








palavras-chave 

resumo 

Grateloupia turuturu. dinâmica populacional, espécies invasoras, ecossistemas 
intertidais 

Grateloupia turuturu (Yamada) (Halymeniales, Halymeniaceae) tem vindo a ser 
descrita como uma espécie invasora na costa Atlântica e Mediterrânica e foi 
encontrada pela primeira vez em Portugal em 1998. O aparecimento de uma 
espécie invasora num ecossistema pode ter consequências nefastas, na 
medida em que pode provocar mudanças na estrutura original das 
comunidades indigenas. O sucesso de uma espécie invasora depende em 
parte da sua forma de reproduçâo, taxa de crescimento e potencial de 
dispersão. Como tal, este trabalho pretende estudar a dinâmica populacional e 
o comportamento demográfico das populações de Grateloupia turuturu na 
costa norte Portuguesa. 
A metodologia adoptada para o desenvolvimento do trabalho compreendeu a 
colocação de painéis de PVC em duas praias (Gondarém e Aguda) onde 
Grateloupia turuturu se encontrava bem estabelecida. Mensalmente e durante 
o período de doze meses, os painéis foram transportados para o laboratorio 
onde foi estudada a evolução temporal das comunidades estabelecidas e 
registados vários parâmetros relativos aos indivíduos de Grateloupia turuturu. 
Em duas épocas do ano, Inverno e Verão, foi feito um levantamento floristico 
das comunidades envolventes de Grateloupia turuturu para os dois locais. 
Os resultados deste trabalho demonstraram que as comunidades de 
macroalgas onde se insere Grateloupia turuturu foram diferentes nos dois 
locais estudados. A evolução temporal das comunidades estabelecidas nos 
painéis foi também diferente em que as duas populaçóes se tornaram cada 
vez mais diferentes ao longo do tempo. Foram encontrados indivíduos de 
Grateloupia turuturu ao longo de todo o ano nos dois locais embora o 
comprimento. biomassa, densidade e diferenças de tamanhos das frondes 
tenham variado sazonalmente, apresentado valores mais elevados na 
PrimaveraNerâo. No entanto, a relação biomassa-densidade indicou que estes 
parâmetros estão positivamente correlacionados nas duas populações, 
verificando-se efeitos denso-dependentes apenas na praia da Aguda nos 
meses de crescimento mais intenso. 
Parâmetros da dinâmica populacional como as biomassas elevadas e a 
presença de recrutas durante todo o ano, parecem indicar que Gratelo~ipia 
turuturu poderá tornar-se uma espécie potencialmente invasora na costa norte 
Portuguesa. 
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Grateloupia turuturu (Yamada) (Halymeniales, Halymeniaceae) has been 
described as an invasive species on the Mediterranean and Atlantic coast and 
was found for the first time in Portugal in 1998. The occurrence of an invasive 
species in an ecosystem can have disastrous consequences as it can cause 
changes to the original structure of the indigenous communities. The success 
of an invasive species largely depends on its reproduction mode, growth rate 
and potential for dispersal. The aim of this work is to study the population 
dynamics and demographic behaviour of populations of Grateloupia turuturu on 
the north of Portuguese coast. 
The methodology adopted consisted in the installation of recruitment panels at 
two beaches (Gondarem and Aguda) where Grateloupia turuturu is well 
established. Every rnonth during twelve months, the panels were transported to 
the laboratory where were studied the temporal evolution of established 
communities and registered parameters related to individuals of Grateloupia 
turuturu. Twice a year. during Winter and Summer, a floristic survey of species 
surrounding Grateloupla turuturu communities at the two locations was made. 
The results of this study show that the macroalgal communities where 
Grateloupia turuturu occurs are different at the two locations studied. The 
temporal evolution of the communities established on the artificial panels was 
different at the beginning of work and they evolved in opposite directions. 
Grateloupia turuturu was present throughout the year but the size (length and 
biomass), density and size structure of fronds of the individuals varied 
seasonally, presenting higher values in Summer. However, the biomass- 
density relation indicated that the parameters are positively correlated in the 
two populations, and density-dependent effects occur in Aguda during the 
months of maximum growth. This suggests that despite the fact that the 
variables are well connected the populations cannot expand indefinitely without 
suffering the effects of regulatory processes. 
Population parameters such as high biomass and the presence of recruits 
throughout the year, seem to indicate that Grateloupia turutliru could becorne 
potentially invasive on the northern Portuguese coast. 



mots-clés 

résumé 

Grateloupia turuturu, dynamique de population. espèces invasives, 
écosystèmes intertidaux 

Grateloupia turuturu (Yamada) (Halymeniales, Halymeniaceae) est définie 
comme une espèce invasive en Méditerranée et le long de Ia côte Atlantique. 
Elle a eté décrite pour Ia première fois au Portugal en 1998. L'apparition 
d'une espèce invasive peut avoir des conséquences néfastes sur un 
écosystème car elle peut altérer Ia structure originale de Ia communauté locale. 
Le succès d'une invasion dépend entre autres de Ia reproduction, du taux de 
croissance et du potentiel d'une espèce a se disperser. L'objectif de ce 
travail est I'étude de Ia dynamique de population et le comportement 
démographique de Grateloupia turuturu sur Ia côte nord Portugaise. 
Des plaques de recrutement ont été disposées sur deux plages (Gondarém et 
Aguda), ou Grateloupia turuturu est établie. Tous les mois pendant douze mois, 
les plaques ont été transportées au laboratoire ou a été étudiée I'évolution 
temporelle des communautés presentes ainsi que différents paramètres relatifs 
aux individus de Greteloupia turuturu. En hiver et en été, un inventaire 
floristique des communautés environnant Grateloupia turuturu aux deux 
localités a été réalisé. 
Les résultats demontrent que les communautés de macroalgues ou est 
présente Grateloupia turuturu sont différentes aux deux localités étudiées. Les 
communautés établies sur les plaques de recrutement ont également évolué 
de façon opposée. Des individus de Grateloupia turuturu sont présents tout au 
long de lannée aux deux localités, cependant leur taille (longueur et biomasse) 
et densité présentent des variations saisonnières avec des valeurs plus 
elevées I'été. La relation densité-biomasse indique que les paramètres sont 
corrélés positivement pour les deux populations, toutefois les populations ne 
semblent pas pouvoir s'étendre indéfiniment sans subir une régulation. 
Les paramètres de dynamique de population tels qu'une biomasse élevée et Ia 
présence de nouvelles plantes tout au long de I'année semblent indiquer que 
Grateloupia turuturu possède un potentiel invasif sur Ia côte nord Portugaise. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Portugal continental apresenta uma orla costeira com cerca de 830Km de 

extensão, habitada por uma grande diversidade de organismos marinhos, 

revelando-se por isso um excelente local para o seu estudo (Santos 1994). Nas 

costas rochosas os organismos distribuem-se de uma forma particular ao longo 

do gradiente vertical (Underwood 1981, Ballesteros 1995, Thompson et al. 2002). 

Trabalhos desenvolvidos por alguns autores demonstraram que também pode ser 

encontrada uma grande heterogeneidade nos padrões de distribuição e 

abundância dos organismos ao longo do gradiente horizontal (Benedetti-Cecchi & 

Cinelli 1997). Os processos responsáveis pelos padrões de distribuição dos 

organismos nos sistemas rochosos têm sido objecto de estudo, tendo sido já 

demonstrado que factores físicos como a altura em relação ao nível da maré 

(Schonbeck & Norton 1978, Underwood 1978, Bockelmann et al. 2002) e o grau 

de exposição à ondulação (Underwood 1981, Menge et al. 1993), desempenham 

um papel importante porque limitam a ocorrência dos organismos a determinados 

locais, de acordo com as suas necessidades fisiológicas. Interacções biológicas 

como competição entre organismos (Schonbeck & Norton 1980, Kastendiek 1982, 

Jenkins et al. 1999a,b), herbivoría e predação (Moreno & Jaramilo 1983, 

Chapman 1990, Benedetti-Cecchi & Cinelli 1992, 1995, 1996, Raffaelli & Hawkins 

1996, van Tamelen 1996, Underwood 1998, Williams et al. 2000) e os padrões de 

recrutamento e fixação dos organismos no substrato, são também determinantes 

no tipo de comunidades que se desenvolvem num determinado local. Salvo raras 

excepções, os limites inferiores do sistema rochoso são condicionados 

essencialmente por factores bióticos (Raffaelli & Hawkins 1996). Já nos limites 

superiores, são os factores abióticos que mais condicionam os organismos 

(Raffaelli & Hawkins 1996). Durante muito tempo, a importância dos factores 

físicos foi considerada primordial. Nos dias de hoje ambos os factores, directa ou 

indirectamente, interagem para definir os padrões de distribuição dos organismos 

(Raffaelli & Hawkins 1996). 

