análise preliminar dos dados. Os dados apresentados são referentes 

à época do Inverno. 

Na tabela de ocorrência de espécies (tabela 6), pode verificar-se que das 79 espécies que foram 

observadas no conjunto dos dois períodos de amostragem, 6 delas não ocorreram no período 2006-

2008. No entanto o número de espécies que não ocorreu em 2019 é substancialmente maior: 20 

espécies (destacadas na tabela 6 com espaços cinzentos). Ainda neste contexto, algumas espécies 

que existiam em todas as praias na primeira época de amostragens, como Halurus equisetifolius ou 

Hypoglossum hypoglossoides, ocorreram apenas em 1 ou 2 praias em 2019. Tal como estas, várias 

outras espécies seguem este padrão. Esta ausência de espécies nas nossas amostragens mais 

recentes, pode ser indicativa de um declínio de algumas populações de macroalgas após 13 anos, 

ou mesmo o seu desaparecimento como verificado por Araújo et al. (2009) e Lima et al. (2007). Por 

outro lado, em 2019, também se observou uma expansão para outras praias, de espécies cuja 

ocorrência estava mais restrita em anos anteriores, das quais destaco Lithophyllum incrustans que é 

uma alga incrustante e a potencialmente invasora Grateloupia turuturu. Devo salientar também a 

presença de espécies invasoras como a fase Falkenbergia de Asparagopsis armata e Colpomenia 

peregrina que não foram registadas entre 2006 e 2008, mas que ocorreram em algumas praias em 

2019. A presença/aparecimento de espécies exóticas e invasoras é preocupante e este tema, bem 

como a descrição das espécies que ocorreram nos locais de estudo serão abordados mais à frente.  
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Tabela 6 – Ocorrência de espécies no intertidal inferior das cinco praias amostradas, com dados entre 2006 e 2008 comparativamente 

com os dados obtidos no âmbito deste estágio em 2019. 

 2006-2008 2019 

Espécies Carreço Viana Amorosa Mindelo Aguda Carreço Viana Amorosa Mindelo Aguda 

Ahnfeltiopsis 
devoniensis 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Apoglossum 
ruscifolium  ✓   ✓      

Bornetia 
secundiflora   ✓  ✓      

Calliblepharis 
jubata 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Callithamnion 
tetricum    

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 

Caulacanthus 
ustulatus  ✓ ✓     ✓   

Ceramium spp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Chondracanthus 
acicularis 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Chondracanthus 
teedei 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Chondria 
coerulescens 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Chondria 
dasyphylla  ✓     ✓    

Chondria 
scintillans  ✓ ✓        

Chondrus 
crispus 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Corallina spp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cryptopleura 
ramosa 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dumontia 
contorta 

✓  ✓        

Erythroglossum 
lusitanicum    ✓       

Falkenbergia 
(Asparagopsis)      ✓     

Gastroclonium 
ovatum 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Gastroclonium 
reflexum   ✓ ✓       

Gelidium 
corneum 

✓ ✓      ✓   

Gelidium 
pulchellum 

✓ ✓ ✓ ✓       

Gelidium 
spinosum  ✓ ✓  ✓  ✓ ✓   
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Gelidium spp ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓   

Gigartina 
pistillata 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

Gracilaria spp          ✓ 

Grateloupia 
turuturu     ✓  ✓  ✓ ✓ 

Gymnogongrus 
crenulatus 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

Halurus 
equisetifolius 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Hypoglossum 
hypoglossoides 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓  

Heterosiphonia 
plumosa 

✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓   

Jania rubens ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

Laurencia 
pyramidalis 

✓ ✓ ✓     ✓   

Leptosiphonia 
schousboei    ✓    ✓   

Lithophyllum 
incrustans 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lithothamnion 
spp   ✓     ✓   

Lomentaria 
articulata 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Metacallophyllis 
laciniata    ✓ ✓   ✓  ✓ 

Mastocarpus 
stellatus 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

Melobesia 
membranacea     ✓      

Ophidocladus 
simpliciusculus 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   

Osmundea 
pinnatifida 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Petrocelis 
(Mastocarpus)    ✓  ✓   ✓  

Phyllophora 
sicula          ✓ 

Phymatolithon 
spp  ✓         

Plocamium 
cartilagineum 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Polysiphonia 
spp 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓  

Porphyra spp   ✓ ✓ ✓      

Pterocladiella 
capillacea       ✓    
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Pterosiphonia 
complanata  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

Rhodothamniella 
floridula 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  

Scinaia 
furcellata 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓  

Vertebrata 
fruticulosa 

✓   ✓ ✓ ✓    ✓ 

Vertebrata 
thuyoides      ✓      

Xiphosiphonia 
ardreana  ✓ ✓    ✓    

Xiphosiphonia 
pennata 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

Bifurcaria 
bifurcata 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Cladostephus 
spongiosus 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Colpomenia 
peregrina       ✓ ✓    

Cystoseira spp  ✓  ✓     ✓  

Desmarestia 
ligulata     ✓ ✓     

Dictyopteris 
polypodioides 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓  

Dictyota 
dichotoma 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Halopteris 
filicina  ✓ ✓        

Halopteris 
scoparia 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Himanthalia 
elongata 

✓ ✓ ✓ ✓       

Hincksia 
hincksiae   ✓  ✓      

Laminaria 
ochroleuca 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Laminaria spp ✓ ✓ ✓  ✓      

Leathesia 
marina    ✓       

Ralfsia spp ✓  ✓        

Saccorhiza 
polyschides 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Sargassum 
muticum 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓  

Scytosiphon 
lomentaria      ✓     

Bryopsis 
plumosa   ✓ ✓       
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Chaetomorpha 
linum  ✓  ✓       

Cladophora spp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓   ✓ 

Codium spp ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ulva spp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Para comparar as comunidades do inverno, foi realizada apenas uma análise preliminar dos dados 

obtidos, considerando os anos e os locais de amostragem. Uma análise estatística mais detalhada 

destes dados será efetuada apenas numa fase posterior (sem efeito para o presente relatório), após 

a realização das campanhas referentes ao verão. Os gráficos de PCO apresentados são relativos à 

composição taxonómica e respetiva cobertura - espécies (figura 39, em cima) e à composição 

funcional e respetiva cobertura - atributos funcionais (figura 39, em baixo). Para a composição 

funcional, foram consideradas todos os valores das CWM associadas a cada categoria de cada 

atributo funcional, como referido na tabela 2. Aos PCO foram incluídos os vetores das correlações 

de Pearson das espécies/atributos funcionais às amostras (0.6 de correlação), que servem apenas 

como guia na interpretação das associações às respetivas amostras, dado que representam a 

estrutura de correlação entre as espécies/atributos e os eixos do PCO (Anderson et al., 2008). 

Relativamente ao PCO das espécies, a discriminação espacial das amostras é mais evidente do que 

a discriminação temporal. Há uma separação clara entre as praias de Viana e Amorosa, às quais se 

associou a espécie Chondracanthus acicularis como discriminante, e a praia da Aguda, à qual se 

associaram várias espécies, como Callithamnion tetricum, Calliblepharis jubata e Lomentaria 

articulata, entre outras (figura 39, em cima). No caso particular de Carreço, a comunidade em 2019 

ficou mais semelhante à observada para Viana e Amorosa, no entanto, Ulva spp. parece estar 

também associada a esta praia. A composição para Mindelo aparenta ser mais distinta do que nas 

demais praias, no entanto, esta diferença atenua-se em 2019, dado que se aproxima mais da 

composição observada para Carreço no período 2006-2008, sendo caracterizada sobretudo por 

Chondracanthus teedei e Halopteris scoparia, entre outras. Como referido, apesar das diferenças 

temporais não serem tão evidentes, houve uma tendência para uma separação das amostras de 

2019 (destacadas a negrito), sobretudo para Carreço e Mindelo. A variabilidade total explicada pela 

ordenação foi de cerca de 53% (figura 39, em cima).  
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Figura 39 – Gráficos de PCO da composição taxonómica e respetiva cobertura de espécies no intertidal inferior (em cima) e da 
composição funcional e respetiva cobertura - atributos funcionais das comunidades no intertidal inferior (em baixo) com vetores de 

correlação de Pearson (0.6) 
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No que respeita a composição funcional, observou-se a mesma tendência para melhor discriminação 

espacial das amostras do que temporal, sendo que a variabilidade explicada do PCO é bastante 

superior à da observada para as espécies, cerca de 82% (figura 39, em baixo). Neste caso, é visível 

uma melhor discriminação entre as praias do distrito de Viana do Castelo - Carreço, Viana e Amorosa, 

e as praias mais a sul, do distrito do Porto – Mindelo e Aguda (sob o eixo horizontal). Para esta 

dicotomia aparentam ser discriminatórias principalmente os seguintes atributos: comunidades de turf, 

com disco e complexidade “prostrado” nas praias mais a norte, em oposição para comunidades de 

subcanopy, presença de rizoides e complexidade “volumoso fino” e “volumoso grosseiro” nas praias 

mais a sul. No entanto, existem também alguns atributos que parecem ser mais discriminatórios por 

praia: as subcanopy e espécies de  tamanho 20-50cm estão sobretudo associadas à praia da Aguda 

principalmente em 2019, enquanto que no Mindelo as espécies aparentam ser menores do que na 

Aguda (10-20cm) e ainda menores para Viana (5-10cm); possibilidade de vida livre e complexidade 

“simples e fino” está sobretudo associado à praia do Carreço e a alguns anos da praia do Mindelo. 

Neste caso, estes atributos devem-se maioritariamente à presença de Ulva spp. No geral, os anos 

de 2019 tendem a afastar-se mais dos restantes anos em cada praia, evidenciando uma ligeira 

alteração funcional na comunidade após os 13 anos.  

Há ainda outros detalhes não evidenciados nas análises do PCO, mas que são relevantes para a 

análise funcional das comunidades, e poderão ser revelados numa análise dos dados mais completa 

e abrangente (ex.: cobertura relativa associada aos grupos funcionais), a realizar a posteriori. Na 

generalidade, as espécies de canopy e complexidade “simples e grosseira” que tendem a formar 

florestas, como as Laminaria spp. tenderam a diminuir o seu coberto vegetal em 2019, quando 

comparado com os anos anteriores, principalmente nas praias de Viana e Amorosa. O mesmo 

também se observou em relação às subcanopy, enquanto que as espécies mais pequenas de turf e 

encrusting parecem ter ocorrido mais frequentemente, o que vai de acordo com o observado por 

vários estudos (Casado-Amezúa et al., 2019; Franco et al., 2017; Duarte et al., 2015; Almada et al., 

2018; Dijkstra et al., 2017; etc). 

 

Implicações das alterações observadas  

Como referido, a análise relativa à comparação das comunidades é apenas preliminar, mas já dá 

algumas indicações que as comunidades poderão estar a mudar ao longo dos anos. Por exemplo, 

foi evidente o aumento das espécies Ulva spp. na praia do Carreço em 2019. Estas são espécies 

oportunistas, e a possibilidade de vida livre, juntamente com a facilidade de crescimento e 

reprodução contribuem para que estas espécies consigam ser predominantes nas praias, sobretudo 

quando a disponibilidade de nutrientes na água é maior. Isto leva a blooms destas espécies que por 
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vezes formam extensos tapetes não só sobre a areia mas também à deriva na água, impedindo a 

penetração da luz a espécies bênticas, podendo inibir o recrutamento e estabelecimento, 

prejudicando as comunidades (Dijkstra et al., 2017). Também outras espécies turf têm mostrado 

dominância sobre espécies de tamanhos maiores, indicando uma perda de espécies formadoras de 

habitat como as kelp e diminuição da biodiversidade que a elas estão associadas (Duarte et al., 

2015). Para além do habitat e proteção que criam para epífitas, invertebrados, peixes e vários outros 

organismos, também as espécies que se alimentam destas macroalgas vão ser influenciadas por 

este desaparecimento de canopy. 

Também será importante referir que a tendência de variação da temperatura da superfície oceânica 

da região tem sido de aumento gradual (figura 5), em concordância com as previsões do IPCC 2018. 

Uma diferença de 1-2º C poderá ter consequências importantes nas comunidades, e apesar de já 

serem visíveis algumas tendências, com os dados apresentados não é possível fazer uma relação 

direta com a temperatura, mas o aumento gradual da temperatura poderá seguramente condicionar 

a reprodução e crescimento destas espécies (Araújo et al., 2016; Casado-Amezúa et al., 2019).  

A ocorrência e expansão de espécies invasoras verificadas no período de estudo, também acarreta 

impactos potencialmente negativos, que serão descritos com mais detalhe na secção seguinte. De 

reforçar que alguns dos atributos funcionais considerados neste estudo são semelhantes entre 

espécies invasoras e espécies nativas, o que indica as ambas usarão o espaço local/ambiente de 

forma semelhante. No entanto, não foram considerados atributos relativos à reprodução e 

crescimento, que tornam as invasoras mais competitivas na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

67 

 

Invasoras 

Espécies invasoras são espécies introduzidas que colonizam o novo habitat e podem expandir-se 

para outras áreas devido à sua elevada taxa de reprodução e capacidade de sobrevivência em 

condições adversas. Muitas espécies nativas reproduzem-se apenas uma ou duas vez por ano, mas 

espécies invasoras tendem a não estar limitadas, possuindo estruturas reprodutivas durante todo o 

ano. Num contexto de alterações climáticas, a proliferação de espécies invasoras poderá ser ainda 

mais favorecida (Mineur et al., 2015) dado que a adversidade ambiental (ex.: eventos climáticos 

extremos) pode conduzir à diminuição da diversidade local, permitindo a criação de novos nichos 

que podem ser explorados pelas invasoras com maior potencial competitivo, ou mesmo pelas 

alterações das condições ambientais locais (ex.: temperatura, conduzindo à homogeneização e 

“tropicalização”  das comunidades, como observado noutros estudos (Horta e Costa et al., 2014; 

Magurran et al., 2015). Alguns dos impactos negativos das invasoras no ecossistema consistem 

basicamente em alterar o equilíbrio do ecossistema ameaçando a biodiversidade local. No caso 

particular das algas: 

- Devido ao seu tamanho e elevadas taxas de crescimento podem fazer sombra às espécies mais 

pequenas, que não conseguem assim fazer fotossíntese, limitando ou inibindo o seu crescimento e 

conduzindo ao seu eventual desaparecimento (Dijkstra et al., 2017); 

-A elevada taxa de reprodução e capacidade de sobrevivência destas algas invasoras faz com que 

ocupem espaço que deixa assim de estar disponível para a fixação de espécies nativas, com as 

quais estão a competir (Zahmatkesh, 2017); 

-Com o desaparecimento de algas nativas, desaparecem também outros animais dependentes das 

mesmas, como ouriços-do-mar, peixes e invertebrados que se alimentam, habitam e procuram 

proteção entre estas macroalgas. Se as invasoras forem estruturalmente diferentes das nativas, vão 

induzir alterações na epifauna associada (Veiga et al., 2014). 

No norte de Portugal existem cerca de 11 espécies exóticas (Araújo et al., 2009) (não 

necessariamente invasoras) e em Viana do Castelo foram encontradas 5 espécies durante o estágio, 

descritas a seguir. 

Sargassum muticum   

Alga originária do Japão com frondes de cor castanha, que pode ser mais escura ou clara, ou até 

mesmo com tons verde-oliva, dependendo das condições ambientais. Pode ultrapassar 1 m de 

comprimento e o seu órgão de fixação é um disco de onde se eleva um estipe cilíndrico (Arenas et 

al., 2002).  A sua ramificação é alternada e os ramos possuem estruturas semelhantes a pequenas 

folhas com a ponta arredondada, bem como pequenas vesículas de ar esféricas com cerca de 2-3 
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mm (Pereira, 2010b). No verão podemos observar ainda as estruturas reprodutivas que são 

cilíndricas (figuras 40 e 41). 

Esta espécie levou ao declínio de populações de Saccharina latissima, Fucus serratus e Halidrys 

siliquosa na Dinamarca (Stæhr et al., 2000 em Straub et al., 2016), o que mostra a capacidade que 

a espécie tem em destabilizar o habitat, alterando as suas comunidades. Como foi abordado na parte 

I, estas três espécies de algas castanhas com afinidades para águas mais frias vivem sob condições 

especiais na região de Viana do Castelo (região fronteira), o que requer uma maior monitorização 

sobretudo neste cenário de presença e domínio de S. muticum. Ainda por cima, esta invasora é 

capaz de colonizar rapidamente o espaço e tem elevada capacidade de persistência das populações 

locais (Arenas et al., 2002) em parte devido à sua base de fixação perene (Arenas & Fernández, 

2000) que permite facilmente recrescer as frondes anuais, sendo improvável que esta espécie seja 

limitada na sua capacidade de expansão/ invasão.  

 

Figura 40 – Sargassum muticum numa poça de maré no intertidal inferior na praia Norte. 

 

Figura 41 – Exemplar de algário de Sargassum muticum com cerca de 38 cm de comprimento. 
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Grateloupia turuturu 

Coloração normalmente vermelho-forte a acastanhado (figuras 42 e 43), podendo ser mais escura 

ou mais clara, ou mesmo apresentar tons amarelados. Esta é uma espécie potencialmente invasora 

(Nyberg & Wallentinus, 2005 em Zahmatkesh, 2017), que está fixa às rochas por um pequeno disco 

de onde se elevam algumas frondes achatadas lanceoladas com textura escorregadia. As margens 

das frondes são onduladas, e podem ter proliferações. Esta espécie pode crescer até 1 m de 

comprimento e atingir 20 cm de largura. 