A zona intertidal ou zona entre marés (definida como a zona que fica a 

descoberto durante a maré baixa) é um local sujeito a condições bastante 
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particulares. Na costa portuguesa, existem poucos estudos referentes à 

diversidade e abundância de organismos nesta zona (Santos 1994, Boaventura et 

al. 2001, Araújo 2004, Araújo et al. 2005, 2006). A zona intertidal é formada por 

poças de maré que constituem um tipo de ambiente muito peculiar devido às 

condições a que os organismos que nelas ocorrem estão sujeitos. Apesar se 

encontrarem protegidos do stress físico da exposição ao ar atmosférico pelo facto 

de estarem submersos durante todo o ciclo de maré, os organismos estão sujeitos 

a grandes flutuações dos parâmetros físico-químicos da água, nomeadamente à 

variação do pH, temperatura e salinidade (Metaxas et al. 1993). Como tal, as 

comunidades que aí se estabelecem vão ter que estar adaptadas às condições 

locais. Uma grande variedade de factores é referido na literatura como 

condicionantes na composição das comunidades de macroalgas nas poças de 

maré. Características físicas das poças como a área, a profundidade, a altura na 

praia e o grau de exposição à ondulação são factores condicionantes (Sze 1982, 

Wolf & Harlin 1988, Metaxas et al. 1994). Os organismos herbívoros que habitam 

nas poças de maré têm o seu período de alimentação dilatado podendo assim 

haver um aumento da pressão exercida sobre as algas existentes neste tipo de 

ambientes (Benedetti-Cecchi & Cinelli 1996, Van Tamelen 1996). Neste tipo de 

habitat existem também limitações no espaço que podem aumentar a importância 

das iteracções competitivas entre os organismos. Para além disso, o facto do 

período de imersão ser mais prolongado relativamente ao ambiente envolvente 

pode levar a um incremento do número de organismos que podem existir nestes 

locais (Araújo 2004). 

A costa portuguesa tem uma flora ficológica rica devido à sua situação 

geográfica, que lhe permite receber influências do clima Mediterrânico e Atlântico. 

Esta diversidade de influências climáticas possibilita o aparecimento de 

comunidades vegetais particulares, constituídas simultaneamente por espécies de 

climas mais frios e espécies de climas mais quentes (Araújo 2004). O norte de 

Portugal alberga o sistema costeiro Atlântico-Europeu temperado-frio situado mais 

a sul e por esta razão, algumas espécies como Ascophyllum nodosum, 

Polysiphonia lanosa, Fucus serratus e Saccharina latissima têm os seus limites 

geográficos de distribuição nesta área (Araújo 2004). 
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As algas marinhas, apresentam características biológicas interessantes 

que as tornam de extrema importância, quer para a população em geral quer para 

o meio ambiente. Representam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar em 

ambientes marinhos visto serem produtoras primárias de matéria orgânica e 

oxigénio. Através da sua actividade fotossintética oxigenam a água, estando 

assim os animais aquáticos, directa ou indirectamente, dependentes dos seus 

produtos (Bold & Wyne 1985). Além da sua importância ecológica, as algas são 

economicamente importantes em alguns países onde são usadas na alimentação 

humana e animal. São usadas também como fertilizante natural para os campos 

agrícolas, na biotecnologia onde desempenham um importante papel na absorção 

de nutrientes de efluentes, reduzindo assim o efeito da poluição (Graham & 

Wilcox 2000). O agar-agar é uma substância extraída das algas vermelhas que 

tem propriedades gelidificantes, com grande importância na indústria e na 

biomedicina.  

O conhecimento da flora é bastante importante, na medida em que serve 

de base para estudos ecológicos e para a elaboração de políticas de 

desenvolvimento sustentável para determinada região. O contributo mais 

importante para o conhecimento das algas portuguesas foi dado por Françoise 

Ardré no início dos anos 70 (Ardré 1970), podendo mesmo ser considerado como 

o único estudo aprofundado da flora de Portugal continental até à actualidade. 

Este trabalho apesar de bastante importante, deu a conhecer muito poucas 

espécies de algas introduzidas para a nossa costa. Desde então, mais estudos 

foram efectuados e novas espécies determinadas, destacando-se dentre estas a 

Grateloupia turuturu. Para contribuir para o preenchimento da lacuna existente no 

conhecimento da flora não nativa da costa norte de Portugal foi realizado o estudo 

que se apresenta neste trabalho, sobre esta alga introduzida recentemente na 

costa portuguesa. 

Os ecossistemas marinhos têm vindo a ser alterados devido à invasão por 

espécies não nativas. A introdução destas espécies pode representar uma grave 

ameaça à integridade destes locais (Balata et al. 2004). A colonização de novas 

áreas por espécies marinhas pode ser causado por vários factores como por 

exemplo, pelo transporte de esporos nos cascos dos navios, por descargas de 
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águas de lastro e limpeza dos porões das embarcações (Villalard-Bonhnsack & 

Harlin 2001), pela aquacultura (Verlaque 2001) e por fontes de dispersão 

próximas. 

O aparecimento de uma espécie invasora num determinado ecossistema 

pode ter consequências muito negativas (Geller & Carlton 1993, Bax et al. 2001, 

Wares et al. 2002). Em ecossistemas marinhos foram desenvolvidos diversos 

trabalhos que descrevem mudanças na estrutura original das comunidades em 

consequência do aparecimento de espécies invasoras (Piazzi et al. 2001, 2003). 

Por exemplo, a estrutura de uma comunidade pode ser alterada através da 

deslocação das espécies nativas devido à competição interespecífica podendo 

mesmo levar à exclusão das espécies nativas (Staehr et al. 2000, Ricciardi & 

Atkinson 2004). Apesar de todos os aspectos menos positivos, as algas não 

nativas tornaram-se uma componente importante da flora marinha de muitas 

regiões do mundo (Britton-Simmons 2004). 

Os estudos realizados até ao momento demonstram que a flora ficológica 

Portuguesa se encontra relativamente bem conservada no que diz respeito ao 

aparecimento de espécies introduzidas. Um estudo desenvolvido na costa litoral 

norte de Portugal deu a conhecer onze espécies de macroalgas para a costa 

Portuguesa: Antithamnionella ternifolia, Antithamnionella spirographidis, 

Anotrichium furcellatum, Antithamnion densum, Asparagopsis armata 

(Falkenbergia ruflanosa (stage)), Sargassum muticum, Neosiphonia harveryi, 

Dasya sessilis, Undaria pinnatifida, Colpomenia peregrina e Grateloupia turuturu 

(Araújo et al. 2009). Dentre estas se destaca a Grateloupia turuturu por ser uma 

introdução recente e pela sua conspicuidade. Enquanto que Sargassum muticum 

é uma espécie amplamente estudada (Arenas & Fernández 1998, Staehr et al. 

2000, Arenas & Fernández 2000) muito poucos trabalhos têm sido desenvolvidos 

sobre Grateloupia turuturu (Harlin & Villalard-Bohnsack 2001). Além disso, esta 

espécie aparece com bastante frequência nas zonas costeiras da região norte de 

Portugal, apresentado uma abundância já assinalável fazendo prever que se 

possa tornar numa espécie com impacto nas comunidades desta costa, como 

acontece com outras espécies invasoras. 
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 Grateloupia turuturu (Yamada) é uma macroalga marinha que pertence ao 

filo das algas vermelhas, Rhodophyta. Este grupo distingue-se pelo facto dos 

indivíduos possuírem nos seus cloroplastos como pigmentos fotossintéticos as 

clorofilas a e d, ficobilinas (ficocianina e ficoeritrina - pigmento que lhe confere a 

tonalidade avermelhada) e carotenóides (Dixon 1973). Segue-se um pequeno 

resumo do seu enquadramento taxonómico: 

 

• Reino - Plantae  

• Filo - Rhodophyta 

• Classe - Florideophyceae 

• Ordem – Halymeniales 

• Família - Halymeniaceae 

• Género - Grateloupia 

• Espécie –  Grateloupia turuturu 

 

O género Grateloupia (C. Agarth), é o maior dentro da família 

Halymeniaceae, englobando cerca de cinquenta e uma espécies conhecidas 

(Kraft 1977). As espécies pertencentes a este género são consideradas de difícil 

identificação (Cabioch et al. 1997, Gavio & Fredericq 2002) pois apresentam uma 

ampla variação morfológica (Villalard-Bonhnsack & Harlin 1997, Harlin & Villalard-

Bonhnsack 1999). No entanto, recentes estudos da biologia molecular do género 

estão a contribuir para que se obtenha uma definição precisa do estatuto 

taxonómico de espécies morfologicamente semelhantes (Wang et al. 2000, Gavio 

& Fredericq 2002). 

Na costa Portuguesa, são conhecidas três espécies pertencentes ao 

género Grateloupia: Grateloupia filicina, Grateloupia dichotoma e Grateloupia 

turuturu. A espécie Grateloupia turuturu Yamada (Figura 1) foi inicialmente 

descrita para o Atlântico e para o Mediterrâneo, como Grateloupia doryphora 

(Montagne) Howe originária do Callao-Peru. Posteriormente através da análise 

genética da sequência cloroplastídica rcbL verificou-se tratar-se de Grateloupia 

turuturu originária do Japão (Gavio & Fredericq 2002). 
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Actualmente em Portugal são conhecidos onze locais onde a espécie 

aparece, três dos quais (praias da Foz, Aguda e Buarcos) apresentam uma 

elevada abundância de indivíduos (Araújo et al. em preparação). Grateloupia 

turuturu é uma espécie que apresenta características invasivas (Villalard-

Bohnsack & Harlin 1997, Simon et al. 1999, 2001). 

 

 

 

Figura 1 -  Aspecto de Grateloupia turuturu em poças intertidais, praia de 

Gondarém, Foz do Douro - Porto. 

 

A Grateloupia turuturu tem sido recentemente descrita na costa Atlântica e 

Mediterrânica (Villalard-Bohnsack & Harlin 1997, Simon et al. 2001, Bárbara & 

Cremades 2004). Actualmente, apresenta uma distribuição bastante cosmopolita. 

Em Espanha, encontra-se amplamente distribuída na Galiza (Bárbara & 

Cremades 2004) e em França encontra-se na Bretanha (Simon et al. 2001), na 

lagoa de Thau (Riouall et al. 1985) e em Fort-Bloqué (Cabioch et al. 1997). Na 

costa norte da América encontra-se em Connecticut e Rhode Island (Villalard-

Bohnsack & Harlin 1997, 2001, Harlin & Villalard-Bohnsack 1999, Villalard-

Bohnsack & Harlin 2001). Recentemente foi encontrada na Austrália (Saunders & 

Withall 2006) e na Nova Zelândia (DÁrchino et al. 2007). 
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A Grateloupia turuturu é uma alga que apresenta um polimorfismo bastante 

acentuado (Ardré & Gayral 1961, Irvine & Farnham 1983). Alguns exemplares 

possuem o talo formado por lâminas delgadas, que podem ser simples ou 

divididas (Simon et al. 2001). Em alguns casos, pode apresentar pequenas 

proliferações marginais, estreitas, pontiagudas e ramificadas desde o ápice até à 

base (Villalard-Bohnsack & Harlin 1997, Harlin & Villalard-Bohnsack 1999, 

Bárbara & Cremades 2004). Fixa-se ao substrato rochoso através de um disco 

basal (5-15mm de diâmetro), de onde parte um estipe largo até 2cm, que se 

divide gradualmente numa lâmina lanceolada de 10-35cm de largura e ápices 

agudos (Bárbara & Cremades 2004). Os indivíduos desta espécie apresentam 

uma tonalidade castanha-avermelhada a rosada, com uma textura gelatinosa e 

escorregadia. Como característica distintiva apresentam uma estrutura interna 

filamentosa (Harlin & Villalard-Bonhnsack 1999, Simon et al. 2001).  

Grateloupia turuturu é considerada por alguns autores como uma das 

maiores espécies de algas vermelhas do Atlântico norte assim como uma das 

maiores dentro da sub-classe a que pertence (Harlin & Villalard-Bonhnsack 1999). 

Alguns exemplares podem apresentar até sessenta centímetros de comprimento, 

embora em zonas de maior profundidade possam chegar até um metro (Simon et 

al. 2001). Exemplares desta espécie podem apresentar como epífita na sua 

estrutura Neosiphonia harveyi (Bárbara & Cremades 2004). 

O género Grateloupia não sobrevive em locais onde a temperatura da água 

seja baixa (Harlin & Villalard-Bonhnsack 1999, Mathieson et al. 2007). As suas 

lâminas apresentam um aspecto diferente consoante o local onde se encontre: 

inteiras quando ocorre em zonas de águas profundas e divididas com 

proliferações marginais quando se encontra em poças de maré (Harlin & Villalard-

Bonhnsack 1999).  

O ciclo de vida da espécie é trifásico, compreendendo as fases de 

esporófito, gametófito e carposporófito (Figura 2). De uma forma geral, os 

gâmetas masculinos haplóides, que se encontram dentro das estruturas 

reprodutoras masculinas (gametófito masculino), são libertados para o meio e 

fertilizam os gâmetas femininos também haplóides que se encontram na estrutura 

reprodutora feminina (gametófito feminino). Esta estrutura fecundada vai formar 
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um estrutura diplóide, o carposporófito, que produz os carposporos. Após este 

processo, o gametófito feminino não desaparece embora passe a ter a 

designação de cistocarpo (formado pelo carposporófito e pelos tecidos do 

gametófito envolvente). Este carposporófito por sua vez, vai produzir os esporos 

diplóides (carposporos) que após libertação se fixam no substrato. Estes 

carposporos formam inicialmente crostas, que por sua vez dão origem a 

filamentos que vão levar à formação de um esporófito. O esporófito forma 

tetrásporos haplóides que após libertação e fixação no substrato, germinam para 

formar novos gametófitos masculino e feminino (Harlin & Villalard-Bohnsack 

1999). Os gametófitos masculino e feminino (fase haplóide) apresentam a mesma 

forma e tamanho que os tetrasporófitos (fase diplóide) (Harlin & Villalard-

Bohnsack 1999). Um ciclo de vida com estas características denomina-se como 

isomórfico. Grateloupia turuturu é então uma espécie dióica.  

 

 

Figura 2– Ciclo de vida de Grateloupia turuturu. 

 

Esta espécie apresenta uma multiplicidade de estratégias de recrutamento, 

podendo ser encontrados recrutas durante todo o ano (Harlin & Villalard-

Bohnsack 1999, 2001, Simon et al. 2001, Villalard-Bohnsack & Harlin 2001). 

As frondes de Grateloupia turuturu conseguem regenerar através de uma 

estrutura incrustante avermelhada perene (que sobreviveu ao Inverno), de onde 

tetrasporófito  

tetrásporos (n) 

meiose 
gametófitos  

masculino 

feminino 

● ● ● ● ● 
● ● ● ● ● 
● ● ● ● ●  
● ● ● ● ● 
 

carposporos (2n) 

cistocarpo 

fase haplóide 

fase diplóide 

fertilização 
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se desenvolve um novo indivíduo nesse mesmo local (Harlin & Villalard-Bohnsack 

1999). Pensa-se que haverá uma fase pós-reprodução, em que alguns indivíduos 

possam sobreviver, ficando só com a estrutura de fixação e parte da fronde que 

posteriormente se irá desenvolver, podendo ficar novamente reprodutivos ou não 

(Araújo com. pes.). 

É uma espécie com características sazonais, cuja dinâmica populacional 

varia consoante o local. Foi encontrada uma maior abundância de indivíduos no 

Outono e menor na Primavera em Narraganset Bay (USA) (Harlin & Villalard-

Bohnsack 1999) e em França (Simon et al. 1999, 2001). No entanto na Galiza 

foram identificados dois picos de crescimento com uma maior abundância de 

indivíduos e de maiores dimensões na Primavera e no Outono (Bárbara & 

Cremades 2004). No Verão os tamanhos sofreram uma diminuição, 

provavelmente devido ao envelhecimento com posterior ruptura da lâmina na 

parte distal do talo, provocada pelo pelo aumento da temperatura da água e pela 

quantidade/intensidade da luz solar (Bárbara & Cremades 2004). Já no Outono, 

ocorreu um novo estímulo de crescimento e novamente no Inverno este voltou a 

sofrer um nova diminuição (Bárbara & Cremades 2004). 

A Grateloupia turuturu encontra-se normalmente em poças do intertidal 

médio e inferior de locais semi-expostos e protegidos (Bárbara & Cremades 

2004). Pode encontrar-se até aos cinco metros de profundidade, podendo fixar-se 

em pedras soltas e em conchas de animais (Bárbara & Cremades 2004). 

A Grateloupia turuturu foi encontrada pela primeira vez em Portugal em 

1998 (Araújo et al. 2003) e desde então, parece ter vindo a proliferar (Araújo et al. 

em preparação). O sucesso de uma espécie invasora depende em grande parte 

da sua forma de reprodução, taxa de crescimento e potencial de dispersão 

(Staehr et al. 2000). A Grateloupia turuturu tem capacidade para crescer em 

zonas com variados graus de exposição à ondulação (Villalard- Bohnsack & Harlin 

1997, Simon et al. 2001), é resistente a uma ampla variação de parâmetros 

ambientais como temperatura e salinidade (Simon et al. 1999, Harlin & Villalard-

Bohnsack 2001) e está bem adaptada a condições de eutrofização (Simon et al. 

2001). A resistência da espécie a uma grande variação de condições ambientais, 

algumas das quais desfavoráveis para a maioria das espécies de algas, bem 
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como a sua elevada capacidade de reprodução sugerem poderá ser 

potencialmente invasora na costa Portuguesa. No entanto, o baixo número de 

estudos existentes fazem com que haja muitos aspectos da sua biologia e 

ecologia que continuem a ser uma incógnita. Apesar de alguns trabalhos já 

realizados, ainda permanece por explicar o impacto da sua introdução nas 

comunidades de macroalgas indígenas no ambiente marinho. 

Uma vez que exista um substrato disponível para recrutamento de novas 

espécies, os organismos vão colonizando os locais de uma forma bastante 

particular, havendo uns que têm maior facilidade em colonizar novos locais. Numa 

sucessão ecológica, ocorre uma mudança das comunidades ao longo do tempo 

num local, geralmente em consequência de uma perturbação (Connell & Slatyer 

1977). O processo sucessional é essencialmente demográfico e tem relações 

complexas com o ambiente biótico e físico (Pickett et al. 1987), o que reflecte 

resultados ao nível da comunidade, estrutura e função do ecossistema (Pickett et 

al. 1987). Existe um modelo geral para a evolução das comunidades ecológicas 

durante o processo de sucessão (Ricklefs & Miller 2000). Este é normalmente 

antecedido por uma qualquer perturbação no meio e logo após este fenómeno 

ocorrer, o local é colonizado por espécies pioneiras. Estas espécies têm a 

capacidade de prosperar em condições adversas e em locais heterogéneos. As 

espécies pioneiras gastam grande parte da sua energia no crescimento rápido e 

na reprodução, com pelo menos um período reprodutivo por ano, gastando pouca 

energia na formação de estruturas permanentes. Devido a este facto, as espécies 

pioneiras eventualmente serão “invadidas” e deslocadas por espécies que não se 

reproduzem nem se dispersam tão rápido, mas que canalizam a sua energia para 

serem melhores competidoras. Este processo repete-se até que o local atinja o 

seu estado de saturação. Este estado será estável enquanto o ambiente 

envolvente também o for. Alterando-se o ambiente o equilíbrio é perdido e a 

comunidade é alterada. As espécies características deste estado são aquelas que 

tendem a ser tolerantes, vivem mais tempo e reproduzem-se tardiamente 

(Ricklefs & Miller 2000). Porque os melhores competidores são os organismos 

mais lentos a colonizar um local, isto sugere que exista uma canalização de 

recursos. Este pressuposto está de acordo com a formação de estruturas para 
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que se seja um bom competidor, o que leva a acumulação de energia que pode 

ser investida na reprodução. Existem três modelos que traduzem a interacção do 

competidor durante o processo sucessional. Connell & Slatyer (1977) propuseram 

que os mecanismos de sucessão poderiam ser descritos segundo modelos, que 

descrevem a interacção competitiva durante a sucessão: facilitação, inibição e 

tolerância. Os modelos diferem entre si no mecanismo que determina como as 

novas espécies vão aparecendo na sequência da colonização (Connell & Slatyer 

1977). As primeiras espécies a colonizar um local podem facilitar a colonização 

das espécies sucessoras, no entanto podem também inibi-las ou podem mesmo 

não produzir qualquer efeito (Connell & Slatyer 1977). O mecanismo que 

determina a estrutura das comunidades é controverso. A interacção entre as 

espécies, o ambiente físico e químico assim como a história de vida de cada uma 

são factores que irão determinar a estrutura das comunidades (Connell & Slatyer 

1977). Na realidade, estes e outros factores têm importantes papéis, embora a 

diferentes escalas temporais e espaciais (Connell & Slatyer 1977). Durante o 

processo de sucessão, as espécies vão sendo substituídas por outras espécies 

que são competidores mais fortes e estas irão ser igualmente substituídas por 

outras ainda mais fortes ou então, crescem de forma a dominar o local (Ricklefs & 