Até à data não há estudos do impacto desta macroalga em comunidades de espécies nativas, mas 

esta coloniza oportunisticamente qualquer espaço livre independentemente da altura do ano (Araújo 

et al., 2011). Juntamente com o seu grande tamanho, estas características tornam-na uma ameaça 

para as populações locais, pelas razões anteriormente mencionadas. 

 

  

Figura 42 (esq.) – Vários expécimes de Grateloupia turuturu numa rocha na praia Norte. 

Figura 43 (dir.) – Exemplar seco de Grateloupia turuturu com cerca de 13 cm de altura.  

 

Colpomenia peregrina 

Colpomenia peregrina (figura 44) é uma espécie invasora introduzida na Europa através da 

comercialização de ostras vindas do Japão, de onde é originária. Usualmente em Portugal tem 

menos de 10 cm de comprimento, mas em outros locais pode atingir os 30 cm. A sua aparência 

globosa, em forma de um balão e oca mais ou menos enrugada, permite que seja facilmente 

distinguida. Textura suave e fina semelhante a uma folha de papel que quando esmagada rompe-

se. Tem cor castanho-clara ou mais amarelada. Fixa-se a outras espécies de algas e animais ou ao 

substrato através de rizoides filamentosos (Zahmatkesh, 2017) . 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

70 

 

 

Figura 44 – Colpomenia peregrina no intertidal inferior na praia Norte. 

 

Asparagopsis armata (Falkenbergia rufolanosa) 

Asparagopsis armata é uma alga originária da Oceânia. Com frondes de cor rosa-pálido, mais 

avermelhadas ou arroxeadas, pode atingir 20 cm de comprimento. Tem os estipes cilíndricos e 

ramifica irregularmente. Possui ramificações longas que devido aos seus râmulos curtos e 

numerosos mais perto dos ápices lhe conferem um aspeto tufoso e também apresenta ramificações 

menores com aspeto espinhento que se assemelham a arpões e são a característica chave para 

identificar esta espécie.  

Falkenbergia rufolanosa (figura 45) é o nome científico que foi atribuído ao tetrasporófito da espécie 

de Asparagopsis armata (Guiry & Guiry, 2019). Esta é uma fase da alga tão distinta morfologicamente 

que se acreditava ser uma espécie diferente. Nesta fase, esta espécie invasora apresenta tufos 

arredondados com cerca de 3 cm, suaves e cor-de-rosa, constituídos por filamentos muito finos 

facilmente distinguíveis. 

 

Figura 45 – Alguns tufos de Falkenbergia rufolanosa na praia Norte. © Dimitri Costa – CIIMAR 
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Undaria pinnatifida  

Macroalga castanha amarelada, pode ultrapassar 1m de comprimento e é composta por uma lâmina 

dividida em fitas laterais. Possui uma nervura mediana bem definida, um estipe que pode apresentar 

folhos e tem rizoides em forma de garra (Guiry, 2019). 

O registo desta espécie em Viana do Castelo é novidade pois, até então, nunca tinha sido registada 

nesta região. Araújo et al. (2009) não têm registos de U. pinnatifida no Minho, e monitorizações mais 

recentes ao longo costa da Península Ibérica, indicam apenas a ocorrência da espécie a norte no 

Cabo Estai (Espanha) e a sul em Aveiro (Portugal) (Zahmatkesh, 2017). É de ressaltar que este 

exemplar (figuras 46 e 47) foi encontrado à deriva na praia Norte, e como tal, pode não ser originário 

de Viana. 

  

Figura 46 (esq.) – Exemplar de Undaria pinnatifida encontrado à deriva na praia Norte. 

Figura 47 (dir.) – Exemplar de Undaria pinnatifida a ser preparado para o algário. 
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Parte III. Outputs – Conteúdos técnicos 

No âmbito dos objetivos 3 e 4, foi criada uma proposta para uma exposição e catálogo de espécies 

como recursos que possam ser utilizados nos espaços do município. No entanto, nesta seção, 

também serão descritos outros outputs que foram criados no âmbito do presente estágio.  

Devido à necessidade de incluir a mesma informação em documentos diferentes (por terem 

propósitos e finalidades distintas), como por exemplo a descrição de algumas espécies que está 

incluída em 3 dos 5 outputs referidos, alguma informação e imagens encontram-se repetidas ao 

longos dos anexos (I, II, III e IV). 

 

Proposta de exposição 

Foi criada uma proposta para os conteúdos educativos de uma possível exposição no âmbito da 

comunicação de ciência para um espetro alargado da população, tendo por base as características 

particulares da costa rochosa de Viana do Castelo bem como a biodiversidade de macroalgas 

marinhas existentes na região. Esta proposta teve por base toda a informação adquirida ao longo do 

estágio, em particular das partes I e II que serviram como suporte científico aos conteúdos 

desenvolvidos. O texto proposto encontra-se no anexo I. A sua versão definitiva bem como o design 

associado ao layout pretendido, estará sujeita a alterações em virtude dos requisitos e limitações do 

espaço. 

 

Catálogo  

Também um catálogo com a descrição e algumas fotografias de 80 espécies que foram encontradas 

ao longo do estudo de comunidades será disponibilizado para o Observatório da Biodiversidade do 

Litoral Norte (anexo II). 

 

Algário 

É com orgulho que apresento também o algário resultante da recolha de várias algas nativas e 

exóticas ao longo deste ano, que pode ser consultado no anexo III. 
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Base de dados para publicação 

Em função da relevância dos dados adquiridos na análise das comunidades do intertidal inferior 

(parte II), prevê-se a realização de um artigo científico, após a realização de mais campanhas para 

completar a informação em falta. 

 

Guia de Algas de Viana do Castelo 

Como resultados deste estágio, para além dos conteúdos apresentados, foi possível criar um livro a 

pedido do CMIA que será um “Guia de Algas de Viana do Castelo” e estará disponível no final deste 

ano. A versão final irá sofrer algumas alterações, mas a informação essencial mantém-se e pode ser 

consultada no anexo IV.  

 

 

 

 

 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

74 

 

Conclusão 

Como conclusão, neste estágio o grande tema das macroalgas foi abordado sob diversos pontos. 

Desde espécies em regiões fronteira: quais as espécies do boreal que possuem o seu limite de 

distribuição em Viana do Castelo, qual a informação existente sobre as mesmas, qual a sua 

importância, razões para a existência deste limite e a sua relação com a temperatura. É percetível 

que estes limites são ditados por um conjunto de fatores sendo que um dos mais importantes é a 

temperatura, sobretudo a que está associada aos requisitos de temperatura mínimos para a 

reprodução. Contudo, à luz das alterações climáticas e todo o “efeito dominó” que daí advém, são 

imprevisíveis algumas das consequências destas alterações, sendo essencial continuar a monitorizar 

estas espécies.  

Na avaliação de comunidades tentou-se entender um pouco o que aconteceu com as comunidades 

de macroalgas do intertidal inferior após 13 anos, para detetar possíveis tendências/padrões que 

pudessem estar correlacionadas com a temperatura local e/ou outros fatores de mudança (ex.: 

ocorrência de invasoras) ainda que a análise dos dados apresentados seja preliminar. De igual forma, 

foi criado um potencial guia de atributos funcionais de macroalgas para que seja possível comparar 

estas comunidades do ponto de vista mais funcional, refletindo a forma como estas espécies usam 

o espaço local e/ou como poderão contribuir para outros aspetos relevantes para o funcionamento 

do ecossistema (ex.: formação de habitat para outras espécies, ocupação do espaço, entre outros). 

Apesar das diferenças espaciais serem mais evidentes do que as temporais para ambas 

composições taxonómica e funcional, já foi percetível uma tendência para haver comunidades 

diferentes no ano mais recente, sobretudo do ponto de vista funcional. No entanto, para conclusões 

mais elaboradas será necessária a análise de mais dados que ainda estão por ser amostrados.  

Por fim, para além deste estágio ter sido muito enriquecedor para mim, pois termino esta etapa com 

mais experiência e sabedoria do que alguma vez esperei adquirir, é de grande satisfação saber que 

todo este estudo e informação podem ser passados a outras pessoas, estejam elas a passear pela 

praia e a ver uma exposição à beira-mar, ou para estudantes e investigadores à procura de 

informação sobre macroalgas de Viana num catálogo ou apenas alguém curioso à procura de saber 

mais sobre as algas num livro. Tendo em conta o objetivo de comunicar a ciência ao grande público, 

espero que para além de informar, também possa alertar e consciencializar a população, e creio ter 

contribuído para tornar Viana um pouquinho mais rica. 
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Anexos 

Anexo I. Proposta de conteúdos para exposição 

O que são espécies introduzidas e invasoras? 

 Uma espécie exótica ou introduzida, é uma espécie não-nativa de determinada zona, cuja 

população sobrevive sem problemas no novo habitat. Normalmente estas espécies são 

introduzidas acidentalmente (no caso das algas vêm muitas vezes agarradas aos navios ou 

então em águas de lastro) mas podem ter sido introduzidas propositadamente. 

Uma espécie invasora é uma espécie introduzida que coloniza o novo habitat e pode alastrar-

se para outras áreas devido à sua elevada taxa de reprodução e capacidade de sobreviver 

em condições adversas, prejudicando as espécies locais. 

 

Impactos  

-Devido ao seu grande tamanho e crescimento rápido, fazem sombra às espécies mais 

pequenas que não conseguem assim fazer fotossíntese, inibindo o seu crescimento podendo 

mesmo desaparecer. 

-A elevada taxa de reprodução e capacidade de sobrevivência destas algas invasoras faz 

com que ocupem espaço que deixa assim de estar disponível para a fixação de espécies 

nativas.  

-Com o desaparecimento de algas nativas, desaparecem também outros animais como 

ouriços-do-mar, peixes e invertebrados que se alimentam, habitam e procuram proteção 

entre estas macroalgas. 

-Alteram o equilíbrio do ecossistema ameaçando a biodiversidade local. 
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Exemplo de possível conteúdo para exposição (adaptado de Francisco Arenas). 

Imagem ©Te Papa (https://marinebiosecurity.niwa.co.nz/undaria-pinnatifida-harvey-suringar/)  

Procura-se 
Invasora 

 

 

 

 

 

Undaria pinnatifida  

Macroalga castanha amarelada, pode ultrapassar 1m de comprimento e é composta por 

uma lâmina dividida em fitas laterais. Possui uma nervura mediana bem definida, um estipe 

que pode apresentar folhos e rizoides em forma de garra. 

Originária do Japão, esta espécie também conhecida por wakame já foi introduzida em 

várias partes do mundo incluindo Portugal. Ainda não foi avistada em Viana do Castelo, no 

entanto contamos com a sua ajuda para monitorizar as nossas praias. 

Se avistar esta espécie por favor contate o Observatório de Biodiversidade do Litoral Norte 

(Telefone: 258 xxx xxx). 

https://marinebiosecurity.niwa.co.nz/undaria-pinnatifida-harvey-suringar/
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Algumas algas invasoras de Viana do Castelo 

Sargassum muticum 

Macroalga castanha conhecida como sargaço japonês ultrapassa facilmente 1m de 

comprimento. Ramifica alternadamente e os seus longos ramos possuem estruturas 

semelhantes a pequenas folhas e também vesículas de ar que a permitem manter-se mais 

perto da superfície da água quando a maré sobe.   

 

 

Grateloupia turuturu 

Esta alga vermelha é considerada potencialmente invasora. Pode crescer até 1m de 

comprimento e possui lâminas escorregadias com as margens onduladas. 
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Asparagopsis armata fase Falkenbergia rufolanosa  

Alga vermelha de origem australiana, possui duas fases do ciclo de vida muito distintas 

sendo que a fase Falkenbergia é a que mais se encontra em Viana do Castelo. Forma um 

pequeno tufo ou pompom cor-de-rosa muito suave com apenas 3cm de diâmetro.  

 

 

Colpomenia peregrina  

Alga castanha amarelada de pequeno tamanho, tem uma forma globosa e oca que quando 

esmagada rompe-se como uma folha de papel. Atenção! Não deve ser confundida com a 

alga nativa Leathesia marina que possui as mesmas dimensões e cor, mas tem uma 

aparência mais enrugada e textura gelatinosa. 
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As nossas praias rochosas  

A zona costeira é a fronteira entre o oceano e os sistemas terrestres. Muitas das praias de 

Viana do Castelo possuem grandes aflorações rochosas que são ideais para a fixação de 

algas bem como para refúgio de inúmeros animais. Estas rochas em combinação com a luz, 

temperatura e hidrodinamismo característicos das nossas praias, criam o habitat ideal para 

inúmeros seres-vivos, permitindo a existência de comunidades biológicas muito ricas.  

 

Qual a sua importância? 

As rochas da praia servem de habitat e proteção para diversos seres-vivos e sem elas a 

grande maioria das macroalgas não teriam onde se fixar. Estas algas, que estão na base da 

teia alimentar, servem de alimento para vários peixes e invertebrados protegendo-os 

também contra predadores, contribuindo com as condições do meio adequadas para 

espécies de interesse comercial. Para além disso são produtores primários e ajudam a 

regular o dióxido de carbono da atmosfera. Já as florestas de kelp, localizadas no subtidal, 

reduzem o efeito erosivo das ondas na praia e o mesmo se pode dizer das rochas.  

 

Afloramentos costeiros 

Ao movimento de massas de água de zonas mais profundas do oceano para a superfície 

dá-se o nome de afloramento costeiro. Este fenómeno influenciado em parte pelos ventos 

(vindos de Norte), traz águas do fundo que são mais frias e ricas em nutrientes essenciais 

para a alimentação de várias espécies. Em Viana do Castelo temos afloramentos costeiros 

no Verão, por isso é que a água do mar é mais fria. Mas também permite as condições para 

a permanência de vários organismos do norte da Europa, que têm em Viana o seu limite de 

distribuição. 
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Que algas nativas podemos encontrar?  

Ascophyllum nodosum 

Fucus spp 

Corallina sp 

Ulva spp 

Porphyra spp 

Lithophyllum incrustans 

Saccorhiza polyschides  

Laminaria sp  

Codium sp 

 

Algumas algas comestíveis 

Himanthalia elongata 

Saccharina latissima 

Palmaria palmata 

Porphyra spp 

Chondrus crispus 

Gracilaria spp 

Ulva spp 

Osmundea pinnatifida 

Undaria pinnatifida 
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Boreal 

O termo ‘boreal’ está associado ao ‘Norte’ e este adjetivo relaciona ou localiza algo a regiões 

do Norte, sobretudo em zonas frias do Ártico. Espécies denominadas boreais têm afinidade 

para águas frias e não sobrevivem em temperaturas quentes. Algumas das espécies de 

algas existentes em Viana do Castelo têm aqui o deu limite de distribuição que é possível 

devido aos afloramentos costeiros. 

 

Algumas espécies com limite sul em Viana do Castelo 

Ascophyllum nodosum 

Fucus serratus 

Vertebrata lanosa 

Saccharina latissima 

Delesseria sanguinea  

 

Espécies ameaçadas 

Devido às alterações climáticas e ao consequente aumento da temperatura da água do mar 

e do ar, bem como a poluição nas praias e a elevada atividade antropogénica nestas áreas, 

entre vários outros fatores, algumas destas espécies que se encontram em região fronteira 

são mais vulneráveis, podendo algumas delas estar ameaçadas aqui, em Viana do Castelo.  

Algumas macroalgas já são dificilmente encontradas então, se vir alguma destas espécies, 

por favor, não colha ou destrua.  
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Anexo II. Catálogo de espécies do intertidal inferior 

Símbolos Significado 

 

Rhodophyta – Algas vermelhas 

 

Phaeophyceae – Algas Castanhas 

 

Clorophyta – Algas Verdes 

 

Tamanho máximo 

 

Invasora 

 

Comestível 

 

Não-comestível  

 

Epilítica 

 

Epifítica 

 

Epifloral 

 

Epizóica 

 

Livre 
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Ahnfeltiopsis devoniensis (Grev.) P.C.Silva & DeCew 

Mapa Mundo Presente no Atlântico, mais comum no Atlântico Norte; 

Mediterrâneo. 

Características 

10 cm 

 

    

Descrição Espécie com frondes achatadas e ramificação dicotómica. O 

órgão de fixação é um pequeno disco de onde parte um curto 

estipe cilíndrico. Possui cistocarpos normalmente em 

novembro, fevereiro e maio e pode ser encontrada em 

qualquer altura do ano. É castanho-avermelhada podendo 

apresentar uma cor mais pálida e esbranquiçada devido à 

descoloração. 

 

Exemplar colhido na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Apoglossum ruscifolium (Turner) J.Agardh 

Mapa Mundo Oceano Atlântico; mar Mediterrâneo; presente nalgumas 

partes do oceano Índico. 

Características 

5 cm 

  

   

Descrição Esta alga tem uma cor vermelho-vivo a cor-de-rosa e ronda os 

5 cm de comprimento. Possui frondes que parecem folhas, 

com uma nervura principal, margens onduladas e ponta 

arredondada, podendo ser também lanceoladas. Possui micro 

nervuras laterais e tem textura frágil e membranosa. 

 

Vista à lupa binocular; exemplar com 2 cm de largura. ©Bruna Pires 
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Bornetia secundiflora (J.Agardh) Thuret 

Mapa Mundo Nordeste do Atlântico até ao Oeste de Africa; mar 

Mediterrâneo. 

Características 

10cm 

 

    

Descrição De cor vermelho-vivo a vermelho-escuro, esta espécie é 

facilmente identificável pela sua abundante ramificação 

filiforme em forma de leque com os ápices arredondados. 

Ramifica quase paralelamente ao eixo de onde partiu e 

praticamente todos os eixos têm o mesmo comprimento. Está 

fixa ao substrato por um emaranhado de rizoides. 
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Calliblepharis jubata (Goodenough & Woodward) Kützing 

Mapa Mundo Distribuição vasta: presente nos continentes Europeu, 

Africano, Americano e Asiático. 

Características 

30cm 

  

   

Descrição Tem frondes vermelho-acastanhadas escuras, longas até 30 

cm e afinadas nas pontas que são por vezes amareladas. Na 

superfície e margem das lâminas achatadas, lanceoladas e 

cartilaginosas crescem pequenas proliferações alongadas que 

podem se assemelhar a pestanas, sendo a origem do seu 

nome comum em inglês false eyelash. Fixa por rizoides. 

 

Exemplares recolhidos na praia de Castelo do Neiva. ©Bruna Pires 
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Callithamnion tetricum (Dillwyn) S.F.Gray 

Mapa Mundo Nordeste do oceano Atlântico. 

Características 

10cm 

 

    

Descrição As suas pequenas e numerosas ramificações filiformes e 

irregulares, formam eixos tufosos castanho-escuro-

avermelhados que podem atingir os 10 cm de comprimento. 

 

 

 

Caulacanthus ustulatus (Mertens ex Turner) Kützing 

Mapa Mundo Presente em todo o globo; introduzida nalgumas partes. 

Características 

5cm 

  

   

Descrição Pequena espécie até 5 cm que cria tufos ásperos compostos 

por filamentos curtos e pontiagudos de cor normalmente 

vermelho-acastanhado, podendo ter tonalidades amarelas. 

Torna-se preta quando seca, ramifica irregularmente e fixa-se 

por rizoides. É comum ver-se em conchas variadas e pedras. 
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Ceramium spp Roth 

Mapa Mundo Género comum no norte do oceano Atlântico e no mar 

Mediterrâneo; várias espécies são cosmopolitas: desde o 

Ártico até águas mais quentes. 

Características 

20cm 

    

 

Descrição Estas espécies possuem pequenas frondes cilíndricas e 

filamentosas que ramificam dicotómica, alternada ou 

irregularmente até 20 cm de comprimento, mas normalmente 

são muito mais pequenas, com apenas alguns centímetros. 

Afinam e curvam-se para dentro nos ápices, assemelhando-se 

a pinças. Fixa por rizoides. São vermelho-acastanhadas a 

arroxeadas e quando vistas de perto podem se observar 

bandas horizontais nas frondes. Algumas espécies possuem 

pequenas estruturas que se parecem com espinhos. As suas 

espécies são dificilmente identificadas em campo, sendo 

necessário um microscópio. 

 

Exemplar visto à lupa binocular, com 1 cm de altura. ©Bruna Pires 
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Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq 

Barranha, musgos, musgo-da-pedra. 

Mapa Mundo Distribuída mundialmente. 

Características 

10cm 

   

  

Descrição Com frondes mais ou menos cilíndricas até 10 cm de altura, 

tem ápices pontiagudos e de cor roxo-avermelhado escuro 

podendo ser quase pretas. Ramifica irregularmente criando 

um relvado sobre a rocha. Está fixa por um disco basal e 

algumas ramificações quando entram em contato com o 

substrato podem criar um disco secundário. 

 

Praia do Carreço; exemplar visto à lupa binocular. ©Bruna Pires 
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Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützing  

Musgos. 

Mapa Mundo Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Base de fixação discoide de onde partem os eixos principais 

achatados até 20 cm de comprimento. As frondes 

cartilaginosas achatadas são mais largas no centro e finas nas 

pontas. Ramificam pinada e irregularmente, com as partes 

mais jovens sendo comparadas a espinhos. Normalmente é 

vermelho-escura mas chega a tons amarelados. 

 

Detalhe da fronde vista à lupa binocular. ©Bruna Pires 
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Chondria coerulescens (J.Agardh) Sauvageau 

Mapa Mundo Limite norte na costa sul de Inglaterra; introduzida e comum no 

mar Mediterrâneo; frequente nas costas Portuguesa, 

Espanhola e Francesa. 

Características 

8cm 

  

   

Descrição Esta espécie de alga é azul iridescente ou roxa quando 

submersa. Se a retirarmos da água é avermelhada e quando 

seca torna-se preta. As suas frondes são pequenas e 

filiformes, até 8 cm e ramificam irregularmente, podendo ser 

lineares ou curvas. Está fixa ao substrato por um emaranhado 

de rizoides e quando as suas frondes flexíveis se curvam até 

ao substrato, pode formar rizoides secundários. 

 

Exemplar na praia Norte. ©CMIA 
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Chondria dasyphylla (Woodward) C.Agardh 

Mapa Mundo Distribuída um pouco por todo o globo e ao contrário de outras 

do seu género, esta espécie encontra-se bem dispersa por 

águas mais quentes. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição De um órgão de fixação pequeno e discoide, eleva-se um eixo 

principal com ramificações castanho-avermelhadas, cilíndricas 

e filamentosas que podem atingir 20 cm de comprimento. Os 

râmulos são mais largos nos ápices e afunilados na base da 

ramificação. Quando os râmulos se curvam entrando em 

contato com o substrato, podem criar rizoides fixando-se 

novamente. Algas jovens possuem uma textura suave mas 

tornam-se cartilaginosas com o passar do tempo. 

 

Exemplar recolhido em Castelo do Neiva. ©Bruna Pires 
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Chondria scintillans G.Feldmann 

Mapa Mundo Descrita na Europa e em África, comum na França, Espanha e 

Portugal; mar Mediterrâneo. 

Características 

20cm 

 

    

Descrição Tal como outras do seu género, tem as frondes filiformes e 

cilíndricas. Pode ser vermelha ou azul quando submersa, no 

entanto tem uma tonalidade diferente de C. coerulescens e é 

ligeiramente maior, até 20 cm de comprimento. 
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Chondrus crispus Stackh 

Musgo-do-mar, musgo gordo, musgo da Irlanda, botelho(a), 

cuspelho 

Mapa Mundo Mais abundante no Atlântico Norte mas já foi descrita em 

todos os continentes. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Esta alga vermelha-arroxeada de textura cartilaginosa e 

frondes achatadas, ramifica dicotomicamente formando um 

tufo que pode ser iridescente debaixo de água. Está fixa por 

um disco de onde partem as frondes estreitas que alargam 

progressivamente. Normalmente não chega a atingir 22 cm de 

comprimento, sendo o seu tamanho mais comum entre 7 a 15 

cm. É muito comercializada servindo para vários propósitos na 

indústria alimentar e farmacêutica, entre outras. 

 

Exemplar na praia Norte. ©CMIA 
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Corallina spp Linnaeus 

Mapa Mundo Espécies dispersas por todo o globo apesar de normalmente 

estarem ausentes em zonas tropicais. 

Características 

12cm 

 

    

Descrição Estas espécies calcárias podem atingir 12 cm de 

comprimento, sendo normalmente menores. Têm os eixos 

cilíndricos, articulados (geniculados) com ramificação pinada e 

textura rígida, que crescem de um disco de fixação 

incrustante. É normalmente cor-de-rosa, podendo variar de 

branco a tons mais escuros de roxo ou vermelho. 

 

Exemplar em poça de maré na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Cryptopleura ramosa (Hudson) L.Newton 

Mapa Mundo Espalhada um pouco por todo o globo, no entanto ainda não 

foi descrita nos polos. 

Características 

10cm 

   

  

Descrição Esta espécie pode apresentar algumas morfologias diferentes. 

As suas frondes são lâminas vermelhas, por vezes 

acastanhadas, bastante finas que ramificam mais ou menos 

dicotomicamente. Achatadas e com margens bastante 

onduladas, possuindo algumas vezes proliferações e 

frequentemente com tonalidades iridescentes. Pode atingir 10 

cm de comprimento mas as suas frondes podem ter larguras 

variadas sendo bastante largas ou até assemelhar-se a fitas 

mais finas. Possui uma nervura principal bastante notável na 

base mas torna-se indistinguível nas frondes mais superiores. 

Outros exemplares apresentam-se em pequenos tufos com 

lâminas finas e delicadas que possuem veias microscópicas e 

terminam em forma de gancho. 

 

Exemplar com cerca de 12 cm de largura. ©Bruna Pires 
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Dumontia contorta (S.G.Gmelin) Ruprecht 

Mapa Mundo Comum no norte do oceano Atlântico; limite a sul em Portugal; 

presente em zonas Árticas; descrita no Oceano Pacífico, na 

Ásia e na América. 

Características 

50cm 

  

   

Descrição Esta espécie forma longos tubos ocos, até 50 cm de 

comprimento que ramificam irregularmente, ainda que as 

ramificações sejam escassas, sobre um pequeno disco 

agarrado à rocha. As suas frondes filiformes são cilíndricas e 

não ocas quando jovens, podendo se tornar mais achatadas, 

ocas e torcidas quanto mais velhas forem, ultrapassando os 5 

mm de diâmetro. Vermelho-acastanhada a roxo-escuro, pode 

ter as pontas com uma cor pálida amarelada e a sua textura é 

suave e gelatinosa. 

 

Exemplar com aproximadamente 25 cm de altura. ©Bruna Pires 
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Erythroglossum lusitanicum Ardré 

Mapa Mundo Descrita pela primeira vez em Portugal; presente na Espanha, 

França e na Ásia, em Goa. 

Características 

4cm 

 

    

Descrição Vermelho-escura a vermelho-forte e normalmente com 4cm de 

comprimento, esta espécie cresce em locais com areia. As 

suas frondes são pequenas estruturas em forma de folhas 

alongadas, com os ápices arredondados, uma nervura 

mediana nítida e margens simples, que ramificam 

irregularmente. 
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Asparagopsis armata Harvey 

(Falkenbergia rufolanosa (Harvey) F.Schmitz)  

Mapa Mundo Originária da Oceânia; amplamente distribuída por todo o 

globo. 

Características 

20cm 

    

 

Descrição Asparagopsis armata é uma alga com frondes cor-de-rosa-

pálido, mais avermelhadas ou arroxeadas e pode atingir 20 cm 

de comprimento. Tem os estipes cilíndricos e ramifica 

irregularmente. Possui ramificações longas que devido aos 

seus râmulos curtos e numerosos mais perto dos ápices lhe 

conferem um aspeto tufoso mas também possui ramificações 

menores com aspeto espinhento que se assemelham a arpões 

e são a característica chave para identificar esta espécie. 

Falkenbergia é nome científico que foi atribuído ao 

tetrasporófito da espécie de A. armata, fase tão distinta 

morfologicamente que se acreditava ser uma espécie 

diferente. Nesta fase, esta espécie invasora apresenta tufos 

arredondados com cerca de 3 cm, suaves e cor-de-rosa, 

constituídos por filamentos muito finos facilmente distinguível. 

 

Alguns tufos de Falkenbergia na praia Norte. ©Dimitri Costa 
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Gastroclonium ovatum (Hudson) Papenfuss 

Mapa Mundo Espécie comumente encontrada no norte do Atlântico, entre o 

Reino Unido e o norte de Africa e também no mar 

Mediterrâneo; já foi registada na América do Sul. 

Características 

20cm 

   

  

Descrição Agarra-se ao substrato por rizoides filamentosos de onde se 

eleva um eixo principal sólido e cilíndrico que ramifica 

irregularmente. Nestes râmulos encontram-se estruturas 

ovoides, de onde deriva o seu nome, ocas e suaves e que se 

podem encontrar mais ou menos agrupadas na zona apical. 

Normalmente é avermelhada mas pode ter a tonalidade verde-

oliva em zonas mais ensolaradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

108 

 

 

 

Gastroclonium reflexum (Chauvin) Kützing 

Mapa Mundo Presente na parte Este do Atlântico e no mar Mediterrâneo. 

Características 

6cm 

    

 

Descrição Alga pequena, até 6 cm de comprimento, vermelho-escuro-

acastanhada a amarelada. As ramificações são cilíndricas, 

ocas mas constritas criando por isso segmentos ao longo da 

fronde. O seu órgão de fixação também é ramificado, 

agarrando-se a rochas cobertas por areia e criando um tapete 

sobre estas mas, pode também estar agarrada por via de um 

pequeno disco basal. Esta espécie tende a dobrar para trás e 

algumas partes que estejam em contato com o substrato 

podem se fixar por um disco secundário. 
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Gelidium corneum (Hudson) J.V.Lamouroux 

Agar, cabelo, francelha, guia, limo-encarnado, limo-fino, limo-

preto, pelinho, sedas. 

Mapa Mundo Oceano Atlântico; mar Mediterrâneo; zona Indo-pacífica. 

Características 

30cm 

  

   

Descrição Alga consistente, vermelho-escura que pode atingir 30 cm de 

comprimento. Os seus eixos principais são longos, com 

ramificações opostas e os seus râmulos possuem ainda 

ramificações simples, com os ápices mais largos do que na 

zona de ramificação. As ramificações secundárias são menos 

frequentes perto da base. 

  

 

 

Gelidium pulchellum (Turner) Kützing 

Agar, cabelo, francelha, guia. 

Mapa Mundo Comum no nordeste do oceano Atlântico; norte de África; 

Oceânia; Oceano Pacífico na Ásia e América. 

Características 

5cm 

   

  

Descrição Alga vermelho-escura de textura cartilaginosa, com pequenas 

frondes cilíndricas que achatam ligeiramente nos ápices. Tem 

ramificação oposta e as últimas estruturas a ramificar têm a 

forma de pequenas espátulas. Está fixa por rizoides 

filamentosos muito finos. 
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Gelidium spinosum (S.G.Gmelin) P.C.Silva 

Agar, cabelo, francelha, guia. 

Mapa Mundo Presente nalgumas zonas do Atlântico; mar Mediterrâneo; 

zona Indo-pacífica. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Alga pequena até 10 cm com cor vermelho-forte ou roxo-

avermelhado, distinguível de outras espécies de Gelidium pelo 

seu eixo principal achatado. Possui ramificações opostas e os 

râmulos finais são pequenos e podem ter forma de espinhos 

ou de espátulas. 
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Gelidium spp J.V.Lamouroux 

Gelídeos. 

Mapa Mundo Espécies distribuídas por quase todas as partes do globo; 

aparentemente ausentes no Ártico e Antártico. 

Características 

20cm 

    

 

Descrição Frondes cartilaginosas cilíndricas ou achatadas, podendo ser 

vermelhas ou roxas de várias tonalidades. As ramificações 

podem ser irregulares, opostas, pinadas, entre outras. 

 

Exemplar na praia Norte. ©CMIA; exemplar com cerca de 15 cm de largura. ©Bruna Pires 
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Gigartina pistillata (S.G.Gmelin) Stackhouse 

Botelho-borriço, borracha, corno-de-veado, pinheirinho. 

Mapa Mundo Presente apenas no Nordeste e Sudeste do Atlântico (do 

Reino Unido até o Norte de África, e Sul de África); mar 

Mediterrâneo. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Vermelho-escura a acastanhada, esta espécie tem frondes 

cartilaginosas e ligeiramente elásticas que ramificam 

dicotomicamente. Estão fixas ao substrato por um pequeno 

disco de onde se elevam várias frondes cilíndricas 

moderadamente achatadas. Podemos encontrar alguns 

espécimes que tenham pequenos râmulos opostos com ou 

sem estruturas arredondadas nas pontas (cistocarpos). 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Gracilaria spp Greville 

Cabelo-de-velha, carriola. 

Mapa Mundo Várias espécies distribuídas por todo o globo com preferência 

para águas mais quentes a temperadas; na América do Sul, 

Ásia, África e Oceânia são produzidas em grandes 

quantidades sobretudo para a produção de agar. 

Características 

50cm 

   

  

Descrição Espécies deste género podem atingir meio metro de 

comprimento. Estão fixas por um pequeno disco de onde se 

elevam frondes cilíndricas, cartilaginosas e filamentosas que 

ramificam dicotómica e irregularmente. Possui uma cor 

vermelha a acastanhada e os seus ápices são pontiagudos. 

Algumas espécies apresentam as frondes em fitas. 

    

Vários exemplares na praia do Cabedelo. ©Bruna Pires 
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Grateloupia turuturu Yamada 

Ratanho 

Mapa Mundo Originária do Pacífico, no Japão, Coreia e China; introduzida 

na Oceânia, América do Sul e em toda a Europa, incluindo 

Mediterrâneo. 

Características 

1m 

   

  

Descrição Coloração normalmente vermelho-forte, esta espécie pode 

variar ainda de esverdeado a acastanhado, escura ou clara. 

Está fixa às rochas por um pequeno disco de onde se elevam 

algumas frondes achatadas lanceoladas com textura 

escorregadia. As suas margens são onduladas podendo por 

vezes ter proliferações. Esta espécie pode crescer até 1 m de 

comprimento e atingir 20 cm de largura. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Gymnogongrus crenulatus (Turner) J.Agardh 

Cabelo-de-velha, carriola. 