Miller 2000). Uma sucessão ocorre porque para cada espécie, a probabilidade de 

colonização vai-se alterando ao longo do tempo, tal como se alteram os factores 

abióticos e bióticos do meio. São as características das espécies que determinam 

o seu lugar na sucessão e o seu tempo de permanência no local. Este processo 

dinâmico é imprevisível, condicionado por vários factores que permitem estados 

succionais diferentes.  

Há dois tipos básicos de sucessão: primária e secundária (Ricklefs & Miller 

2000). Uma sucessão primária caracteriza-se por ser imprevista, a partir de um 

substrato desprovido de vida. Já uma sucessão secundária estabelece-se 

normalmente mais rapidamente que a anterior e já é tida em conta toda a história 

de vida das espécies, normalmente após uma perturbação ambiental em que já 

houve uma colonização posterior do local por outras espécies (Ricklefs & Miller 

2000).  
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Tanto quanto foi possível verificar, este é o primeiro trabalho realizado na 

costa Portuguesa sobre a estrutura e dinâmica populacional de Grateloupia 

turuturu presente nas comunidades intertidais. Assim, são objectivos 

fundamentais deste estudo: 

• estudo da estrutura e dinâmica de duas populações de Grateloupia turuturu 

na costa norte Portuguesa 

• análise da variabilidade espacial e temporal das comunidades de 

macroalgas bentónicas presentes nos dois locais em estudo 

• aumento do conhecimento da biologia e ecologia desta espécie, 

potencialmente invasora na costa norte Portuguesa.  
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2 – MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 - Área de estudo 
  

Apesar de possuir uma superfície pequena e estreita quando comparado 

com outros países da Europa, Portugal possui uma linha de costa bastante 

extensa e com diferenças consideráveis entre as regiões do norte e sul. Na região 

norte, de Moledo até a Aguda, a zona costeira é caracterizada por praias 

expostas e semi-expostas, tipicamente constituída por substrato rochoso do tipo 

granítico, bastante resistente à erosão. Esta zona de costa está sujeita a um 

regime tidal semi-diurno com uma amplitude máxima da maré de 3,5-4m. Nesta 

região, a temperatura da superfície do mar varia ao longo do ano entre os 13º e 

20º (Ribeiro et al. 1987).   

Os sistemas rochosos intertidais da costa norte de Portugal estão divididos 

em três zonas principais, de acordo com os esquemas gerais de zonação 

propostos por vários autores (Stephenson & Stephenson 1949, Lewis 1964, Pérès 

& Picard 1964, Seoane-Camba 1969). A composição de cada zona difere de 

acordo com o grau de exposição à ondulação. A zona superior da praia é 

dominada geralmente por Verrucaria maura, Lichina pygmaea, Melaraphe 

neritoides e Littorina saxatilis. Na zona intermédia de praias expostas, os 

organismos mais abundantes são os animais sésseis filtradores como Chtamallus 

sp., Patella sp. e Mytilus sp..Já em praias abrigadas, o litoral médio é dominado 

por algas castanhas como Fucus vesiculosus, Fucus spiralis, Ascophyllum 

nodosum e Pelvetia canaliculata. A zona inferior da praia é caracterizada pela 

presença de uma grande diversidade de macroalgas como Saccorhiza 

polyschides, Laminaria sp., Bifurcaria bifurcata, Chondracanthus acicularis e 

Himanthalia elongata (Araújo 2004). 

Neste trabalho foi estudada a dinâmica e estrutura populacional de 

Grateloupia turuturu em duas praias da costa norte no distrito do Porto: praia de 

Gondarém e praia da Aguda (Figura 3).  
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Figura 3 - Área de estudo com os locais de amostragem assinalados: praia de 

Gondarém (41º09',23N 008º40'56W), praia da Aguda (41º02',42N 08º39'10W). 

 

A praia de Gondarém é uma praia exposta que apresenta um substrato 

rochoso que permite a ocorrência de duas zonas com diferentes graus de 

exposição (Figura 4). Na zona com maior grau de exposição é possível identificar 

três zonas principais. A zona litoral superior que é colonizada essencialmente por 

Verrucaria maura. A zona litoral média onde aparecem essencialmente espécies 

animais como Mytilus galloprovinciallis, Chthamalus stellatus e Pattela sp.. E por 

fim a zona litoral inferior que é colonizada por Laminaria ochroleuca, Sacchorhiza 

polischides, Chondrus crispus, Corallina sp. assim como espécies animais, 

Gibbula sp., Monodonta lineata e Littorina sp. (Figura 4).  

Na zona semi-exposta distingue-se uma área mais baixa onde aparece 

Fucus spiralis, Porphyra sp.e Ulva sp. Nesta zona da praia encontram-se poças 

de maré, que são habitadas por várias espécies marinhas como Anemonia 

sulcata assim como as macroalgas Lithophyllum incrustans, Gelidium pulchellum, 

N 
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Ceramium sp., Chondrus crispus e Chondracanthus teedei. Também é nesta zona 

da praia onde Grateloupia turuturu aparece predominantemente distribuída. 

 

 

Figura 4 - Perfil da praia de Gondarém, com a zona de poças de maré 

identificada na figura (a cinzento). 

 

A praia da Aguda é uma praia exposta, que apresenta um substrato 

rochoso com um declive um pouco mais acentuado (Figura 5). A zona superior da 

praia é dominada por Ulva sp, Porphyra sp. e Monodonta lineata. A zona litoral 

média encontra-se dividida em duas partes distintas: uma zona abrigada e uma 

zona exposta. A zona mais exposta é colonizada essencialmente por Mytilus 

galloprovinciallis e Chthamalus stellatus. Já a zona mais abrigada é colonizada 

por comunidades de Chthamalus stellatus, Pattela sp., Monodonta lineata e 

Gibbula umbilicalis. A zona de litoral inferior é colonizada por uma grande 

variedade de organismos, apresentando uma cintura de algas vermelhas 

nomeadamente Chondria coerulescens, Corallina elongata, Plocamium 

cartilagineum, Stypocaulon scoparium e Osmundea pinnatifida (Figura 5). Em 

toda a zona litoral média da praia formam-se poças de maré, que são habitadas 

por várias espécies marinhas como Paracentrotus lividus, Anemonia sulcata, 

assim como as macroalgas Lithophyllum incrustans, Gelidium pulchellum, 

Corallina elongata. É nesta zona da praia onde Grateloupia turuturu aparece 

predominantemente distribuída. 
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Figura 5 - Perfil da praia da Aguda, com a zona de poças de maré identificada na 

figura (a cinzento). 
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2.2 - Procedimento experimental  
 

Foram escolhidos dois locais de amostragem onde Grateloupia turuturu se 

encontrava bem estabelecida, nas praias de Gondarém e Aguda. Nestes locais 

Grateloupia turuturu apareceu maioritariamente em poças de maré intertidais do 

litoral médio. Para cada praia, foram escolhidos aleatoriamente sete poças de 

maré com abundância relativa de Grateloupia turuturu. Em cada poça foram 

colocados dois painéis de 10x10cm de PVC expandido, cada um dos quais 

dividido em vinte e cinco sub-unidades de 2x2cm (Figura 6). Cada painel foi 

areado por forma a que adquirisse  a rugosidade do susbtrato rochoso natural. 

 

 

 

Figura 6 - Aspecto de painel de amostragem (10x10cm) colocado nas poças de 

maré nas duas praias em estudo. 

 

Os painéis foram deixados nas poças  de maré intertidais, de Outubro de 

2006 até Dezembro de 2007. Mensalmente e em período de maré baixa foram 

retirados e transportados cuidadosamente para o laboratório, onde foram 

analisados e registadas as observações necessárias. No dia seguinte, foram 

devolvidos à praia e colocados no mesmo local. 
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2.2.1 – Estrutura, dinâmica populacional e parâmetr os 

             demográficos 

 

Para o estudo da estrutura e dinâmica populacional de Grateloupia turuturu 

nos dois locais, foi feita uma caracterização da evolução temporal dos parâmetros 

populacionais como a biomassa, densidade e descritores da desigualdade dos 

comprimentos dos indivíduos (coeficiente de variação). 

Foi registada a posição relativa das frondes de Grateloupia turuturu com 

um comprimento superior a 1cm, por forma a que fosse possível seguir a sua 

evolução ao longo do tempo. O comprimento de todos os indivíduos assim como 

o número de indivíduos presentes em cada painel para cada momento de 

amostragem foi registado. Os indivíduos com um comprimento inferior a 1cm 

foram apenas medidos e contados. 

A partir dos dados obtidos, foram calculados os vários parâmetros 

populacionais a estudar. A biomassa (B) foi estimada através da fórmula  B = -

7,6206 + 1,9072 ln (C), onde B é a biomassa da fronde do indivíduo e C o 

comprimento da fronde (Araújo et al. em preparação). Foi estimada a biomassa 

média para cada momento de amostragem. Para testar a hipótese nula de não 

existirem diferenças significativas entre as biomassas médias dos indivíduos 

estabelecidos nos painéis ao longo do tempo nos diferentes locais, foi efectuada 

uma análise de variância univariada de medidas repetidas ANOVA com dois 

factores (estação e local).  

A densidade foi estimada com base no número de indivíduos que 

ocorreram em cada painel para cada momento de amostragem. Foi calculada a 

densidade média para cada momento de amostragem. Para testar a hipótese nula 

de não existirem diferenças significativas na densidade média dos indivíduos 

estabelecidos nos painéis ao longo do tempo nos diferentes locais, foi efectuada 

uma análise de variância univariada de medidas repetidas ANOVA com dois 

factores (estação e local).  

Para o estudo da relação densidade–biomassa das frondes de Grateloupia 

turuturu, a biomassa total foi representada num escala bilogarítmica em função da 

densidade. A linha interespecífica da relação densidade-biomassa define a 
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relação entre a biomassa máxima para qualquer densidade de indivíduos numa 

população (Weller 1989). Esta linha foi calculada para as populações estudadas 

através da equação  Log10 (B) = -0,33log10 (D) + 3,91, onde B é a biomassa da 

fronde e D a densidade (Scrosati 2000).  

Existem três estatísticas que são frequentemente usadas para quantificar a 

variabilidade na distribuição de tamanhos de uma população: o coeficiente de 

“Skewness” (gi), o coeficiente de variação (CV) e o coeficiente de Gini (G). Todos 

os coeficientes estão altamente correlacionados (Bendel et al. 1989). Para este 

estudo, foi usado o coeficiente de variação como uma medida para estimar a 

desigualdade de tamanhos dos indivíduos nas duas populações. Este coeficiente 

esta altamente correlacionado com o coeficiente de Gini no entanto, o seu cálculo 

é bastante mais fácil. O coeficiente de variação é definido como o desvio-padrão 

sobre a percentagem da média. No mês de Dezembro apenas existia um 

indivíduo nos painéis da praia da Foz logo a variação foi nula. Como tal, este mês 

foi excluído do estudo. Para testar a hipótese nula de não existirem diferenças 

significativas entre os tamanhos dos indivíduos estabelecidos nos painéis ao 

longo do tempo nos diferentes locais, foi efectuada uma análise de variância 

univariada de medidas repetidas ANOVA com dois factores (estação e local).  

Para cada momento de amostragem nos dois locais em estudo, foram 

calculadas as taxas de mortalidade, crescimento, recrutamento e proporção 

média de indivíduos potencialmente reprodutivos. 

O cálculo da taxa de mortalidade (TM) foi obtida através da formula TM = A 

/ B * 100 em que A é o número total de indivíduos no mês A e B o número 

indivíduos presentes no mês A que não foram encontrados no mês B. Para 

análise estatística, o mês de Janeiro não foi contabilizado na medida em que 

neste mês a mortalidade foi nula. Para testar a hipótese nula de não existirem 

diferenças significativas na taxa de mortalidade em cada painel para cada 

momento de amostragem, foi efectuada uma análise de variância univariada de 

medidas repetidas ANOVA com dois factores (estação e local). 

O cálculo da taxa de crescimento (TC) foi obtida através da formula TC = C 

/ E * 100 onde C é comprimento dos indivíduos no mês C e E o comprimento dos 

mesmos no mês seguinte. Para testar a hipótese nula de não existirem diferenças 
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significativas na taxa de crescimento em cada painel para cada momento de 

amostragem, foi efectuada uma análise de variância univariada de medidas 

repetidas ANOVA com dois factores (estação e local). 

Para o estudo do recrutamento nas populações de Grateloupia turuturu nos 

dois locais, foram determinados os indivíduos novos que apareciam em cada mês 

em cada painel e calculado o número médio de recrutas por momento de 

amostragem. Para testar a hipótese nula de não existirem diferenças significativas 

no recrutamento em cada painel para cada momento de amostragem, foi 

efectuada uma análise de variância univariada de medidas repetidas ANOVA com 

dois factores (estação e local).  

Para o estudo da fertilidade por fronde (fR) das populações de Grateloupia 

turuturu nos dois locais, foi calculado a proporção média mensal destes indivíduos 

por painel, através da fórmula fR = R / P, onde R é o número de recrutas e P o 

número de indivíduos potencialmente reprodutivos, capazes de originar recrutas 

numa população. Para este cálculo, foram usados os dados obtidos por Araújo et 

al. (em preparação) que para uma população de Grateloupia turuturu de Portugal, 

mediu o comprimento de frondes ao longo de um ano e identificou o seu estado 

reprodutivo. Assim, obteve como resultado que cerca de 91% dos indivíduos com 

um comprimento da lâmina superior a 5cm estariam reprodutivos, capazes de 

originar novos recrutas para as populações. Para a análise estatística o mês de 

Janeiro não foi usado na medida em que neste mês por ser uma fase inicial de 

colonização dos painéis, ainda não existiam indivíduos reprodutivos. Para testar a 

hipótese nula de não existirem diferenças significativas na proporção média de 

indivíduos potencialmente reprodutivos em cada painel para cada momento de 

amostragem, foi efectuada uma análise de variância univariada de medidas 

repetidas ANOVA com dois factores (estação e local).  

Para avaliar a variação temporal na distribuição de tamanhos de indivíduos 

de Grateloupia turuturu nas duas populações, todos os indivíduos presentes nos 

painéis nos vários meses de amostragem foram agrupados em diferentes classes 

de tamanho. As classes de tamanho definidas foram as seguintes (em cm): [0 - 5[, 

[5 - 10[, [10 - 15[, [15 - 20[, [20 – 30[ e > 30. 
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2.2.2 – Evolução temporal das comunidades nos painé is 
 

Para o estudo do processo de colonização dos painéis experimentais, 

estes foram mensalmente recolhidos e transportados para o laboratório. No 

laboratório foram fotografados e determinadas as percentagens de cobertura de 

cada espécie presente, para cada momento de amostragem. As leituras da 

percentagem de cobertura foram determinadas com um quadrado de 10x10cm 

sub-dividido em vinte e cinco sub-quadrados de 2x2cm. Deste modo, a área 

ocupada por cada espécie foi obtida por métodos não destrutivos, contando o 

número de sub-quadrados ocupados por cada espécie e atribuindo 4% de 

cobertura a cada sub-quadrado (Dethier et al. 1993). Sempre que necessário a 

amostragem foi estratificada em diferentes camadas (Dethier et al. 1993).   

O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) (Shannon & Wiener 1949) 

foi usado para calcular a diversidade específica para cada um dos locais, para as 

quatro estações do ano (Inverno, Primavera, Verão, Outono). Cada estação 

abrangeu um período de três meses: o Inverno abrangeu os meses de Janeiro a 

Março, a Primavera os meses de Abril a Junho, o Verão os meses de Julho a 

Setembro e o Outono os meses de Outubro a Dezembro. Para testar a hipótese 

nula de não existirem diferenças significativas na diversidade em cada painel para 

cada momento de amostragem, foi efectuada uma análise variância (two-way 

ANOVA) com dois factores (estação e local). 

A análise multivariada foi usada para estimar a variabilidade espacial e 

temporal nas comunidades estabelecidas nos painéis. Os dados foram analisados 

por métodos não paramétricos, usando o programa PRIMER v5 (Clarke & Gorley 

2001). Foi construída uma matriz de similitude triangular entre amostras usando o 

coeficiente de Bray-Curtis. Um diagrama de ordenação multidimensional (nMDS) 

foi elaborado para a obtenção de um gráfico de ordenação bidimensional. Para 

testar a hipótese nula de não existirem diferenças significativas entre as 

comunidades estabelecidas nos painéis ao longo do tempo nos diferentes locais, 

foi efectuada uma análise de similitude multivariada PERMANOVA (Anderson 

2005) com dois factores (estação e local).  

Para o tratamento estatístico, foram usados os dados relativos às médias 

das percentagens de cobertura de cada espécie, nos vários painéis por momento 
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de amostragem. Devido ao elevado número de painéis perdidos nos dois locais 

durante o período de estudo, para cada local apenas foram usados para o 

tratamento estatístico quatro painéis, que foram aleatoriamente escolhidos. 

 

 

2.3 – Comunidade envolvente 
 

Para o estudo da comunidade envolvente de Grateloupia turuturu, nas 

estações do Inverno e Verão, foi feito um levantamento da composição florística 

das comunidades nas poças intertidais com Grateloupia turuturu nas duas épocas 

do ano. Foram amostradas vinte e cinco poças de maré localizadas no litoral 

médio e em cada poça, foram efectuadas leituras de dois quadrados de 

amostragem de 30x30cm (sub-dividido em vinte e cinco sub-quadrados de 

6x6cm) num total de cinquenta por praia. Os quadrados foram posicionados 

aleatoriamente nas poças de maré e a percentagem de cobertura de cada 

espécie em cada quadrado foi obtida por métodos não destrutivos, contando o 

número de sub-quadrados ocupados por cada espécie e atribuindo 4% de 

cobertura a cada sub-quadrado (Dethier et al. 1993). Sempre que necessário a 

amostragem foi estratificada em diferentes camadas (Dethier et al. 1993). 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) (Shannon & Wiener 1949) 

foi usado para calcular a diversidade específica em cada local para cada 

momento de amostragem. Para testar a hipótese nula de não existirem diferenças 

significativas na diversidade específica para cada local em cada estação do ano 

foi efectuada uma análise de variância univariada de medidas repetidas ANOVA 

com dois factores (estação e local).  