Mapa Mundo Presente do Norte do oceano Atlântico; mar Mediterrâneo; 

Austrália. 

Características 

10cm 

 

    

Descrição Do disco basal sai um curto estipe cilíndrico que se abre em 

frondes achatadas em fitas, ramificadas regular e 

dicotomicamente até 10 cm de comprimento. Textura 

cartilaginosa e cor vermelho-escura a acastanhada, 

frequentemente com os ápices ligeiramente mais claros e 

arredondados. Também é comum possuir “verrugas” 

(estruturas reprodutivas) nas frondes o que a torna facilmente 

distinguível. 

 

Detalhe visto à lupa binocular. ©Bruna Pires 
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Halurus equisetifolius (Lightfoot) Kützing 

Mapa Mundo Espécie europeia, comum nas costas Atlânticas da Europa 

bem como no Mediterrâneo (incluindo o Norte de África). 

Características 

10cm 

 

    

Descrição Frondes filiformes com 2 a 3 mm de diâmetro e ramificam 

irregularmente. Estes eixos principais estão cobertos por 

inúmeros râmulos minúsculos com menos de 3 mm de 

comprimento, que crescem em toda a volta dando-lhes uma 

aparência esponjosa. Espécimes mais velhos não são tão 

suaves e tornam-se mais cartilaginosos. Cor vermelho-escura. 

    

 

 

Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini 

Mapa Mundo Espécie amplamente distribuída.  

Características 

<1cm 

 

    

Descrição Espécie incrustante vermelho-escura que cria crostas muito 

finas, com menos de 0,5mm de grossura sobre rochas e 

pedras. Cresce irregularmente e pode ser encontrada ao longo 

de todo o intertidal e subtidal. 
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Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey 

Mapa Mundo Comum no Nordeste do Atlântico e mar Mediterrâneo; pode 

ser encontrada em outros pontos deste oceano, bem como em 

algumas zonas do Pacífico e do Índico. 

Características 

6cm 

   

  

Descrição Esta espécie possui um disco basal e frondes longas 

lanceoladas de cor vermelho-rosada. As frondes têm uma 

nervura mediana bem definida de onde ramificam 

irregularmente outras frondes com as mesmas características. 

As margens são membranosas e veias laterais ausentes. Fixa 

por um disco basal. 
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Heterosiphonia plumosa (J.Ellis) Batters 

Mapa Mundo Nordeste do oceano Atlântico (Europa); mar Mediterrâneo. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Esta espécie possui uma cor vermelha bastante forte e 

rosada. Até 20 cm de comprimento, os seus eixos principais 

são cilíndricos, mais grossos na base e finos nos ápices. Estes 

eixos elevam-se de um disco basal composto por rizoides 

prostrados e são ramificados alternadamente. Tem também 

uma ramificação pinada que faz com que as frondes se 

pareçam com penas ligeiramente tufosas. 

 

Exemplar recolhido na praia de Mindelo; detalhe dos ápices à lupa binocular. ©Bruna Pires 
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Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux 

Mapa Mundo Atlântico: Europa, Norte de África, Brasil e algumas zonas da 

América Central e do Norte; oceano Índico; presente em 

algumas ilhas Pacíficas e na parte Este da Oceânia. 

Características 

5cm 

  

   

Descrição Alga até 5 cm de comprimento desde o seu órgão de fixação 

cónico até aos ápices. Esta espécie tem as suas frondes 

filamentosas calcificadas, articuladas e ramificadas 

dicotomicamente. Aparência de tufos cor-de-rosa 

arredondados que podem se encontrar em rochas ou 

nalgumas algas. Por vezes as pontas são mais claras e 

esbranquiçadas do que o resto da alga. 

   

Exemplar visto à lupa binocular. ©Bruna Pires 
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Laurencia pyramidalis Bory de Saint-Vincent ex Kützing 

Mapa Mundo Europa (Atlântico); mar Mediterrâneo. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Esta alga possui um pequeno disco e frondes cilíndricas 

volumosas e quebradiças, vermelho-acastanhadas a 

amarelado. A sua ramificação é irregular, por vezes oposta e 

em espiral, o que confere a aparência piramidal das frondes. 

   

 

 

 

Leptosiphonia schousboei (Thuret) Kylin 

Mapa Mundo Atlântico: de França a Marrocos e em ilhas atlânticas. 

Características 

5cm 

  

   

Descrição Alga pequena agarrada ao substrato por rizoides. Possui eixos 

principais cilíndricos e longos que ramificam irregularmente. 

Pode apresentar tricoblastos nos ápices. 
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Lithophyllum incrustans Philippi 

Mapa Mundo Muito comum no oceano Atlântico: costa europeia ao Norte de 

África e ilhas Atlânticas; África do Sul; oceano Índico. 

Características 

1cm 

   

  

Descrição Alga incrustante pálida normalmente cor-de-rosa, mas pode 

ser roxa, amarelada ou esbranquiçada. Com mais ou menos 1 

cm de grossura (altura) e cresce bastante em largura, 

tornando-se cada vez mais irregular. Tem as margens mais 

grossas do que o resto da alga e quando se encontra com 

outra crosta criam-se cumes. Textura suave apesar de dura. 

 

Vários exemplares sobre uma pedra na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Lithothamnion spp Heydrich 

Mapa Mundo Comum no Reino Unido e Irlanda; presentes também no resto 

do Atlântico; Mediterrâneo; algumas espécies são encontradas 

um pouco por todo o mundo. 

Características 

1cm 

   

  

Descrição As algas deste género são calcárias, não geniculadas e 

podem crescer até 1 cm de altura e então criam crostas de 

larguras variadas. Podem também crescer sem estarem 

agarradas a um substrato e criam rodólitos ou maërl, que são 

mais ou menos globulares, ou com nódulos assemelhando-se 

a corais. Podem ter até 5 cm de comprimento e são cor de 

rosa forte ou pálido. As frondes apesar de rígidas são frágeis. 

Dificilmente se encontra maërl em Portugal. 
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Lomentaria articulata (Hudson) Lyngbye 

Mapa Mundo Espécie presente mais no Nordeste do oceano Atlântico e no 

mar Mediterrâneo. Já foi encontrada também em alguns 

pontos do oceano Índico, bem como no Pacífico no Havai e 

Filipinas. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição De cor vermelha que pode ser mais rosada ou acastanhada. 

As frondes são cilíndricas, ocas e constritas estando divididas 

por seções que fazem lembrar salsichas. Podem atingir os 20 

cm de comprimento mas normalmente são menores, e os seus 

ápices podem aparentar pequenas orelhas de coelho. Tem 

uma textura suave e ramificação variada que pode ser 

irregular, dicotómica, oposta e em um plano ou em espiral. 

 

Exemplar na praia Norte. ©CMIA 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

124 

 

 

 

Metacallophyllis laciniata (Hudson) A.Vergés & L.Le Gall 

Mapa Mundo Nordeste do oceano Atlântico; mar Mediterrâneo. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Espécie frequentemente vermelho-forte, podendo ser 

acastanhada ou rosada, até 20 cm de altura. De um pequeno 

disco parte uma fronde que achata, grossa e larga. As frondes 

podem ser mais ou menos digitadas, com os ápices 

arredondados e fissuras. Muitas vezes apresentam 

proliferações nas margens o que lhe dá a aparência de possuir 

pequenos folhos. 

 

Exemplar com cerca de 17 cm de largura. ©Bruna Pires 
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Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry  

Falso-musgo-Irlandês, botelha, corninho, crespo, folhinha. 

Mapa Mundo Espécie presente apenas no oceano Atlântico; comum na 

Europa. 

Características 

20cm 

 

    

Descrição As frondes podem atingir 20 cm de comprimento, são 

cartilaginosas e de cor castanho-arroxeado a avermelhado 

normalmente bastante escuras, quase pretas. De uma base 

discoide parte um estipe cilíndrico que se expande formando 

as frondes achatadas. Têm a característica particular das suas 

margens serem curvadas criando um canal e distinguindo-a de 

outras espécies similares. Ramifica dicotomicamente e pode 

apresentar uma superfície bastante rugosa devido às 

estruturas reprodutivas. 

 

Vários exemplares na praia do Cabedelo. ©Bruna Pires 
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Melobesia membranacea (Esper) J.V.Lamouroux 

Mapa Mundo Pode ser encontrada em algumas zonas nos oceanos 

Atlântico, Pacífico e Índico. 

Características 

1cm 

 

    

Descrição Espécie pequena, até 5 cm de diâmetro, de cor castanha e 

cria crostas redondas epífitas em outras algas. Podem 

observar-se conceptáculos no centro, de cor castanho-escuro 

a preta e ligeiramente mais elevados do que o resto da fronde. 

 

 

 

 

Ophidocladus simpliciusculus (P.Crouan & H.Crouan) Falkenberg 

Mapa Mundo Presente ao longo do Atlântico; Oceânia. 

Características 

5cm 

   

  

Descrição Pequena alga de cor castanho-clara a castanho-avermelhada 

com frondes filiformes, ramificada apenas uma a duas vezes. 
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Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse 

Erva-malagueta, botelho-preto, argacinho-das-lapas. 

Mapa Mundo Atlântico: comum na Europa; presente no Mediterrâneo; 

raramente descrita nos oceanos Índico e Pacífico. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Esta alga tem uma cor castanha normalmente bastante 

escura, podendo apresentar tonalidades mais roxas ou 

amareladas nas estações mais quentes. As suas frondes são 

achatadas e elevam-se de um disco basal que pode 

apresentar também alguns rizoides. Possui uma ramificação 

alternada e os ápices são arredondados. Alga de textura 

consistente. Para além disto tem a particular característica de 

ser picante quando consumida, sendo comercializada depois 

de seca para tempero ou então em conserva. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Petrocelis cruenta J.Agardh 

(Mastocarpus stellatus) 

Mapa Mundo Espécie presente apenas no oceano Atlântico; comum na 

Europa. 

Características 

1cm 

  

   

Descrição Esta é a fase incrustante da macroalga Mastocarpus stellatus. 

Forma uma crosta preta com alguns milímetros de altura, 

irregular sobre a rocha, de textura consistente mas não muito 

dura e algo esponjosa. Esta fase pode durar vários anos e é 

comum ver-se M. stellatus ao redor da crosta. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Phyllophora sicula (Kützing) Guiry & L.M.Irvine 

Mapa Mundo Este do oceano Atlântico; mar Mediterrâneo. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Estas algas são normalmente menores do que 10 cm, com um 

disco basal de onde parte um estipe cilíndrico que se abre em 

lâminas achatadas com os ápices arredondados. Tem 

ramificação dicotómica e de uma fronde partida podem surgir 

outras frondes. De cor vermelho-viva, pode ser mais 

acastanhada com a idade e tem uma textura cartilaginosa. 

 

 

Phymatolithon spp Foslie 

Mapa Mundo Mais comum no Atlântico Norte e na Oceânia, mas espécies 

estão distribuídas um pouco por todo o globo, incluindo em 

zonas polares. 

Características 

1cm 

 

    

Descrição Algumas espécies deste género de algas calcárias formam 

crostas que podem ter tons violeta variáveis ou então, como 

Lithothamnion spp, formam rodólitos que não estão agarrados 

a um substrato. Estas formas livres têm normalmente menos 

de 10 cm de diâmetro e podem ser roxas, rosas ou 

avermelhadas. As ramificações globosas de P. calcareum, por 

exemplo, são mais grossas e rígidas permitindo distingui-la de 

outras espécies do género anteriormente mencionado. 
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Plocamium cartilagineum (Linnaeus) P.S.Dixon 

Mapa Mundo Espécie descrita mundialmente, incluindo na Antártida, no 

entanto é possível que espécimes que não sejam do Nordeste 

do Atlântico se tratem de outras espécies do mesmo género, 

pois recentemente se descobriu que só nas costas da Europa 

existem pelo menos 5 espécies diferentes que se encontravam 

todas sob o nome de P. cartilagineum. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Com cerca de 10 cm de altura mas podem atingir 20 cm, as 

frondes achatadas erguem-se de um disco basal que pode 

apresentar rizoides filiformes. A sua ramificação é alternada 

em grupos de mais ou menos 3 ramificações de cada lado e 

estas ramificações também apresentam râmulos em forma de 

pente (de um lado só). Variam entre vermelhos mais fortes a 

cores mais acastanhadas e a sua textura é cartilaginosa. 

 

Exemplar com largura aproximada de 10 cm. ©Bruna Pires 
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Polysiphonia spp Greville 

Mapa Mundo Espécies deste género podem ser encontradas por todo o 

mundo. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição A maioria das espécies apresentam rizoides como base de 

fixação mas algumas possuem discos. Bastante ramificados, 

os râmulos destas espécies são cilíndricos, filamentosos e 

delicados formando tufos. Normalmente são pequenas com 

apenas alguns centímetros mas outras espécies podem 

chegar aos 20 cm de comprimento. As frondes são roxo-

avermelhadas escuras e a sua textura tanto pode ser mais 

suave e flexível como rígida e cartilaginosa. É difícil identificar 

estas espécies no campo, sendo normalmente descritas como 

Polysiphonia sp. 
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Porphyra spp C.Agardh 

Erva-patinha, folhuda, nori atlântico. 

Mapa Mundo O género Porphyra pode ser encontrado em todo o mundo, 

desde zonas mais quentes a polares, mas algumas espécies 

estão restringidas a determinadas regiões. 

Características 

30cm 

    

 

Descrição As espécies deste género são finas lâminas com apenas uma 

camada de células. As suas cores variam de rosa a verde, 

passando por roxo, vermelho e castanho. São folhas 

achatadas que podem ter formatos diferentes, lanceoladas, 

lineares, redondas ou mais irregulares. Algumas espécies 

atingem 1 m de comprimento mas outras são mais pequenas 

sendo menores do que 20 cm. As suas margens podem ser 

mais ou menos onduladas e possuem um pequeno disco basal 

e um estipe inconspícuo. Esta espécie é muito comercializada 

e utilizada tanto na alimentação como em outras indústrias. 

 

Vários exemplares na praia do Cabedelo; exemplar com aproximadamente 35 cm de 

comprimento. ©Bruna Pires 
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Pterocladiella capillacea (S.G.Gmelin) Santelices & Hommersand 

Mapa Mundo Espécie comum em águas mais quentes mas espalhada um 

pouco por todo o globo. 

Características 

20cm 

 

    

Descrição De rizoides prostrados erguem-se frondes achatadas de até 2 

cm de largura e até 20 cm de comprimento. Ramifica 

pinadamente, oposta ou alternadamente e os râmulos são 

menores perto dos ápices, que podem ser mais arredondados. 

A sua cor é normalmente escura entre vermelho e roxo. 

 

 

 

Pterosiphonia complanata (Clemente) Falkenberg 

Mapa Mundo Atlântico, sobretudo Este, em zonas de águas temperadas 

quentes; mar Mediterrâneo. 

Características 

10cm 

   

  

Descrição Até 10 cm de comprimento, esta alga de cor vermelho-vivo a 

vermelho-acastanhada tem frondes achatadas que ramificam 

todas no mesmo plano e sempre alternadamente. Tem uma 

textura cartilaginosa e flexível e é possível ver-se riscas ao 

longo das frondes, quando observadas com atenção. 
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Rhodothamniella floridula (Dillwyn) Feldmann 

Mapa Mundo Atlântico, mais comum no Norte da Europa; Austrália. 

Características 

3cm 

 

    

Descrição Espécie filamentosa pequena, até 3 cm de comprimento. 

Normalmente sobre rochas cobertas por areia, tem pequenos 

rizoides que a permitem fazer tufos ou tapetes sobre a areia. 

Frondes com ramificação irregular, castanhas a arroxeadas. 
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Scinaia furcellata (Turner) J.Agardh 

Mapa Mundo Atlântico, comum na Europa; Mediterrâneo; Oceano Índico. 

Características 

15cm 

  

   

Descrição Alga até 15 cm de comprimento que se eleva de um disco 

basal e ramifica dicotomicamente, podendo ser irregular e com 

constrições na base da ramificação. As suas frondes são 

cilíndricas, firmes e carnudas, de cor vermelha forte, mas 

podem ser mais acastanhadas ou cor-de-rosa. Normalmente 

translúcidas e poderá ser visível uma linha escura no centro 

das mesmas. Outras espécies do mesmo género são muito 

similares, devendo ser diferenciadas com a observação das 

células a um microscópio 

 

Vários exemplares recolhidos em Castelo do Neiva. ©Bruna Pires 
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Vertebrata fruticulosa (Wulfen) Kuntze 

Mapa Mundo Mediterrâneo; Sudoeste Europeu banhado pelo oceano 

Atlântico. 

Características 

10cm 

    

 

Descrição Espécie de cor castanho-avermelhada a amarelada, com 

frondes cilíndricas e finas com menos de 1 mm de diâmetro. 

Ramificação principal dicotómica, mas râmulos laterais 

menores estão dispostos alternadamente e têm textura rígida. 

A sua elevada ramificação vai dar um aspeto tufoso a esta 

espécie e quando observada de perto é possível ver-se 

bandas horizontais nas suas frondes. Está fixa ao substrato 

por rizoides. 