A análise multivariada foi usada para estimar a variabilidade espacial e 

temporal nas comunidade envolventes de Grateloupia turuturu nas poças 

intertidais. Os dados foram analisados por métodos não paramétricos, usando o 

programa PRIMER v5 (Clarke & Gorley 2001). Foi construída uma matriz de 

similitude triangular entre amostras usando o coeficiente de similaridade de Bray-

Curtis. Um diagrama de ordenação multidimensional (nMDS) foi elaborado para a 

obtenção de um gráfico de ordenação bidimensional. A ferramenta SIMPER 
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(Clarke & Gorley 2001) foi utilizada para determinar as espécies com maior 

contribuição para as diferenças encontradas entre cada uma das estações do 

ano, nos dois locais de estudo. Para testar a hipótese nula de não existirem 

diferenças significativas entre as comunidades envolventes em diferentes 

estações, locais e poças de maré, foi efectuada uma análise de similitude 

multivariada PERMANOVA (Anderson 2005) com três factores (estação, local e 

poça).  
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3 - RESULTADOS  

3.1 – Estrutura, dinâmica populacional e parâmetros  
demográficos 

 

A biomassa de Grateloupia turuturu seguiu um padrão semelhante ao longo 

do tempo nos dois locais em estudo. Nos primeiros três meses, os valores de 

biomassa apresentaram-se bastante baixos nos dois locais, devido estarem a 

decorrer os processos iniciais de colonização do substrato. Dos meses de 

Primavera até ao Verão ocorreu um incremento deste parâmetro (Figura 7). A 

partir daí e até ao Outono, a biomassa diminuiu e a partir dessa altura começaram  

a haver discrepâncias entre os dois locais. Na praia da Foz a biomassa continuou 

a diminuir durante o Outono atingindo praticamente o valor zero em Dezembro. 

Na praia da Aguda por outro lado, a biomassa começou aumentar a partir de 

Outubro até ao fim do trabalho experimental. A biomassa variou entre 163,51 ± 

145,26 g/m2 no mês de Maio e 0,0065 ± 0,0065 g/m2 em Dezembro na praia da 

Foz. Para a Aguda, os valores oscilaram entre 145,66 ± 86,52 g/m2 em Julho e 

0,026 ± 0,019 g/m2 em Janeiro. 

A análise de variância de medidas repetidas demonstrou que existiam 

diferenças significativas na biomassa para cada praia em alguns dos meses 

estudados. (Tabela 1). Na Aguda houve diferenças significativas entre os meses 

de Maio a Julho e os meses de Janeiro e Fevereiro. Na Foz entre os meses de 

Abril, Maio e Dezembro. 
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Figura 7  - Valores médios (± erro padrão (e.p)) mensais da biomassa nos painéis 

colocados nas praias da Foz e Aguda. 

 

 

 

Tabela 1  – ANOVA de medidas repetidas. Valores do teste estatístico (F) relativo 

às diferenças na biomassa de Grateloupia turuturu estabelecida nos painéis nas 

duas praias estudadas, nos vários momentos de amostragem. 

 

Fonte de variação df MS F 

Praia  1 10,88249 0,819192 n.s . 

Erro 6 13,28443  

Mês 11 5,054444 5,742747 *** 

Praia x Mês 11 4,014446 4,595228 *** 

Erro 66 0,88014  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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Para os dois locais em estudo, a Grateloupia turuturu apresentou padrões 

de densidade distintos (Figura 8). Nos primeiros meses, as densidades foram 

bastante baixas nos dois locais devido a estarem a decorrer os  processos iniciais 

de colonização do substrato. Na praia da Foz, a densidade manteve-se constante 

ao longo do ano, apresentando valores baixos. Neste local os picos de densidade 

ocorreram no fim do Inverno e no Verão, diminuindo até valores mais baixos no 

fim do Outono e início do Inverno. Na praia da Aguda a densidade seguiu um 

padrão diferente: ao fim de um ano de permanência dos painéis no local a 

densidade voltou a atingir valores próximos dos ocorridos no inicio do trabalho. 

Ocorreu um pico de densidade na Primavera que decresceu até ao Outono, em 

que começou novamente aumentar, onde se verificou um novo pico de 

densidade. Este parâmetro variou entre 723,08 ± 277,62 em Março e 50,00 ± 

50,00 em Dezembro para a Foz. Na Aguda os valores oscilaram entre 6790 ± 

1312,97 em Maio e 114,29 ± 92.51 em Janeiro. 

A análise de variância de medidas repetidas demonstrou que existiam 

diferenças significativas na densidade para cada praia em alguns dos meses 

estudados (Tabela 2).  Na praia da Foz as diferenças significativas ocorreram 

entre meses de Março e Dezembro; na Aguda entre Janeiro e os meses de Abril, 

Maio, Junho, Julho, Dezembro. 
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Figura 8  - Valores médios (± e.p) mensais da densidade de Grateloupia turuturu 

nos painéis colocados nas praias da Foz e Aguda. 
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Tabela 2  – ANOVA de medidas repetidas. Valores do teste estatístico (F) relativo 

às diferenças na densidade nas comunidades estabelecidas nos painéis nas duas 

praias estudadas, nos vários momentos de amostragem. 

 

Fonte de variação  df MS  F 

Praia 1 21,8891 2,19556 n.s.  

Erro 6 9,9697  

Mês 11 2,1732 2,80909 ** 

Praia x Mês 11 3,5297 4,56248 *** 

Erro 66 0,7736  

 
n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

 

 

Obteve-se uma relação positiva entre os parâmetros densidade e biomassa  

para as praias da Foz (Figura 9) e Aguda (Figura 10). O facto de se verificar 

menos pontos representados no gráfico na praia da Foz deveu-se a neste local, 

existirem painéis que não estavam colonizados pela espécie em estudo em 

determinados meses do ano. A regressão de Scrosati (Scrosati 2000) foi 

representada para os dois locais de estudo. 

A dinâmica temporal da relação densidade-biomassa na praia da Foz 

mostrou que a população nunca sofre auto-regulação, na medida em que a 

relação entre as duas variáveis é sempre positiva (Figura 9b). Já na praia da 

Aguda, nos primeiros meses de estudo a relação entre as duas variáveis é 

positiva no entanto, a partir do mês de Maio a população começa a sofrer 

processos de auto-regulação, verificando-se uma relação negativa entre as duas 

variáveis (Figura 10b). De Agosto até ao final do trabalho experimental a 

população deixa de estar sujeita ao processos regulativos. 
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Figura 9 - Relação densidade (nºind/m2)-biomassa (g/m2) de Grateloupia turuturu 

para a praia da Foz, no período de estudo. A tracejado encontra-se representado 

a regressão de Scrosati (Scrosati 2000); b) Dinâmica temporal da relação 

densidade-biomassa. 

 
 

 

 

Figura 10  - Relação biomassa (g/m2)–densidade (nºind/m2) de Grateloupia 

turuturu para a praia da Aguda no período de estudo. A tracejado encontra-se 

representado a regressão de Scrosati (Scrosati 2000); b) Dinâmica temporal da 

relação densidade-biomassa. 

 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5
Log (Nºind/m 2)

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

2.4 2.8 3.2 3.6 4
Log (No Ind/m2)

-2

-1

0

1

2

3

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

JAN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

FOZ

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5

Log (Nºind/m 2)

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5

Log (Nºind/m 2)

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

2.4 2.8 3.2 3.6 4
Log (No Ind/m2)

-2

-1

0

1

2

3

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

JAN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

FOZb) 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5
Log (Nºind/m 2)

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

2.4 2.8 3.2 3.6 4
Log (No Ind/m2)

-2

-1

0

1

2

3

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

JAN
FEB

MAR

ABR

MAI
JUN

JULAGO

SET

OUT

NOV
DEZ

AGUDA

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5
Log (Nºind/m 2)

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5
Log (Nºind/m 2)

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

2.4 2.8 3.2 3.6 4
Log (No Ind/m2)

-2

-1

0

1

2

3

Lo
g 

(B
io

m
/m

2 )

JAN
FEB

MAR

ABR

MAI
JUN

JULAGO

SET

OUT

NOV
DEZ

AGUDAb) 



 36

0

20

40

60

80

100

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Mês

T
ax

a 
de

 m
or

ta
lid

ad
e 

(%
)

Foz

Aguda

A distribuição da taxa de mortalidade ao longo dos meses estudados 

seguiu um padrão diferente nos dois locais (Figura 11). Verificou-se que na Foz 

este parâmetro é geralmente mais elevado, excepto no Verão. Nesta estação a 

mortalidade atingiu valores mínimos, aumentando depois até ao Outono onde 

atingiu o seu valor máximo. A praia da Aguda para a maioria do meses registou 

valores mais baixos de mortalidade. A excepção ocorreu no Verão e no inicio do 

Outono, onde o parâmetro foi mais elevado. Neste local a mortalidade aumentou 

gradualmente até ao Verão, começando a decrescer e atingindo no Outono o seu 

valor mínimo. 

A análise de variâncias de medidas repetidas demonstrou que existiam 

diferenças significativas na taxa de mortalidade entre os locais nos meses 

estudados (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Valores médios (± e.p) da taxa de mortalidade das populações de 

Grateloupia turuturu estabelecidas nos painéis colocados nas praias da Foz e 

Aguda. 
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Tabela 3 – ANOVA de medidas repetidas. Valores do teste estatístico (F) relativo 

às diferenças na taxa de mortalidade nas comunidades de Grateloupia  turuturu 

estabelecidas nos painéis nas duas praias estudadas, nos vários momentos de 

amostragem. 