 

 

 
Vertebrata thuyoides (Harvey) Kuntze 

Mapa Mundo Atlântico, no Sudoeste da Europa; mar Mediterrâneo. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Semelhante a Vertebrata fruticulosa, esta espécie tem frondes 

cilíndricas muito finas e cresce até 10 cm de comprimento. 

Está fixa por rizoides e a sua ramificação é alternada com os 

ápices curvando-se para dentro. Verificam-se também bandas 

nas frondes castanho-avermelhadas que formam tufos. 
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Xiphosiphonia ardreana (Maggs & Hommersand) Savoie & 

G.W.Saunders 

Mapa Mundo Mar Mediterrâneo; Sudoeste da Europa no Atlântico. 

Características 

4cm 

   

  

Descrição Frondes cilíndricas ligeiramente achatadas, ramificam 

inúmeras vezes alternadamente com uma aparência pinada. 

Estes râmulos são curtos e podem ter os ápices bifurcados, 

com aspeto espinhoso. As frondes têm até 4 cm de 

comprimento e apresentam bandas horizontais. Esta espécie 

tem uma textura cartilaginosa rígida e a sua cor varia entre os 

castanho-avermelhados. 

  

Exemplar recolhido das Astúrias com 1 cm de comprimento; detalhe do ápice curvado e 

bandas horizontais vistos à lupa binocular. ©Bruna Pires 
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Xiphosiphonia pennata (C.Agardh) Savoie & G.W.Saunders 

Mapa Mundo Oceano Atlântico; Índico; Pacífico. 

Características 

5cm 

  

   

Descrição Alga pequena, com frondes cilíndricas e ramificação alternada 

achatada em 1 plano. Râmulos secundários curtos conferem 

uma aparência de pena. Pode formar tapetes de turf sobre as 

rochas ou algas calcárias. 
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Bifurcaria bifurcata R.Ross 

Mapa Mundo Europa: oceano Atlântico e mar Mediterrâneo. 

Características 

30cm 

  

   

Descrição Com uma cor verde-oliva-amarelada, esta espécie com frontes 

cilíndricas ramifica sempre dicotomicamente, de onde deriva o 

seu nome. É mais ramificada nas pontas do que perto da base 

e pode possuir estruturas reprodutivas nos ápices. Atinge 

cerca de 30 cm de comprimento e fica quase preta quando 

seca. Está fixa ao substrato por um eixo rasteiro. 

 

Exemplar na praia de Carreço; exemplar seco com cerca de 30 cm de altura. © Bruna Pires 
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Carpodesmia tamariscifolia (Hudson) Orellana & Sansón 

Mapa Mundo Oceano Atlântico; mar Mediterrâneo. 

Características 

50cm 

 

    

Descrição Espécie chamativa pela sua iridescência, com tons azuis, 

esverdeados e roxos quando submersa. Pode atingir os 50 cm 

de comprimento, e apresenta aparência robusta. A sua base 

de fixação é cónica ou com rizoides (a sua morfologia pode 

variar consoante a zona onde se encontra), de onde surge um 

estipe cilíndrico. Tem ramificação irregular e textura áspera. 

Nas pontas dos râmulos encontram-se vesículas de ar e 

recetáculos ovoides e pontiagudos. 

 

Exemplar na praia Norte. ©CMIA 
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Cladostephus spongiosum (Hudson) C.Agardh 

Mapa Mundo Oceano Atlântico; mar Mediterrâneo; Oceânia. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Frondes cilíndricas castanho-escuras com 2-3 mm de 

diâmetro. Ramifica irregularmente de uma base de fixação 

discoide e, devido a pequeníssimos râmulos que ramificam em 

espiral à volta do eixo principal, tem uma aparência “peluda”.  

  

 

 

 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

142 

 

 

 
Colpomenia peregrina Sauvageau 

Mapa Mundo Originária do Pacífico, esta espécie foi introduzida no 

Atlântico, primeiramente em França através do comercio de 

ostras. Hoje em dia é uma espécie invasora bastante 

distribuída por vários países banhados pelo oceano Atlântico e 

também já foi descrita no mar Mediterrâneo. 

Características 

10cm 

    

 

Descrição Em Portugal esta espécie tem normalmente menos de 10 cm 

de comprimento, mas em outros locais pode chegar a 30 cm. 

A sua aparência globosa, em forma de um balão e oca mais 

ou menos enrugada, permite que seja facilmente distinguida. 

Textura suave e fina que semelhantemente a uma folha de 

papel, quando esmagada rompe-se ao contrário de Leathesia 

marina que se desmancha e é gelatinosa. Tem uma cor 

castanho-clara podendo ser mais amarelada. Agarra-se a 

outras espécies de algas e animais ou ao substrato através de 

rizoides filamentosos. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Desmarestia ligulata (Stackhouse) J.V.Lamouroux 

Mapa Mundo Presente em algumas zonas dos oceanos Atlântico e Pacífico; 

ausente no mar Mediterrâneo. 

Características 

>1m 

  

   

Descrição Possui um órgão de fixação discoide de onde sai um eixo 

principal longo e achatado com 2 cm de largura de onde 

ramificam pinadamente râmulos menores também achatados. 

Estes râmulos parecem folhas lanceoladas e têm nas suas 

margens estruturas muito pequenas que dão um aspeto de 

“pelos”. Tem uma cor castanha que pode ser mais amarelada, 

esverdeada ou até mesmo alaranjada e é suave mas firme e 

cartilaginosa ao toque, ultrapassando em alguns locais 1 m de 

comprimento. Esta alga tem a capacidade de produzir e 

armazenar ácido sulfúrico que liberta em situações de stress 

e, por esta razão, ao contrário de várias outras espécies de 

algas, não é comestível. 

  

Exemplar na praia de Mindelo. ©Bruna Pires 
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Dictyopteris polypodioides (A.P.De Candolle) J.V.Lamouroux 

Mapa Mundo Habita em águas frias e temperadas dos oceanos Atlântico, 

Índico e Pacífico; mar Mediterrâneo. 

Características 

30cm 

 

    

Descrição Esta espécie castanha-amarelada a esverdeada é translúcida 

e possui uma nervura mediana bastante notável. As frondes 

são achatadas e delicadas e atingem 30 cm de comprimento e 

2-3 cm de largura ramificando dicotomicamente. Tem um 

cheiro forte. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Dimitri Costa 
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Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.Lamouroux 

Mapa Mundo Ocorrente em todo o globo, é mais comum na Europa e está 

limitada no Atlântico Norte. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Frondes verdes, acastanhadas ou amareladas e translúcidas, 

frequentemente com margens iridescentes debaixo de água. 

Estas são achatadas e finas, atingem os 20 cm de 

comprimento e ramificam dicotomicamente. Normalmente a 

largura das frondes é de 5 mm a 3 cm e fixa-se através de 

rizoides. 

 

Exemplares com 17 e 5 cm de largura. ©Bruna Pires 
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Halopteris filicina (Grateloup) Kützing 

Mapa Mundo Oceano Atlântico; descrita por toda a África; Mediterrâneo; 

Pacífico (Oceânia, Japão, Coreia e Havai). 

Características 

12cm 

  

   

Descrição Esta alga castanho-escura pode ser mais esverdeada ou 

avermelhada dependendo da sua localização. Possui um eixo 

principal com alguns milímetros de largura e ramifica pinada e 

alternadamente. As suas frondes filamentosas criam um tufo 

suave e por vezes encontram-se estruturas ovoides 

(esporângios) que ramificam junto dos eixos principais. O seu 

tamanho máximo encontra-se à volta dos 12 cm e agarra-se 

através de rizoides. 
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Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau 

Mapa Mundo Oceano Atlântico; mar Mediterrâneo. 

Características 

15cm 

  

   

Descrição Esta alga castanho-escura tem um eixo principal de onde 

saem ramificações alternadas. Nas pontas formam-se tufos 

cónicos invertidos devido à elevada quantidade de filamentos 

muito finos. Fixa-se por rizoides. 

 

Exemplar na praia de Carreço. Exemplar com cerca de 10 cm de largura. ©Bruna Pires 
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Himanthalia elongata (Linnaeus) S.F. Gray 

Esparguete-do-mar, cordas, cintas, corriolas. 

Mapa Mundo Espécie com afinidade por águas mais frias; Europa até 

Portugal; Ártico; mar Norte; mar Báltico. 

Características 

>1m 

   

  

Descrição Esta longa macroalga pode atingir os 3 m de comprimento em 

locais com condições ideais. É castanha-esverdeada, verde-

oliva ou ainda amarelada. Numa fase inicial, a parte vegetativa 

é um pequeno botão com até 4 cm de diâmetro que começa 

por ser mais volumoso mas depois assemelha-se a um 

cogumelo, com um pequeno estipe sobre uma base discoide e 

côncavo no centro. Do centro deste botão saem 

posteriormente 2 frondes (normalmente, mas podem ser entre 

1 a 4) em forma de fitas que se ramificam poucas vezes mas 

sempre dicotomicamente.  

  

Exemplar jovem na praia de Mindelo. ©Bruna Pires 
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Hincksia hincksiae (Harvey) P.C.Silva 

Mapa Mundo Oceano Atlântico. 

Características 

5cm 

  

   

Descrição Pequena alga castanha e filamentosa, normalmente epífita 

mas pode criar tufos e a aparência de tapetes sobre as rochas 

quando emersa. Quando observada de mais perto, pode ver-

se a sua ramificação unilateral. 
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Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaie 

Fitas, taborrão, kombu atlântico, folha-de-carriola. 

Mapa Mundo Espécie de águas temperadas; Europa (desde as Ilhas 

Britânicas até a África Mediterrânea). 

Características 

>1m 

  

   

Descrição Esta espécie de Laminaria pode atingir comprimentos de 4 m 

em condições especiais, mas normalmente o seu tamanho 

ronda os 2 m. Agarra-se às rochas através de estruturas 

semelhantes a grossos rizoides ramificados (hápteros) de 

onde se ergue um estipe não muito longo, cilíndrico e rígido 

que nunca tem epífitas. Na ponta do estipe há a fronde 

achatada que é lanceolada quando jovem mas que rasga e 

abre de forma digitada em lâminas semelhantes a longas fitas 

em exemplares maiores e mais velhos. Crescem normalmente 

em vários números criando florestas no subtidal ou mesmo em 

poças. Normalmente com uma cor castanho-oliva, podem ser 

mais verdes ou amareladas. A zona entre o estipe e a lâmina 

tende a ser mais amarela do que o resto da alga, tornando 

esta característica importante para a sua identificação. 

 

Vários exemplares na praia Norte. ©CMIA 
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Laminaria spp J.V.Lamouroux 

Fitas, taborrão, kombu, chicote, taborro-de-pé, folhas-de-maio. 

Mapa Mundo Distribuição variável. Há espécies de águas frias e 

estritamente Atlânticas, outras que podem ser encontradas em 

zonas mais quentes do Atlântico bem como noutros oceanos 

como o Pacífico. 

Características 

>1m 

  

   

Descrição Espécies deste género são muito parecidas fisicamente, 

normalmente com uma lâmina achatada e digitada que se 

forma na ponta do estipe. Laminaria ochroleuca tem um estipe 

mais curto enquanto que a L. digitata e L. hyperborea têm 

estipes ligeiramente mais compridos, sendo diferenciadas 

entre si pela maior flexibilidade do estipe da primeira e 

consequentemente o estipe mais duro e facilmente quebrável 

da segunda. Quando secionadas, os estipes têm forma oval e 

redonda, respetivamente. É comum a presença de epífitas 

como Palmaria palmata na base das mesmas. 

 

Exemplares de Laminaria hyperborea com a epífita Palmaria palmata nos estipes, na praia 

de Mindelo. ©Marina Dolbeth 
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Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne 

Mapa Mundo Espécie cosmopolita; foi primeiramente descrita na França e é 

considerada introduzida no Mediterrâneo. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Espécie globosa, gelatinosa e sólida quando jovem mas oca 

quando mais velha, pode assemelhar-se a um saco castanho 

e têm uma aparência enrugada e coriácea. Normalmente tem 

menos do que 10 cm de comprimento. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Ralfsia spp Berkeley 

Mapa Mundo O género Ralfsia pode ser encontrado por todo o globo. 

Características 

1cm 

  

   

Descrição Espécies incrustantes, de cor castanha, podendo ter tons 

amarelados, oliva ou ser quase pretas. Crescem de forma 

circular tendo 1-2 mm de altura, mas quanto mais velhas se 

tornam criam “crostas” irregulares.   
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Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters 

Limo-corriola. 

Mapa Mundo Nordeste do oceano Atlântico; mar Mediterrâneo. 

Características 

>1m 

   

  

Descrição De cor castanha a amarelada e textura coriácea, esta espécie 

é facilmente identificável pelo seu órgão de fixação globoso e 

oco com “verrugas”. Desta base sai um estipe torcido, 

achatado e relativamente longo que depois se divide em várias 

fitas semelhantes.  Quando muito jovem pode ser distinguida 

de outros kelps por possuir um pequeno disco que irá 

posteriormente se desenvolver na base bulbosa. Em 

exemplares vais velhos, nas margens do estipe há folhos bem 

definidos. Visto que o ciclo de vida é anual e pode atingir mais 

de 3 m de comprimento, o seu crescimento dá-se muito 

rapidamente. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires ©CMIA 
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Sargassum muticum (Yendo) Fensholt 

Sargaço japonês 

Mapa Mundo Espécie originária do Japão; distribuída por toda a Europa 

(oceano Atlântico e mar Mediterrâneo); América do Norte e 

Central; África. 

Características 

>1m 

  

   

Descrição Frondes de cor castanha, podem ser escuras ou claras ou até 

mesmo com tons oliva dependendo das condições ambientais. 

Pode ultrapassar facilmente 1 m de comprimento e o seu 

órgão de fixação é um disco de onde se eleva um estipe 

cilíndrico. A sua ramificação é alternada e os ramos possuem 

estruturas semelhantes a pequenas folhas com a ponta 

arredondada e também pequenas vesículas de ar esféricas 

com cerca de 2-3 mm. No verão podemos observar estruturas 

cilíndricas que são os recetáculos. 

 

Detalhe da fronde de um exemplar na praia Norte. ©CMIA 
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Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link 

Mapa Mundo Atlântico; mar Mediterrâneo; oceano Índico; Pacífico; presente 

desde o Ártico até à Antártida. 

Características 

20cm 

  

   

Descrição Alga castanha amarelada, com longos filamentos tubulares até 

20 cm de comprimento e poucos milímetros de diâmetro. Do 

disco basal saem as frondes que não se ramificam e podem 

ter ou não constrições irregulares. Possui uma fase incrustante 

também castanha. 

 

Fase incrustante na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Treptacantha baccata (S.G.Gmelin) Orellana & Sansón 

Mapa Mundo Presente no Este do Oceano Atlântico. 

Características 

1m 

 

    

Descrição Espécie que pode atingir até 1m, de aparência robusta, e cor 

castanha, sendo que esta pode ter uma tonalidade oliva ou 

mais amarelada. A sua base de fixação é cónica, de onde 

surge um estipe cilíndrico que ramifica alternadamente. Ao 

longo dos râmulos existem vesículas de ar ovoides; mais perto 

dos ápices contém estruturas reprodutivas, que por sua vez 

terminam em finos e curtos râmulos filiformes.  

  

 

 
Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh 

Mapa Mundo Espécie existente por todo o globo. Apesar de ser encontrada 

em zonas Árticas, também está bem distribuída por mares 

temperados e de águas mais quentes. 

Características 

10cm 

  

   

Descrição Espécie verde-escura que tem uma aparência muito delicada 

e assemelha-se a uma pena ou a um feto, com ramificação 

oposta, em duas filas que saem do filamento principal. Quanto 

mais próximo da zona apical, menores são os filamentos da 

ramificação. Esta espécie fixa-se ao substrato ou a outras 

algas por rizoides ramificados. 
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Chaetomorpha linum (O.F.Müller) Kützing 

Mapa Mundo Espécie cosmopolita que pode ser encontrada tanto em água 

salgada como em água doce. 

Características 

20cm 

    

 

Descrição Esta alga consiste em longos filamentos que não ramificam. 

Tem uma cor verde-viva e normalmente não está fixa, sendo 

encontrada à deriva e emaranhada às centenas (com 

aparência de cabelo verde). Quanto está agarrada a rochas ou 

conchas é através de um disco. 

  

 

 

 
Cladophora spp Kützing 

Mapa Mundo Espécies deste género são cosmopolitas e podem ser 

encontradas tanto em água salgada como em água doce. 

Características 

5cm 

    

 

Descrição O género Cladophora possui espécies com tamanhos muito 

variados, no entanto no campo torna-se bastante difícil 

identificar as espécies corretamente. Podem ser verdes de 

vários tons, filamentosas e normalmente bastante ramificadas, 

mas algumas formam tufos, outras pequenos arbustos ou 

ainda apenas longos filamentos. O seu órgão de fixação pode 

ser um pequeno disco ou rizoides que não costumam ter 

ramificação secundária, apesar de várias serem encontradas à 

deriva, sem a necessidades de estarem fixas. 
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Codium spp Stackhouse 

Chorão-do-mar 

Mapa Mundo Existem ao redor de todo o globo; ausentes nos oceanos 

Glacial Ártico e Glacial Antártico;  

Características 

40cm 

  

   

Descrição Espécies do género desta alga verde-escura têm um aspeto e 

textura esponjosa e aveludada, podem ser cilíndricas (até 1 

cm de diâmetro) ou mais achatadas e normalmente com 

ramificação dicotómica até 40 cm de comprimento. Algumas 

possuem pequenos “pelos” transparentes que são visíveis 

quando submersas e estão fixas às rochas por um disco. A 

espécie nativa é C. tomentosum e a espécie invasora é C. 

fragile, mas são dificilmente distinguíveis. Existem espécies 

incrustantes ou globosas como C. adhaerens ou C. bursa. 

 

Exemplar na praia Norte. ©Bruna Pires 
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Ulva spp Linnaeus 

Alface-do-mar; erva-patinha 

Mapa Mundo Espécies do género Ulva estão distribuídas por todo o globo e 

para além de viverem em águas salgadas, algumas se 

encontram também em águas salobras. 

Características 

     

 40cm 

 

     

Descrição De cor verde-amarelada a verde-escura e passando por 

verde-vivo fluorescente, as espécies do género Ulva diferem 

bastante fisicamente. Algumas são compostas por apenas 

duas camadas de células e criam uma folha muito fina, 

translucida e arredondada, comestíveis e semelhantes a 

folhas de alface, daí o seu nome alface-do-mar (U. lactuca); 

outras são longos tubos ocos, como a erva-do-calhau ou erva-

patinha-verde que é também comestível (U. intestinalis); ou 

ainda filamentosas, semelhante a fios de cabelo que ramificam 

irregularmente e por vezes formam tufos de emaranhados (U. 

clathrata). Para além destas, há muitas outras espécies 

comuns e o seu tamanho máximo varia entre 20 e 40 cm de 

comprimento. 

 

Rocha coberta por Ulva sp na praia do Carreço. ©Bruna Pires 
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Anexo III. Algário 

Algas Verdes 

Ulva lactuca 

Largura aproximada: 23 e 16 cm 

Ulva clathrata 

Altura aproximada: 38 cm 

  

Codium tomentosum 

Largura aproximada: 6 e 13 cm 

 

 

 



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

164 

 

Algas Castanhas 

Ascophyllum nodosum 

Altura aproximada: 38 cm 

Bifurcaria bifurcata 

Altura aproximada: 30 cm 

  
 

Pelvetia canaliculata 

Largura aproximada: 9, 10 e 2 cm 

Fucus serratus 

Largura aproximada: 28 cm 
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Fucus spiralis 

Altura aproximada: 20 cm 

Sargassum muticum 

Altura aproximada: 38 cm 

 

 

Halopteris scoparia 

Largura aproximada: 10 cm  

Carpodesmia tamariscifolia 

Altura aproximada: 14 cm 
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Desmarestia ligulata 

Altura aproximada: 38 cm 

Desmarestia ligulata 

Altura aproximada: 20 cm 

  

Dictyota dichotoma 

Largura aproximada: 5, 17 e 7 cm 

Dictyopteris polypodioides 

Altura aproximada: 23 cm 
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Saccharina latissima  

Altura aproximada: 11 cm 

Saccharina latissima 

Altura aproximada: 37 cm 

  

Saccorhiza polyschides 

Altura aproximada: 28 cm  

Saccorhiza polyschides 

Altura aproximada: 39 cm 
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Laminaria ochroleuca 

Altura aproximada: 17 cm 

Laminaria ochroleuca 

Largura aproximada: 24 cm 

 

 

Epífita desconhecida sobre Laminaria sp 

Altura aproximada total: 15 cm 

Comprimento da epífita: 1,5 cm 

Colpomenia peregrina 

Largura aproximada: 5 cm 
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Undaria pinnatifida 

Largura aproximada: 59 cm 
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Algas Vermelhas 

Chondracanthus acicularis 

Largura aproximada: 7 cm 

Chondracanthus teedei 

Altura aproximada: 14 cm 

 
 

Calliblepharis jubata 

Altura aproximada: 24 cm 

Calliblepharis jubata 

Altura aproximada: 25 cm 
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Calliblepharis ciliata 

Altura aproximada: 9, 11 e 17 cm 

Calliblepharis ciliata 

Altura aproximada: 13, 15 e 15 cm 

  

Grateloupia turuturu 

Altura aproximada: 13 cm 

Grateloupia turuturu 

Altura aproximada: 16 cm 
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Dilsea carnosa 

Altura aproximada: 27 cm 

Dilsea carnosa 

Altura aproximada: 18 cm 

  

Dilsea carnosa 

Altura aproximada: 36 cm 
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Chondrus crispus 

Largura aproximada: 6, 13 e 10 cm 

 

Mastocarpus stellatus 

Largura aproximada: 17 cm 
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Metacallophyllis laciniata 

Largura aproximada: 17 cm 

Metacallophyllis laciniata 

Altura aproximada: 10 cm 

 
 

Metacallophyllis laciniata 

Altura aproximada: 18 cm 
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Cryptopleura ramosa 

Largura aproximada: 12 cm 

Rhodymenia pseudopalmata 

Largura aproximada: 8 e 6 cm 

  

Scinaia furcellata 

Largura aproximada: 7 e 8 cm 
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Gracilaria spp 

Altura aproximada: 36 cm 

Dumontia contorta 

Altura aproximada: 25 cm 

  

Chondria dasyphylla 

Altura aproximada: 23 cm 

Espécie desconhecida 

Largura aproximada: 15 cm 
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Porphyra sp 

Altura aproximada: 35 cm 

Porphyra sp 

Altura aproximada: 25 cm 

  

Porphyra linearis 

Altura aproximada: 40 cm 

Osmundea pinnatifida 

Largura aproximada: 9 cm 
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Gelidium sp 

Largura aproximada: 15 cm 

Gymnogongrus crenulatus 

Largura aproximada: 5 cm 

 

 

Heterosiphonia plumosa 

Altura aproximada: 9 cm 

Plocamium cartilagineum 

Largura aproximada: 10 cm 
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Vertebrata lanosa (epífita) 

Altura aproximada total: 28 cm 

Comprimento da epífita: 4 cm 

Apoglossum ruscifolium 

Largura aproximada: 2 cm 
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Mix – Tamanho A3 
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Mix – Tamanho A3 
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Anexo IV. Guia de Algas de Viana do Castelo 

Enquadramento 

Quando ouvimos falar de algas, a primeira coisa 

que nos vem à cabeça é aquela vegetação sobre 

as rochas da praia, que por vezes parece um 

tapete esverdeado sobre a areia. Este cenário é 

muito comum em praias rochosas de todo o 

mundo, no entanto tende a ser desconhecido 

em locais onde as praias são arenosas. Isto 

deve-se ao fato de estes organismos 

necessitarem de um substrato normalmente 

rochoso para se fixarem e crescerem. Em Viana 

do Castelo a zona costeira é muito especial, 

dada a combinação do habitat rochoso com a 

luz, temperatura e hidrodinamismo 

característico permitindo a existência de 

comunidades biológicas muito diversas, das 

quais se destacam as macroalgas.  

O intertidal (entre-marés) é a zona que fica 

debaixo de água aquando da maré-alta, mas 

emersa na maré-baixa. Por esta razão, os seres 

que aqui habitam têm de estar adaptados a 

condições adversas de ambos os meios. Ao 

longo da zona intertidal, a disposição das algas 

varia consoante as condições do local, e como 

tal, esta pode ser distinta entre praias próximas. 

Em Viana do Castelo as várias espécies de 

macroalgas distribuem-se na zona intertidal e 

subtidal, regra geral, como exemplifica o 

esquema.  

Existem também outros tipos de algas, mas 

neste guia são abordadas apenas as macroalgas 

marinhas e sobretudo as mais facilmente 

encontradas ou com maior importância nas 

praias de Viana do Castelo. 

 

 

 

 

 

 

As algas 

As algas são organismos fotoautotróficos de 

meio maioritariamente aquático que possuem 

cloroplastos, que por sua vez contém pigmentos 

fotossintéticos como a clorofila. Estas 

estruturas permitem às algas produzir oxigénio 

através da metabolização de água, luz solar e 

dióxido de carbono, tal como as plantas. As 

algas são um grupo de organismos grande e 

complexo, que se divide em microalgas e 

macroalgas. Do ponto de vista taxonómico, 

podem pertencer a várias Divisões, e até mesmo 

a Reinos diferentes, sendo que algumas 

espécies são muito afastadas filogeneticamente. 

Presentemente, estão descritas mais de 50 000 

espécies de algas na AlgaeBase (algaebase.org), 

que é a maior base de dados de algas existente, 

e crê-se que ainda há muitas mais por 

descobrir. É importante referir que o nome 

taxonómico destas algas varia frequentemente 

(ex. alteração do género ou espécie), sobretudo 

devido a descobertas na genética das mesmas 

(Aqui será inserido um desenho 

esquemático da zonação de 

macroalgas nas praias de Viana do 

Castelo) 
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que justificam a alteração do seu nome. O grupo 

das algas está sob constante modificação, não 

havendo por vezes concordância entre todos os 

cientistas, no entanto vamos abordar o que é 

geralmente consensual.  

As microalgas são seres unicelulares e 

microscópicos que se encontram à deriva na 

coluna de água (como as diatomáceas), ou que 

estão munidos de flagelos que permitem a sua 

locomoção (como os dinoflagelados). Existem 

vários tipos de microalgas, quer seja em água 

doce ou salgada. Algumas são inofensivas, 

outras produzem toxinas, podendo inclusive 

formar marés-vermelhas devido à sua elevada 

densidade num só local. 

As macroalgas são pluricelulares e visíveis a 

olho nu, cujo tamanho pode variar entre menos 

de um milímetro ou atingir dezenas de metros. 

A maioria das espécies é marinha, mas também 

podem ser encontradas em ecossistemas de 

transição, como estuários e lagoas costeiras, e 

ecossistema de água doce. Embora algumas 

tenham uma estrutura parecida com as plantas 

terrestres – isto é, raiz, estipe (caule) e fronde 

(folhas) – não são consideradas verdadeiras 

plantas. Apesar das semelhanças, as algas não 

precisam dos rizoides para absorver água ou 

nutrientes visto que todos os seus tecidos têm 

essa capacidade. Como tal, o órgão de fixação 

tem como principal função manter a alga 

agarrada ao substrato, que podem ser rochas ou 

outras espécies (e neste caso denomina-se 

epífita).   

 

Classificação das macroalgas 

As macroalgas estão divididas em três grandes 

grupos cujo critério de diferenciação são os 

pigmentos presentes nas células, que lhes 

conferem as cores que intitulam os grupos: 

verde, vermelho ou castanho.  

 

Algas verdes – Chlorophyta 

Grupo com aproximadamente 6600 espécies 

que, à semelhança das plantas terrestres, possui 

principalmente clorofila a e b que lhes confere 

vários tons de verde.  

 

Algas vermelhas – Rhodophyta 

Contém mais de 7200 espécies, que, para além 

de clorofila a, possuem ficobiliproteínas como a 

ficoeritrina que atribui a cor vermelha, e a 

ficocianina que confere a cor azul a algumas 

destas algas, entre outros pigmentos como 

carotenóides que são responsáveis por 

tonalidades alaranjadas.  

 

Algas castanhas – Phaeophyceae 

Também denominadas de algas pardas, as cores 

neste grupo com cerca de 2000 espécies, variam 

de esverdeado a castanho escuro, devido à 

presença de clorofila a e c e carotenóides como 

a fucoxantina. 
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Morfologia das macroalgas 

 

                                       ④ 

 

           ③ 

                                             

                                                         ④                                                                                           

 ②                   ③ 

                                         ② 

             ①                    ① 

                                                

1-Base de fixação 

2-Estipe 

3-Fronde 

4-Ápices 

(Imagens adaptadas de Francisco Arenas; novas 

imagens semelhantes serão utilizadas para a 

versão final) 

As macroalgas podem ter morfologias muito 

distintas, mas essencialmente dividem-se em 

três partes: a base de fixação, que pode ser um 

simples disco, finos rizoides, ou ainda “raízes” 

ramificadas mais robustas em forma de garra 

designadas hápteros que em algumas espécies 

formam um bolbo; o estipe, que é o equivalente 

ao caule das plantas e suporta a fronde, sendo 

normalmente flexível para resistir à ação das 

ondas sem partir, mas inconspícuo em algumas 

espécies; a fronde ou lâmina, que é a parte mais 

apical da alga, e pode ter vários formatos e 

diferentes tipos de ramificação, ou mesmo 

ramificação ausente.  

Ápices é o nome que se dá ao topo ou 

à(s)ponta(s) da(s) fronde(s) de uma alga. 

Nem todas as macroalgas se encontram fixas a 

um substrato, podendo sobreviver à deriva 

porque se soltaram, ou por não possuírem uma 

base de fixação. 

Podem apresentar também outras estruturas 

como: vesículas de ar (ou aerocistos) que 

permitem que a alga se mantenha ereta quando 

submersa, e como tal, mais próxima da 

superfície e do acesso à luz para a fotossíntese; 

estruturas reprodutivas que podem ocorrer 

apenas nos ápices, sobre as frondes ou então ao 

longo das mesmas. 

 

Tipos de ramificação 

Designa-se por ramificação a forma como a 

fronde da alga está dividida, e esta 

característica é imprescindível para a 

identificação das espécies que a apresentam. A 

ramificação pode apresentar padrões regulares, 

ser aleatória, ou então possuir uma fronde 

inteira não ramificada.  

Dicotómica  

Alternada 

Oposta  

Irregular  

Pectinada 
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Formas da fronde 

Independentemente do tipo de ramificação da 

alga, as frondes podem ainda ter formas 

diferentes.  

Globular/globosas 

Foliácea/laminar  

Incrustante  

Cilíndrica 

Fitas 

 

A identificação morfológica das espécies de 

macroalgas faz-se pela análise da combinação 

deste tipo de características. Por exemplo, um 

exemplar com ramificação dicotómica pode ter 

frondes foliáceas, cilíndricas ou em fita, e cor 

distinta (vermelha, verde ou castanha). 

Por fim, é importante mencionar que o tamanho 

e a morfologia da espécie variam consoante o 

local e as condições ambientais. Por exemplo, 

no norte da Europa uma macroalga pode 

facilmente atingir 4 m metros de comprimento, 

ao passo que nesta região poderá atingir apenas 

1m. Como tal, os tamanhos mencionados neste 

guia para as macroalgas da região de Viana de 

Castelo correspondem ao tamanho máximo 

registado para esta região.  
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Imagem 1- Codium tomentosum 

Imagem 2- Codium tomentosum (algário) 

Chlorophyta 

Codium tomentosum Stackhouse                      

Chorão-do-mar 

 

 

Alga verde-escura, com aspeto e textura 

esponjosa e aveludada.  As suas frondes são 

cilíndricas (até 1 cm de diâmetro) ou 

ligeiramente achatadas, com ramificação 

dicotómica, podendo atingir 40 cm de 

comprimento (imagens 1 e 2). Possuem alguma 

elasticidade e em alguns exemplares observam-

se pequenos “pelos” transparentes, visíveis 

quando a alga está submersa. Estão fixas às 

rochas por um disco basal.  

Sabias que…? 

-Algumas algas do género Codium são muito 

diferentes morfologicamente, podendo ser 

incrustantes (ex. C. adhaerens) ou globosas (ex. 

C. bursa e C. effusum). 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior 

 

 

Espécies semelhantes: Codium fragile é uma 

espécie não-nativa da nossa zona e considerada 

invasora. É muito parecida com C. tomentosum 

e por isso são facilmente confundidas.  
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Imagem 3- Ulva lactuca (algário) 

Imagem 4- Ulva clathrata (algário) 

Ulva spp.  

 

 

De cor verde-amarelada a verde-escura, 

passando por verde-vivo fluorescente, as 

espécies do género Ulva diferem bastante 

fisicamente. Algumas são compostas por apenas 

duas camadas de células e criam uma folha 

muito fina, translucida e mais ou menos 

arredondada. Como são comestíveis e 

semelhantes a folhas de alface, designam-se 

comummente por alface-do-mar (U. lactuca -

imagem 3 e U. rigida). Outras espécies são 

longos tubos ocos e foliáceos, também 

comestíveis (U. intestinalis); ou ainda 

filamentosas, semelhantes a fios de cabelo que 

ramificam irregularmente, por vezes formando 

tufos emaranhados que podem ser encontrados 

à deriva (U. clathrata – imagem 4). Para além 

destas espécies, há muitas outras comuns, 

sendo que o seu tamanho máximo pode variar 

entre 20 e 40 cm de comprimento.  

 

 

 

Sabias que…? 

-Na ilha dos Açores, a torta de erva-do-calhau 

ou torta de erva-patinha verde (U. intestinalis) 

é um prato típico muito conhecido.  

-É frequente haverem blooms destas algas 

verdes oportunistas quando a temperatura sobe 

e quando existem muitos nutrientes na água. 

-Várias espécies deste género encontram-se 

tanto em água salgada como em água salobra a 

doce. 

Zona de ocorrência: Intertidal  
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Imagem 5- Ascophyllum nodosum 

Imagem 7- Vertebrata lanosa sobre Ascophyllum 

nodosum (algário) 

Imagem 6- Ascophyllum nodosum (algário) 

Phaeophyceae  

Ascophyllum nodosum (Linnaeus) Le Jolis     

Alga nodosa, Limo-de-nós. 