 

Fonte de variação df MS F 

Praia  1 5,01195 0,36908 n.s.  

Erro 6 136001  

Mês 10 4,2718 1,54180 n.s.  

Praia x Mês 10 12,1046 4,36879 *** 

Erro 60 27,707  

 
n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 
 
 

 

A distribuição da taxa de crescimento ao longo dos meses estudados 

seguiu um padrão semelhante nos dois locais (Figura 12). Verificou-se que na Foz 

este parâmetro é mais elevado, atingindo um pico na Primavera; no segundo 

semestre o crescimento apresentou valores negativos elevados. Para a Aguda 

ocorreu um pico também na Primavera e no segundo semestre o crescimento foi 

também negativo. No entanto no início do Outono verificou-se um novo 

incremento deste parâmetro. 

A análise de variâncias de medidas repetidas demonstrou que não existiam 

diferenças significativas na taxa de crescimento entre as praias em alguns dos 

meses estudados (Tabela 4). 
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Figura 12 - Valores médios (± e.p) da taxa de crescimento das populações de 

Grateloupia  turuturu estabelecidas nos painéis colocados nas praias da Foz e 

Aguda. 

 

 

Tabela 4 – ANOVA de medidas repetidas. Valores do teste estatístico (F) relativo 

às diferenças na taxa de crescimento das comunidades de Grateloupia  turuturu 

estabelecidas nos painéis nas duas praias estudadas, nos vários momentos de 

amostragem. 

 
 

Fonte de variação df MS F 

Praia  1 13,3735 1,44232 n.s.  

Erro 6 9,2722  

Mês 10 45,9371 5,02408 *** 

Praia x Mês 10 31,4445 3,43904 ** 

Erro 60 9,1434  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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O número médio mensal de recrutas de Grateloupia turuturu por painel 

seguiu um padrão diferente nos dois locais em estudo (Figura 13). Na praia da 

Foz o recrutamento foi mais baixo e os valores obtidos no final do trabalho foram 

semelhantes aos registados no início. Ocorreu um pico no fim do Inverno e outro 

no Verão. Na Aguda, ocorreram dois picos, um na Primavera e outro no Outono.  

A análise de variâncias de medidas repetidas demonstrou que não existiam 

diferenças significativas no número médio de recrutas entre locais nos meses 

estudados (Tabela 5). 

 

 

Figura 13  - Valores médios (± e.p) do número de recrutas das populações de 

Grateloupia  turuturu estabelecidas nos painéis colocados nas praias da Foz e 

Aguda. 
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Tabela 5  – ANOVA de medidas repetidas. Valores do teste estatístico (F) relativo 

ao número médio de recrutas de Grateloupia  turuturu estabelecidos nos painéis 

nas duas praias estudadas, nos vários momentos de amostragem. 
 

Fonte de variação df MS F 

Praia  1 544,267 2,23760 n.s.  

Erro 6 243,237  

Mês 11 106,509 1,46456 n.s.  

Praia x Mês 11 150,072 2,06357 n.s.  

Erro 66 72,725  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

 

 

A proporção média de indivíduos potencialmente reprodutivos (indivíduos 

capazes de originar recrutas na população) seguiu um padrão diferente para os 

dois locais em estudo. Na praia da Foz, os valores apresentaram-se baixos com 

um pico registado no Verão. Para a Aguda, os valores foram elevados, 

apresentando um pico no fim da Primavera (Figura 14). 

A análise de variância de medidas repetidas demonstrou que não existiam 

diferenças significativas na proporção média de indivíduos potencialmente 

reprodutivos entre os locais para os meses estudados (Tabela 6). 
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Figura 14  - Valores médios (± e.p) da relação entre indivíduos não reprodutivos e 

indivíduos potencialmente reprodutivos nas populações de Grateloupia  turuturu 

estabelecidas nos painéis colocados nas praias da Foz e Aguda. 

 

 

 

Tabela 6 - ANOVA de medidas repetidas. Valores do teste estatístico (F) relativo 

às diferenças na proporção média de indivíduos potencialmente reprodutivos nas 

comunidades de Grateloupia  turuturu estabelecidas nos painéis nas duas praias 

estudadas, nos vários momentos de amostragem. 
 

Fonte de variação df MS F 

Praia  1 6,62966 4,91065 n.s.  

Erro 5 1,35006  

Mês 9 1,50352 0,68211 n.s.  

Praia x Mês 9 3,14834 1,42832 n.s.  

Erro 45 2,20423  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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No que se refere à distribuição dos indivíduos segundo as diferentes 

classes de tamanho, verificou-se que variou ao longo do tempo. Nos dois locais 

apareceram recrutas durante todo o ano e as populações eram dominadas pela 

classe de tamanho pequeno (<5cm) na maioria dos meses estudados (Figuras 15 

e 16). Na praia da Foz esta dominância de classes pequenas foi mais acentuada 

no mês de Março (Figura 15). A população deste local era composta por poucos 

indivíduos, no entanto mais variada no que se refere a classes de tamanho, com 

maior diversidade  de classes nos meses de Primavera e Verão. No mês de Maio 

foi quando se verificou maior abundância de indivíduos de tamanhos superiores. 

Na Aguda, o pico de indivíduos pertencente às classes de comprimento mais 

pequenas ocorreu em Abril (Figura16). A população deste local era formada por 

um elevado número de indivíduos no entanto, não se apresentou tão variada. No 

mês de Junho foi quando apareceram indivíduos pertencentes às classes 

maiores. No Outono verificou-se um novo incremento de indivíduos 

nomeadamente os de tamanho mais pequeno. 
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Figura 15  - Variação temporal na distribuição de tamanhos de indivíduos de 

Grateloupia  turuturu das populações na praia da Foz.  
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Figura 16  - Variação temporal na distribuição de tamanhos de indivíduos de 

Grateloupia  turuturu das populações na praia da Aguda. 

 

Os valores do coeficiente de variação demonstraram que o padrão seguido 

por este parâmetro foi semelhante nos dois locais (Figura 17). Na Foz verificaram-

se valores mais baixos, com um pico no Verão e outro no Outono. A partir dessa 

altura o coeficiente de variação começou a diminuir. Na Aguda, ocorreu um pico 

na Primavera e outro no fim do Verão. Este parâmetro oscilou entre 132,81 ± 

35,39 em Outubro e 39,19 12,56 em Janeiro na praia da Foz. Na Aguda, os 

valores oscilaram entre 135,75 ± 34,95 % em Setembro e 53,14 ± 10,20% em 

Fevereiro.  

A análise de variância de medidas repetidas demonstrou que não existiam 

diferenças significativas no coeficiente de variação entre praias e estações 

(Tabela 7). 
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Figura 17  - Variação temporal do coeficiente de variação (%) das populações de 

Grateloupia turuturu nas praias da Foz e Aguda. 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – ANOVA de medidas repetidas. Valores do teste estatístico de (p) 

global relativo às diferenças do coeficiente de variação nos dois locais estudados. 
 

Fonte de variação  df MS  F 

Praia 1 31432,9 2,80448 n.s.  

Erro 8 11208,1  

Mês 10 2464,6 1,05018 n.s.  

Mês x Praia 10 4441,6 1,88257 n.s.  

Erro 60 2346,9  
 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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3.2 – Evolução temporal das comunidades nos painéis  
 

Pela análise dos valores do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) 

das comunidades estabelecidas nos painéis ao longo do tempo, verificou-se que 

ocorreu uma variação entre locais e meses de amostragem (Figura 18). Na praia 

da Foz a diversidade diminui do Inverno para o Outono enquanto que na Aguda o 

padrão de diversidade foi inverso, aumentando do Inverno para o Outono. Na Foz, 

o valor de H’ variou entre um valor máximo de 0,80 no Inverno e um mínimo de 

0,47 no Outono. Já na Aguda os picos ocorreram no Outono com um valor 

máximo de 0,73 e um valor mínimo de 0,52 no Inverno.  

A análise de variância demonstrou que existiam diferenças significativas na 

diversidade de espécies entre os dois locais estudados para as quatro estações 

do ano (Tabela 8). 
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Figura 18 - Valores médios (± e.p) do índice de diversidade de Shannon-Wiener 

nos painéis colocados nas praias da Foz e Aguda, para as quatro estações do 

ano (Inverno, Primavera, Verão, Outono). 
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Tabela 8  - ANOVA. Valores do teste estatístico (F) relativo às diferenças nas 

comunidades estabelecidas nos painéis nas duas praias estudadas, nos vários 

momentos de amostragem 

 

Fonte de variação  df MS  F 

Praia 1 0,00097 0,729 n.s.  

Erro 4 0,000133  

Estação 3 0,002408 9,804 ** 

Praia x Estação 3 0,06589 26,853 *** 

Erro 12 0,00245  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

 

A análise de ordenação multidimensional (nMDS) demonstrou que a 

composição das comunidades nos paineis onde ocorreu Grateloupia  turuturu foi 

diferente nos dois locais de estudo, com a formação de dois grupos separados 

(Figura 19). Na praia da Aguda formou-se um grupo bastante claro ao longo de 

todo o ano enquanto na Foz formaram-se dois sub-grupos, em que os primeiros 

dois meses encontraram-se separados dos restantes. Nos dois locais, o primeiro 

mês encontrava-se próximo, pois estavam a decorrer as fases iniciais de 

estabelecimento dos indivíduos da comunidade envolvente nos painéis. Na Foz, 

nos primeiros meses, a população encontrava-se separada no entanto, com o 

passar do tempo a comunidade tendeu a ficar mais próxima, com uma evolução 

temporal sequencial. As comunidades estabelecidas nos painéis na praia da 

Aguda apresentaram também uma evolução temporal sequencial no entanto, 

evoluiram em sentido oposto, por forma a ficarem mais próximas das 

comunidades estabelecidas nos painéis na praia da Foz no início do trabalho 

experimental. 