 

 

Esta macroalga de cor verde-oliva escuro pode 

atingir os 2 m de comprimento e a sua 

estimativa de vida pode ultrapassar os 20 anos. 

As suas frondes são longas fitas achatadas e 

espessas, pouco largas que ramificam 

dicotomicamente (imagens 5 e 6). Possui 

vesículas de ar volumosas ao longo das frondes. 

Na parte lateral das frondes podem existir finos 

pedúnculos que terminam num órgão 

reprodutor arredondado e amarelado. A espécie 

fixa-se às rochas através de um disco basal. É 

comum encontrar em A. nodosum tufos de uma 

alga epífita vermelha-acastanhada denominada 

Vertebrata lanosa (imagem 7). Esta alga 

vermelha pode atingir até 8 cm de 

comprimento, mas normalmente é menor. 

Sabias que…? 

 -Após os primeiros 2 anos de vida, as vesículas 

de ar da alga são produzidas anualmente, uma 

por cada ramo; desta forma, é fácil estimar a 

idade mínima de um exemplar, desde que as 

suas pontas estejam inteiras.  

-Esta alga está distribuída apenas no norte do 

oceano Atlântico, tendo o seu limite de 

distribuição sul na região de Viana do Castelo.  

 

 

-V. lanosa é sua epífita exclusiva, o que significa 

que apenas existe onde A. nodosum existir.   

Zona de ocorrência: Intertidal médio 
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Imagem 8- Pelvetia canaliculata 

Imagem 10- Bifurcaria bifurcata 

Imagem 11- Bifurcaria bifurcata (algário) Imagem 9- Pelvetia canaliculata (algário) 

Pelvetia canaliculata (Linnaeus) Decaisne & 

Thuret 

 

 

Pequena alga de cor verde-oliva, que pode 

atingir os 15 cm de comprimento. Cria tufos na 

parte mais superior do intertidal (imagem 8)e 

na parte mais alta das rochas (tendo pouco 

contato com a água), onde está fixa por um 

disco basal. As suas frondes ramificam 

dicotomicamente e na época de reprodução, as 

estruturas reprodutivas que se apresentam nos 

ápices encontram-se amarelas a alaranjadas. 

Quando seca, esta alga torna-se preta (imagem 

9). Perto da base, as margens das frondes são 

curvas, de modo a criar uma espécie de canal. 

Zona de ocorrência: Intertidal superior.  

 

 

 

 

 

 

 

Bifurcaria bifurcata R.Ross 

Com uma cor verde-oliva-amarelada, esta 

espécie com frontes cilíndricas ramifica sempre 

dicotomicamente, de onde deriva o seu nome 

(imagem 10). É mais ramificada nas pontas do 

que perto da base e pode possuir estruturas 

reprodutivas nos ápices com textura mais 

rugosa. Atinge cerca de 30 cm de comprimento 

e fica quase preta quando seca (imagem 11). 

Está fixa ao substrato por um disco ou por um 

eixo rasteiro.  

 Zona de ocorrência: Intertidal médio e inferior. 
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Imagem 12- Fucus spiralis 

Imagem 15- Fucus ceranoides 

Imagem 14- Fucus serratus 

Imagem 13- Fucus vesiculosus 

Fucus spp.                                                    

Bodelha, Fava-do-mar, Estalos, Limo-bexiga, 

Botelho 

 

 

No norte de Portugal encontramos sobretudo 

três espécies de Fucus: F. spiralis, F. vesiculosus 

e F. serratus. Estas algas de cor verde-escuro a 

verde-oliva, atingem mais 50 cm de 

comprimento e são facilmente distinguíveis. 

Todas têm frondes achatadas até 2,5 cm de 

largura, uma nervura mediana bem definida e 

ramificam dicotomicamente. O talo começa a 

ramificar muito próximo do órgão de fixação 

discóide, conferindo a estas espécies um aspeto 

de arbusto. F. spiralis (imagem 12)é a espécie 

mais comum; não possui vesículas de ar e nas 

suas pontas encontram-se as estruturas 

reprodutivas (normalmente mais claras e 

amareladas do que o resto da fronde). F. 

vesiculosus (imagem 13) apresenta vesículas de 

ar arredondadas ao longo da fronde em ambos 

os lados da nervura principal. Já F. serratus 

(imagem 14) tem as margens serradas e não 

possui vesículas de ar. Para além destas, ainda 

se pode encontrar F. ceranoides (imagem 15) 

que apresentas longas vesículas de ar nas suas 

frondes. 

Sabias que…? 

 -Fucus serratus é uma espécie que tem 

afinidade para águas de temperatura mais fria e 

o seu limite de distribuição a sul é na região de 

Viana do Castelo. Está a desaparecer em 

Portugal, já só existindo em algumas praias de 

Viana do Castelo e é dificilmente encontrada. 

-Estas espécies toleram diferentes salinidades, 

podendo ser encontradas em estuários. 

Zona de ocorrência: Intertidal médio 
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Imagem 16- Carpodesmia tamariscifolia 

Imagem 17- Carpodesmia tamariscifolia 

Imagem 18- Carpodesmia tamariscifolia 

Imagem 19- Carpodesmia tamariscifolia (algário) 

Carpodesmia tamariscifolia (Hudson) 

Orellana & Sansón 

Espécie chamativa pela sua iridescência, com 

tons azuis, esverdeados e roxos quando 

submersa (imagens 16-19). Pode atingir os 50 

cm de comprimento, e apresenta aparência 

robusta. A sua base de fixação é cónica ou com 

rizoides (a sua morfologia pode variar 

consoante a zona onde se encontra), de onde 

surge um estipe cilíndrico. Tem ramificação 

irregular e textura áspera. Nas pontas dos 

râmulos encontram-se vesículas de ar e 

recetáculos ovoides e pontiagudos. 

 

 

Sabias que…? 

 -Esta espécie mudou de nome em 2019, 

pertencendo anteriormente ao género 

Cystoseira. 

 Zona de ocorrência: Intertidal inferior e 

subtidal  
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Imagem 20- Desmarestia ligulata 

Imagem 21- Desmarestia ligulata (algário) 

Treptacantha baccata (S.G.Gmelin) Orellana 

& Sansón 

Espécie que pode atingir até 1 m, de aparência 

robusta, e cor castanha, sendo que esta pode ter 

uma tonalidade oliva ou mais amarelada. A sua 

base de fixação é cónica, de onde surge um 

estipe cilíndrico que ramifica alternadamente. 

Ao longo dos râmulos existem vesículas de ar 

ovoides; mais perto dos ápices contém 

estruturas reprodutivas, que por sua vez 

terminam em finos e curtos râmulos filiformes.  

Zona de ocorrência: Intertidal inferior e 

subtidal. 

Espécies semelhantes: espécies de Sargassum 

tem uma estrutura e cores semelhantes, 

devendo ser observado de perto para se 

distinguir (ver pág. 195). 

Sabias que…? 

 -Tal como Carpodesmia tamariscifolia, esta 

espécie mudou de nome pertencendo 

anteriormente ao género Cystoseira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmarestia ligulata (Stackhouse) 

J.V.Lamouroux 

Possui um pequeno órgão de fixação discóide, 

por onde sai um eixo principal longo e achatado 

com 2 cm de largura. Deste eixo, râmulos 

menores também achatados ramificam de 

forma pinada (imagens 20 e 21). Estes parecem 

folhas lanceoladas e têm nas suas margens 

estruturas menores que dão um aspeto de 

pequenos “pelos”. Tem uma cor castanha que 

pode ser mais amarelada, esverdeada ou até 

mesmo alaranjada. É suave mas firme e 

cartilaginosa ao toque, ultrapassando 1 m de 

comprimento.  

Zona de ocorrência: Intertidal médio e inferior  

 

 

Sabias que…? 

-Esta alga tem a capacidade de produzir e 

armazenar ácido sulfúrico que liberta em 

situações de stress e, por esta razão, ao 

contrário de várias outras espécies não é 

comestível. 
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Imagem 22- Colpomenia peregrina 

Imagem 23- Leathesia marina 

Colpomenia peregrina Sauvageau  

 

 

Em Portugal, Colpomenia peregrina é uma 

espécie invasora, usualmente com menos de 10 

cm de comprimento, mas em outros locais pode 

atingir os 30 cm. A sua aparência globosa, em 

forma de um balão e oca mais ou menos 

enrugada (imagem 22), permite que seja 

facilmente distinguida. Textura suave e fina 

semelhante a uma folha de papel, quando 

esmagada rompe-se, ao contrário de Leathesia 

marina que se desmancha e é gelatinosa. Tem 

cor castanho-clara ou mais amarelada. Fixa-se a 

outras espécies de algas e animais ou ao 

substrato através de rizoides filamentosos. 

Sabias que…? 

-Acredita-se que esta espécie foi introduzida na 

Europa através da comercialização de ostras 

vindas do Japão, de onde esta alga é originária. 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior 

Espécies semelhantes: Colpomenia sinuosa 

 

Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne 

Leathesia marina também é uma espécie 

globosa, normalmente confundida com C. 

peregrina mas é nativa. Gelatinosa e sólida 

quando jovem mas oca quando mais velha e 

com uma aparência enrugada e coriácea 

(imagem 23). Normalmente tem menos do que 

10 cm de comprimento.  
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Imagem 24- Dictyota dichotoma (algário) 

Imagem 26- Halopteris scoparia (algário) 

Imagem 25- Dictyopteris polypodioides (algário) 

Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. 

Lamouroux 

Frondes verdes, acastanhadas ou amareladas e 

translúcidas, frequentemente com margens 

iridescentes debaixo de água. Estas são 

achatadas e finas, podem atingir os 20 cm de 

comprimento e ramificam dicotomicamente 

(imagem 24). Normalmente a largura das 

frondes é de 5 mm a 3 cm. A alga fixa-se ao 

substrato através de rizoides. 

Zona de ocorrência: Intertidal médio, inferior e 

subtidal. 

Espécies semelhantes: Dictyopteris 

polypodioides (imagem 25) tem também 

frondes finas de cores semelhantes, que 

ramificam dicotomicamente, no entanto possui 

uma nervura principal bem definida 

dintinguindo-a da espécie anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau 

Até 15 cm de altura, esta alga castanho-escura 

tem um eixo principal de onde saem 

ramificações alternadas. Nas pontas formam-se 

tufos cónicos invertidos devido à elevada 

quantidade de filamentos muito finos (imagem 

26). Fixa-se por rizoides.  

Zona de ocorrência: Intertidal inferior. 
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Imagem 27- Sargassum muticum 

Imagem 28- Sargassum muticum (algário) 

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt                                                          

Sargaço Japonês  

 

 

Alga com frondes de cor castanha, que pode ser 

mais escura ou clara, ou até mesmo com tons 

verde-oliva, dependendo das condições 

ambientais. Pode ultrapassar 1 m de 

comprimento e o seu órgão de fixação é um 

disco de onde se eleva um estipe cilíndrico.  A 

sua ramificação é alternada e os ramos possuem 

estruturas semelhantes a pequenas folhas com 

a ponta arredondada, bem como pequenas 

vesículas de ar esféricas com cerca de 2-3 mm 

(imagens 27 e 28). No verão podemos observar 

ainda as estruturas reprodutivas que são 

cilíndricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabias que…? 

-Esta é uma espécie invasora vinda do Japão 

que domina os novos habitats onde se instala. 

Como se reproduz muito rapidamente e ocupa 

espaço que em situações normais seria para 

outras espécies, contribui para uma diminuição 

da biodiversidade local ameaçando a existência 

de espécies nativas.  

-Existe uma espécie nativa em Portugal 

denominada Sargassum vulgare, no entanto não 

é tão frequentemente avistada. 

 

 

Zona de ocorrência: Intertidal médio, inferior e 

subtidal. 

Espécies semelhantes: Treptacantha baccata 

(ver pág. 192); Sargassum vulgare. 
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Imagem 29- Laminaria ochroleuca (algário) 

Imagem 30- Saccharina latissima (algário) 

Laminaria spp.                                                        

Fitas, Taborrão, Kombu, Chicote, Taborro-

de-pé, Folhas-de-maio. 

Espécies de Laminaria podem atingir 

comprimentos de 4 m em condições especiais, 

mas normalmente o seu tamanho máximo 

atinge os 2 m no norte de Portugal. Agarram-se 

às rochas através de hápteros de onde se ergue 

um estipe cilíndrico e rígido. Na ponta do estipe 

existe uma fronde achatada, que é lanceolada 

quando jovem, mas que rasga e abre de forma 

digitada em lâminas semelhantes a longas fitas 

em exemplares maiores e mais velhos. Tendem 

a crescer em habitats com numerosos 

exemplares criando “florestas” no subtidal ou 

mesmo em poças no intertidal – “florestas de 

kelp”, em que kelp se refere às grandes algas 

pertencentes à Ordem Laminariales. A cor é 

predominantemente castanho-oliva, mas 

podem ser mais verdes ou amareladas. O estipe 

da Laminaria ochroleuca (imagem 29) não é 

muito longo e não possui epífitas. A zona entre 

o estipe e a lâmina tende a ser mais amarela do 

que o resto da alga, tornando esta característica 

importante para a sua identificação. Já a 

Laminaria hyperborea tem um estipe mais 

comprido e normalmente coberto por epífitas, 

sendo Palmaria palmata muito comum. 

Zona de ocorrência: Subtidal e intertidal 

inferior. 

Espécies semelhantes: Laminaria digitata tem o 

estipe mais flexível do que o de L. hyperborea 

que pode partir com mais facilidade e quando 

secionados, os estipes têm forma oval e 

redonda, respetivamente. 

 

 

 

Saccharina latissima (Linnaeus) C.E.Lane, 

C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders                               

Kombu-real, Rabeiro 

Espécie que pode atingir os 4m de comprimento 

e 30 cm de largura em condições ideais; nas 

nossas costas tende a ser de menor tamanho. 

Possui apenas uma fronde, de superfície rugosa, 

sem nervura mediana e margens onduladas 

(imagem 30). O seu estipe é bastante flexível, 

com um órgão de fixação muito ramificado para 

se agarrar às rochas. S. latissima vive 

normalmente até aos 3 anos e tem uma cor 

castanha-amarelada. Para além das rochas, 

também se pode agarrar a pedras ou conchas 

em locais mais abrigados.  

Zona de ocorrência: Subtidal e intertidal 

inferior. 
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Imagem 31- Saccorhiza polyschides (algário) 

Imagem 32- Saccorhiza polyschides  

Imagem 33- Bolbo de Saccorhiza polyschides  

Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters   

Limo-corriola 

De cor castanha a amarelada e textura coriácea 

(imagens 31 e 32), esta espécie é facilmente 

identificável pelo seu órgão de fixação globoso e 

oco com “verrugas” (imagem 33). Desta base sai 

um estipe torcido, achatado e relativamente 

longo que depois se divide em várias fitas 

semelhantes.  Quando muito jovem pode ser 

distinguida de outros kelps por possuir um 

pequeno disco que irá posteriormente se 

desenvolver na base bulbosa. Quando esta 

espécie se encontra bem desenvolvida, nas 

margens do estipe há folhos bastante definidos. 

Visto que o seu ciclo de vida é anual e pode 

atingir mais de 3 m de comprimento, o seu 

crescimento é muito rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de ocorrência: Subtidal. 

Espécies semelhantes: Outras espécies de 

Laminaria possuem frondes semelhantes, mas 

nenhuma delas tem o estipe achatado (ver pág. 

196). 

Sabias que…? 

-A sua complexa base de fixação cria um micro-

habitat onde várias espécies vivem, mesmo 

após o estipe da alga se desprender do bolbo. 

Podemos encontrar outras algas, crustáceos, 

poliquetas, entre outros seres-vivos. 

Sabias  que…?
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Imagem 34- Corallina officinalis  

Imagem 35- Jania rubens (lupa binocular)  

Rhodophyta 

Corallina officinalis  Linnaeus  

 

 

Esta espécie calcária pode atingir 12 cm de 

comprimento, mas normalmente é menor. Tem 

os eixos cilíndricos, articulados (geniculados) 

com ramificação oposta pinada e textura rígida 

(imagem 34). Estes eixos crescem a partir de 

um disco de fixação incrustante. Usualmente é 

cor-de-rosa, podendo variar entre 

esbranquiçado a tons mais escuros de roxo. 

Zona de ocorrência: Intertidal médio, inferior e 

subtidal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jania rubens (Linnaeus) J.V.Lamouroux 

Pode atingir 5 cm de comprimento desde o seu 

órgão de fixação cónico até aos ápices. Esta 

espécie tem as suas frondes filiformes 

calcificadas, articuladas e ramificadas 

dicotomicamente (imagem 35). Aparência de 

tufos cor-de-rosa, arredondados, sendo que as 

pontas podem ser mais claras e esbranquiçadas 

do que o resto da alga. Encontra-se fixa a rochas 

ou outras algas. 

Zona de ocorrência: Subtidal e intertidal 

inferior. 

 

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

17 

 

Imagem 36- Chondria coerulescens 

Chondria coerulescens (J.Agardh) 

Sauvageau 

 

 

Esta espécie de alga é azul iridescente ou roxa 

quando submersa (imagem 36). Se a retirarmos 

da água é avermelhada e quando seca torna-se 

preta. As suas frondes são pequenas e 

filiformes, até 8 cm de comprimento e 

ramificam irregularmente, podendo ser lineares 

ou curvas. Está fixa ao substrato por um 

emaranhado de rizoides, sendo que as suas 

frondes flexíveis se podem curvam até ao 

substrato e formar rizoides secundários. 

Zona de ocorrência: Intertidal médio e inferior.  

Espécies semelhantes: C. scintillans tem 

também alguma iridescência azul, mas a cor é 

menos viva e o seu tamanho ligeiramente 

maior. 
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Imagem 37- Metacallophyllis laciniata (algário) 

Imagem 38- Cryptopleura ramosa (algário) 

Metacallophyllis laciniata (Hudson) A. 

Vergés & L. Le Gall) 

Espécie frequentemente de cor vermelho-forte, 

podendo ser acastanhada ou rosada (imagem 

37), até 20 cm de altura. De um pequeno disco 

basal parte uma fronde foliácea e larga. As 

frondes podem ser mais ou menos divididas, 

com os ápices arredondados e fissuras. Muitas 

vezes apresentam proliferações nas margens o 

que lhe dá a aparência de possuir pequenos 

folhos.  

Zona de ocorrência: Intertidal inferior.  

Espécies semelhantes: Quando se trata de 

exemplares menores e bastante ramificados, 

pode ser confundida com Cryptopleura ramosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cryptopleura ramosa (Hudson) L. Newton 

Esta espécie pode apresentar algumas 

morfologias diferentes. As frondes são foliáceas 

e vermelhas, mas por vezes acastanhadas ou 

rosa; são bastante finas e ramificam mais ou 

menos dicotomicamente (imagem 38). 

Normalmente tem as margens bastante 

onduladas e frequentemente tonalidades 

iridescentes, possuindo por vezes proliferações. 

Pode atingir 10 cm de comprimento e as suas 

frondes podem ter larguras variadas, bastante 

largas ou até assemelhar-se a fitas mais finas. 

Possui uma nervura principal bastante notável 

na base, mas torna-se indistinguível nas frondes 

mais superiores. Outros exemplares 

apresentam-se em pequenos tufos com lâminas 

finas e delicadas que possuem veias 

microscópicas e terminam em forma de gancho.  

Zona de ocorrência: Intertidal inferior e 

subtidal. 
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Imagem 39- Chondracanthus acicularis 

Imagem 40- Chondracanthus acicularis (lupa binocular) 

Imagem 41- Chondracanthus teedei (lupa binocular) 

Imagem 42- Chondracanthus teedei (algário) 

Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq 

Barranha, musgos, musgo-da-pedra 

Frondes finas, mais ou menos cilíndricas, até 10 

cm de comprimento (imagens 39 e 40), com 

ápices pontiagudos e de cor roxo-avermelhado 

escuro podendo ser quase pretas. Ramifica 

irregularmente criando um relvado sobre a 

rocha. Está fixa por um disco basal. 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior.  

 

 

 

 

 

 

Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) 

Kützing                                                                            

Musgos 

Base de fixação discoide de onde partem os 

eixos principais achatados até 10 cm de 

comprimento. As frondes cartilaginosas são 

mais largas no centro e finas nas pontas. 

Ramificam irregularmente, com as partes mais 

jovens sendo comparadas a espinhos (imagens 

41 e 42). Normalmente é vermelho-escura, mas 

pode ter tons mais amarelados. 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior.  
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Imagem 43- Calliblepharis jubata 

Imagem 44- Calliblepharis ciliata (algário) 

Calliblepharis jubata (Goodenough & 

Woodward) Kützing 

Pode atingir os 30 cm, e possui frondes 

vermelho-acastanhadas escuras, longas e 

afinadas nas pontas que por vezes são 

amareladas. Na superfície e margem das 

lâminas achatadas, lanceoladas e cartilaginosas 

crescem pequenas proliferações alongadas que 

se assemelham a “pelos” (imagem 43). Algumas 

das proliferações marginais são longas e 

também ramificam. Espécie fixa por rizoides. 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior.  

Espécies semelhantes: Exemplares mais 

pequenos e jovens podem ser confundidos com 

Chondracanthus teedei (ver pág. 201). 

Calliblepharis ciliata tem algumas semelhanças 

no verão, dado que também pode apresentar 

proliferações na superfície da fronde. 

 

 

 

 

 

 

 

Calliblepharis ciliata (Hudson) Kützing 

Frondes de cor vermelho-forte, achatadas e 

foliáceas com textura algo cartilaginosa até 20 

cm de comprimento. Podem ser mais ou menos 

ovais, com os ápices arredondados, e, 

raramente lanceolados (imagem 44). A sua 

ramificação pode ser irregular ou dicotómica e 

apresenta poucas proliferações nas margens 

das lâminas. No entanto, nos meses de verão 

pode apresentar também proliferações sobre as 

lâminas. Agarra-se ao substrato através de 

rizoides. 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior e 

subtidal.  

Espécies semelhantes: Calliblepharis jubata 

pode ser distinguida pela sua cor mais escura e 

menos forte, bem como pela fronde menos larga 

e longas proliferações nas margens. C. ciliata 

pode assemelhar-se a Metacallophyllis laciniata 

mas esta não apresenta as proliferações em 

forma de “pelo” (ver pág. 200).    

  



FCUP 

Macroalgas em Região Fronteira: Viana do Castelo 

21 

 

Imagem 45- Mastocarpus stellatus 

Imagem 46- Mastocarpus stellatus (algário) 

Imagem 47- Fase Petrocellis cruenta 

Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry                                                          

(Petrocelis cruenta J.Agardh)                    

Falso-musgo-Irlandês, Botelha, Corninho, 

Crespo, Folhinha. 

 

 

As frondes desta espécie podem atingir os 20 

cm de comprimento, são cartilaginosas e de cor 

castanho-arroxeado a avermelhado, sendo 

normalmente bastante escuras, quase pretas. 

De uma base discóide parte um estipe cilíndrico 

que se expande formando as frondes achatadas 

(imagens 45 e 46). Têm a característica 

particular das suas margens serem curvadas 

criando um canal e distinguindo-a de outras 

espécies similares. Ramifica dicotomicamente e 

pode apresentar uma superfície bastante 

rugosa devido às estruturas reprodutivas.  

 

Petrocelis cruenta  (imagem 47) foi o nome 

dado a fase incrustante da macroalga M. 

stellatus quando se acreditava que eram duas 

espécies distintas. Forma-se uma crosta preta 

com alguns milímetros de altura, irregular 

sobre a rocha, de textura consistente mas não 

muito dura e algo esponjosa. Esta fase pode 

durar vários anos e é comum ver-se M. stellatus 

ao redor da crosta.  

Zona de ocorrência: Intertidal médio e inferior.  

Espécies semelhantes: Chondrus crispus pode 

ser confundido com M. stellatus mas a última 

possui a base das frondes em forma de canal e 

C. crispus tem os ápices mais arredondados 

(ver pág. 204).  
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Imagem 48- Chondrus crispus 

Imagem 49- Chondrus crispus (algário) 

Chondrus crispus Stackh 

Musgo-do-mar, musgo gordo, musgo da Irlanda, 

botelho(a), cuspelho  

 

 

Esta alga é vermelha-arroxeada, de textura 

cartilaginosa e frondes achatadas; ramifica 

dicotomicamente formando um tufo (imagem 

48) que pode ser iridescente debaixo de água. 

Está fixa por um disco de onde partem as 

frondes estreitas que alargam 

progressivamente (imagem 49). Os seus ápices 

são arredondados e normalmente esta espécie 

não chega a atingir os 20 cm de comprimento. 

Zona de ocorrência: Intertidal médio e inferior.  

Espécies semelhantes: Mastocarpus stellatus 

(ver pág 203). 

 

 

 

 

 

 

 

Sabias que…?  

É uma espécie muito comercializada servindo 

para vários propósitos sobretudo nas indústrias 

alimentar e farmacêutica, entre outras.  
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Imagem 50- Porphyra sp 

Imagem 51- Porphyra linearis (algário) 

Imagem 52- Porphyra sp. (algário) 

Porphyra spp.                                                      

Erva-patinha, Nori-atlântico, Folhuda. 

 

 

As espécies deste género são finas lâminas com 

apenas uma camada de células. As suas cores 

variam bastante entre rosa, verde, roxo, 

vermelho e/ou castanho (imagem 50). São 

folhas achatadas que podem ter formatos 

diferentes, desde lanceoladas, lineares (imagem 

51), redondas ou mais irregulares. Algumas 

espécies atingem 1 m de comprimento, ao passo 

que outras são menores do que 20 cm. As suas 

margens podem ser mais ou menos onduladas 

(imagem 52) e possuem um pequeno disco 

basal e um estipe inconspícuo. Esta espécie é 

muito comercializada e utilizada tanto na 

alimentação como em outras indústrias. 

Zona de ocorrência: Intertidal superior.  

Espécies semelhantes: Existem várias espécies 

de Porphyra e algumas são de difícil distinção. 

Para além disso, o género Pyropia também é 

muito semelhante, tanto que algumas espécies 

estavam anteriormente colocadas sob o género 

Porphyra. 

 

Sabias que…? 

Em alguns países da Ásia, estas espécies fazem 

parte da alimentação diária das pessoas e 

existem nas mais variadas formas: snacks, 

temperos, acompanhamentos, sushi e kimbab, 

entre outros. 
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Imagem 54- Gelidium sp. (algário) 

Imagem 53- Gelidium sp.  

Gelidium spp.                                                     

Agar, cabelo, francelha, guia, limo-

encarnado, limo-fino, limo-preto, pelinho, 

sedas.  

 

 

Espécies desde género possuem frondes 

cartilaginosas cilíndricas ou achatadas, 

podendo ser vermelhas ou roxas de várias 

tonalidades (imagens 53 e 54). Algumas 

espécies atingem 30 cm de comprimento 

enquanto que outras não ultrapassam os 5 cm. 

As suas ramificações podem ser irregulares, 

opostas, pinadas, entre outras. G. corneum 

(Hudson) J.V. Lamouroux tem textura 

consistente, e os seus eixos principais podem 

atingir os 30 cm, com ramificações secundárias 

menos frequentes perto da base. Os ápices dos 

râmulos tendem a ser mais largos do que na 

zona de ramificação. G. spinosum (S.G. Gmelin) 

P.C. Silva atinge 10 cm e as suas frondes são 

cilíndricas, mas achatam ligeiramente nos 

ápices formando pequenas espátulas. G. 

pulchellum (Turner) Kützing é distinguível de 

outras espécies pelo seu eixo principal achatado 

até 5 cm. Os râmulos finais são pequenos e 

podem ter forma de espinhos ou de espátula. 

Estão fixas por finos rizoides filamentosos. 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior e 

subtidal. 

Espécies semelhantes: Várias espécies de 

Gelidium são parecidas entre si, sendo por 

vezes necessário o auxílio de uma lupa ou de 

um microscópio. para uma correta identificação.  

Sabias que…? 

Estas espécies constam entre as mais 

comercializadas para extração de agar, que por 

sua vez é muito utilizado para diversos 

propósitos: desde a utilização em alimentos 

como gelificante, à sua utilização em 

investigação científica como meio de cultura.  
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Imagem 55- Ceramium sp. (lupa biocular) 

Ceramium spp.                                                   

Estas espécies possuem pequenas frondes 

cilíndricas e filamentosas que podem ramificar 

alternada, irregular ou dicotomicamente. 

Podem atingir os 30 cm de comprimento, mas 

usualmente são muito mais pequenas, com 

apenas alguns centímetros (o exemplar na 

imagem 55 tem apenas 1 cm). Estão fixas por 

rizoides, e afinam e curvam-se para dentro nos 

ápices, assemelhando-se a pinças.  São 

vermelho-acastanhadas a arroxeadas, e quando 

vistas de perto podem se observar bandas 

horizontais nas frondes. Algumas espécies 

possuem pequenas estruturas que se parecem 

com espinhos.  

Zona de ocorrência: Intertidal médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies semelhantes: Espécies são por vezes 

muito pequenas e parecidas entre si, 

dificilmente identificadas a olho nu, sendo 

necessário o auxílio da lupa ou microscópio. 
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Imagem 56- Lithophyllum incrustans 

Imagem 57- Lithophyllum byssoides 

Lithophyllum incrustans Philippi  

Alga calcária incrustante, usualmente cor-de-

rosa pálido, mas pode variar entre roxo, 

amarelado ou esbranquiçado. Tem mais ou 

menos 1 cm de grossura e pode crescer 

bastante em largura se tiver espaço, tornando-

se cada vez mais irregular. Tem as margens 

mais grossas do que o resto da alga e quando se 

encontra com a crosta de outro espécime criam-

se cumes (imagem 56). Textura suave apesar de 

dura. 

Zona de ocorrência: Intertidal inferior e 

sublitoral 

Espécies semelhantes: algumas espécies dos 

géneros Lithothamnion e Phymatolithon 

também podem apresentar crostas cor-de-rosa 

sobre as rochas; no entanto, costumam formar 

mäerl (nome dado às partículas de algas 

coralinas não-geniculadas que não se 

encontram fixas a um substrato) no norte da 

Europa.  

 

 

Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie  

Alga calcária com aspeto de “cérebro” (imagem 

57) e mais volumosa do que L. incrustans, 

crescendo alguns centímetros acima da rocha. 

Cor varia entre bege, branca, acinzentada ou 

com tons pálidos de rosa e violeta.  

Zona de ocorrência: Intertidal médio e inferior.  
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Imagem 59- Grateloupia turuturu Imagem 58- Grateloupia turuturu 

Imagem 60- Grateloupia turuturu (algário) 

Grateloupia turuturu Yamada                       

Ratanho 

 

 

Coloração normalmente vermelho-forte a 

acastanhado (imagem 58), podendo ser mais 

escura ou mais clara, ou mesmo apresentar tons 

amarelados (imagem 59). Esta é uma espécie 

invasora, que está fixa às rochas por um 

pequeno disco de onde se elevam algumas 

frondes achatadas lanceoladas (imagem 60) 

com textura escorregadia. As margens das 

frondes são onduladas, que podem ter 

proliferações. Esta espécie pode crescer até 1 m 

de comprimento e atingir 20 cm de largura.  

Zona de ocorrência: Intertidal médio, inferior e 

subtidal.  
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Asparagopsis armata Harvey        

(Falkenbergia rufolanosa (Harvey) 

F.Schmitz) 

 

Asparagopsis armata é uma alga originária da 

Oceânia. Com frondes cor rosa-pálido, mais 

avermelhadas ou arroxeadas, pode atingir 20 

cm de comprimento. Tem os estipes cilíndricos 

e ramifica irregularmente. Possui ramificações 

longas que devido aos seus râmulos curtos e 

numerosos mais perto dos ápices lhe conferem 

um aspeto tufoso mas também possui 

ramificações menores com aspeto espinhento 

que se assemelham a arpões e são a 

característica chave para identificar esta 

espécie.  

 

 

 

 

 

Falkenbergia rufolanosa é o nome científico que 

foi atribuído ao tetrasporófito da espécie de 

Asparagopsis armata. Esta é uma fase da alga 

tão distinta morfologicamente que se acreditava 

ser uma espécie diferente. Nesta fase, esta 

espécie invasora apresenta tufos arredondados 

com cerca de 3 cm, suaves e cor-de-rosa, 

constituídos por filamentos muito finos 

facilmente distinguíveis (imagem 61). 

Zona de ocorrência: A. armata aparece 

sobretudo no subtidal, mas no norte de Portugal 

não é comum encontrar-se a fase do gametófito; 

já a fase Falkenbergia pode avistar-se no 

intertidal frequentemente à deriva. 

  

Imagem 61- Fase Falkenbergia rufolanosa 
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Imagem 62- Plocamium cartilagineum (algário) 

Imagem 63- Osmundea pinnatifida 

Imagem 64- Osmundea pinnatifida 

Plocamium cartilagineum (Linnaeus) 

P.S.Dixon 

Espécie com cerca de 10 cm de altura, mas pode 

atingir 20 cm. As frondes são ligeiramente 

achatadas e erguem-se de um disco basal que 

pode apresentar rizoides filiformes. A sua 

ramificação é alternada e pectinada em grupos 

com aproximadamente 3 ramificações de cada 

lado. Estas ramificações também apresentam 

râmulos em forma de pente. Variam entre 

vermelhos mais fortes a cores mais 

acastanhadas e a sua textura é cartilaginosa 

(imagem 62). 

Zona de ocorrência: Subtidal e intertidal 

inferior. 

 

 

 

 

Osmundea pinnatifida (Hudson) 

Stackhouse    Erva-malagueta, Botelho-

preto, Argacinho-das-lapas. 

 

 

Esta alga tem uma cor castanha, normalmente 

bastante escura, podendo apresentar 

tonalidades mais roxas ou amareladas nas 

estações mais quentes (imagens 63 e 64). As 

suas frondes são achatadas e elevam-se de um 

disco basal que pode apresentar também alguns 

rizoides. Possui uma ramificação alternada e os 

ápices são arredondados. Alga de textura 

consistente e carnuda.  

Zona de ocorrência: Intertidal inferior. 

Espécies semelhantes: Laurencia obtusa. 

Sabia que…?  

O. pinnatifida tem a particular característica de 

ser picante quando consumida, sendo 

comercializada depois de seca para tempero ou 

então em conserva. 

 