A análise de variância demonstrou que existiam diferenças significativas 

entre os dois locais nos meses estudados (Tabela 9).  
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Figura 19 -  Diagrama de ordenação (nMDS) a duas dimensões representando as 

comunidades estabelecidas nos painéis ao longo do tempo nos dois locais 

estudados. 

 

 

Tabela 9 - PERMANOVA. Valores do teste estatístico de (p) global relativo às 

diferenças nas comunidades estabelecidas nos painéis ao longo do tempo nos 

dois locais estudados. 

 

Fonte de variação  df MS  F 

Praia 1 38042 41,926 *** 

Mês 11 1873,7 0,83316 n.s.  

Praia x Mês 11 2248,9 2,4785 *** 

Erro 72 907,34  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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3.3 - Comunidade envolvente  
 

A análise dos valores do índice de diversidade de Shannon-Wiener das 

comunidades envolventes de Grateloupia turuturu nas localidades estudadas no 

período de Inverno e  Verão, mostraram que existia uma variação entre locais de 

amostragem e estações do ano (Figura 20). Os valores de H´ indicaram um 

decréscimo semelhante do valor médio de diversidade do Inverno para o Verão 

nos dois locais. Valores de H’ mais elevados foram registados para a praia da Foz 

em ambas as estações do ano. Na Foz, o valor de H’ variou entre 1,43 (±0,061) 

no Inverno e 1,16 (±0,056) no Verão. Na Aguda, o valor de H’ variou entre 1,28 

(±0,048) no Inverno e 1,03 (±0,042) no Verão.  

A análise de variância demonstrou que existiam diferenças significativas na 

diversidade de espécies entre os meses do ano e locais (Tabela 10). 
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Figura 20  - Valores médios (± e.p) do índice de diversidade de Shannon-Wiener 

em poças dominadas por Grateloupia  turuturu nas praias da Foz e Aguda, para 

os dois períodos de amostragem. 

 
 



 49

Tabela 10  - ANOVA. Valores do teste estatístico (F) relativo às diferenças nas 

comunidades envolventes de Grateloupia  turuturu nas duas praias estudadas, 

nos vários momentos de amostragem 

 

Fonte de variação  df MS  F 

Estação 1 3,27 24,10 *** 

Praia 1 1,04 7,65 ** 

Estação X Praia 1 0,04 0,03 n.s.  

Erro 196 0,14  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

 

 

A análise de ordenação multidimensional (nMDS) demonstrou que a 

composição das comunidades onde a Grateloupia  turuturu ocorreu é diferente 

nos dois locais de estudo e para cada local variou consoante a estação do ano 

(Figura 21). Na estação do Verão as duas comunidades encontravam-se mais 

próximas comparativamente com o Inverno. Através dos resultados da análise 

SIMPER, verificou-se que a espécie Chondracanthus  teedei foi a que mais 

contribui, com 21,06%, para a diferença entre os dois locais no Inverno, enquanto 

no Verão a espécie mais importante para explicar a mesma diferença foi Ulva sp. 

com 24,36%. Em relação às diferenças entre estações do ano, na Foz a espécie 

que mais contribui foi Grateloupia turuturu com 21,71% enquanto na Aguda foi 

Ulva sp. com 25,82%, seguida de Grateloupia  turuturu com 20,60%. 

A análise de variância demonstrou que existiam diferenças significativas na 

diversidade de espécies entre estações do ano e praias (Tabela 11). 
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Figura 21  - Diagrama de ordenação (nMDS) a duas dimensões representando as 

comunidades envolventes de Grateloupia  turuturu nos 2 locais de estudo (▲ – 

Foz Inverno, ○– Aguda Inverno, □ – Foz Verão, ◊ - Aguda Verão). 

 

 

 

Tabela 11  - PERMANOVA. Valores do teste estatístico de (p) global relativo às 

diferenças nas comunidades dominadas por Grateloupia  turuturu nas duas praias 

estudadas, nos vários momentos de amostragem 

 

Fonte de variação  df MS  F 

Estação  1 125481,34 60,66*** 

Praia  1 87583,24 42,34*** 

Poça 96 2068,49 2,43*** 

Estação X Praia 1 50580,24 24,45*** 

Erro 100 850,77  

 

n.s. – não significativo; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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4 – DISCUSSÃO 

 

As populações de Grateloupia turuturu apresentaram características 

distintas nas duas praias visitadas ao longo do período de estudo. Para os 

primeiros meses de amostragem nos dois locais, os parâmetros biomassa e 

densidade apresentaram-se bastante baixos o que poderá estar relacionado com 

o facto de estarem a decorrer as fases iniciais de estabelecimento dos indivíduos 

nos painéis. Como tal, neste período, a população nos painéis era formada 

essencialmente por frondes de pequeno tamanho, pertencentes à classe de 

comprimento mais baixa. Durante o período de estudo, na praia da Aguda a 

densidade de frondes foi bastante superior à encontrada na praia da Foz. Apesar 

das densidade apontarem para diferenças na estrutura populacional, os valores 

médios de biomassa foram similares nas duas populações. Estes resultados 

advêm das diferenças na distribuição dos indivíduos segundo as diferentes 

classes de comprimentos estabelecidas. Na praia da Aguda existiu ao longo de 

todo o período de estudo uma dominância de frondes de pequenas dimensões. Já 

na praia da Foz dominaram as frondes de grandes dimensões, nos meses 

correspondentes aos meses de crescimentos máximo. No entanto, para os dois 

locais, foram encontrados indivíduos pertencentes às classes de tamanho mais 

pequenas durante todo o ano e esta foi a classe dominante nas duas populações. 

Este tipo de padrão foi também foi determinado para outras populações de 

macroalgas (Ang 1991, Santos 1995, Arenas & Fernández 2000). Quando a 

temperatura começou aumentar a partir da Primavera, as frondes nos dois locais 

encontravam-se distribuídas segundo as várias classes de comprimento 

estabelecidas, apresentando assim as populações um padrão de distribuição 

heterogéneo de comprimento. É nos meses de Primavera que se estabelecem as 

condições mais favoráveis para o crescimento de algumas espécies, pois é 

quando existe uma maior disponibilidade de recursos no meio. No entanto, 

quando as temperaturas se tornam demasiado elevadas, as condições ambientais 

tornam-se demasiado exigentes e consequentemente as lâminas de Grateloupia 

turuturu acabam por sofrer alterações de cor e mais tarde por quebrar (Bárbara & 

Cremades 2004).  
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O padrão sazonal de biomassa encontrado para as duas praias foi semelhante ao 

descrito para a Galiza (Bárbara & Cremades 2004) e Bretanha (Cabioch 1997, 

Simon 2001). As diferenças encontradas nos valores de densidade e biomassa 

nas populações poderão ser explicadas por processos de competição intra-

especifica entre os indivíduos de Grateloupia turuturu. A densidade de frondes de 

uma população geralmente aumenta até atingir um ponto de auto-regulação em 

que as plantas de tamanho pequeno morrem devido à competição com plantas de 

maiores dimensões (Weller 1987). Em condições de elevada densidade, a 

disponibilidade de luz torna-se um importante factor limitante para o crescimento e 

mortalidade das populações de macroalgas. Assim, as frondes de menores 

dimensões sofrem uma redução progressiva à medida que as frondes maiores 

continuam a crescer (Schwinning & Weiner 1998). Este processo foi considerado 

universal para as populações de plantas  no entanto,  recentemente têm sido 

descritos estudos que apontam para a existência de relações positivas entre a 

densidade e biomassa para plantas clonais  (Santos 1995, Scrosati & DeWreede 

1997, Scrosati 2000) e não clonais (Schiel & Choat 1980, Choat & Schiel 1980).  

A relação determinada neste trabalho para os parâmetros populacionais 

biomassa e densidade foi positiva, para as duas praias em estudo. No entanto, a 

evolução temporal da dinâmica dos parâmetros nas duas populações foi diferente. 

Na praia da Foz, verificou-se uma relação positiva durante todos os meses em 

estudo, não se verificando efeitos denso-dependentes na população.  A fase de 

crescimento, fase que se caracteriza por um incremento da biomassa assim como 

no número de recrutas,  ocorreu até ao mês de Junho onde a partir daí começou 

a ocorrer a fase de senescência, fase caracterizada por uma perda considerável 

de biomassa e de indivíduos na população, que decorreu até ao fim do trabalho 

experimental. Nesta fase final, a biomassa e a densidade registaram valores 

semelhantes aos encontrados no inicio do trabalho experimental.  

Já as populações da praia da Aguda tiveram um comportamento diferente, 

apresentando diferentes fases de desenvolvimento ao longo do período de 

estudo. Durante a fase de crescimento e de estabelecimento das lâminas nos 

painéis a população não sofreu efeitos regulativos. A partir do mês de Maio até 

Julho, registaram-se esses efeitos. A população continuou a crescer em termos 
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de biomassa enquanto a densidade começou diminuir como consequência, a 

mortalidade começou apresentar valores mais elevados. Logo, nos períodos de 

crescimento intenso ocorreram processos de auto-regulação na população. A 

partir de Agosto, a população deste local começou a passar pela fase de 

senescência,  não se verificando neste período processos regulativos.  

As razões que explicam a ausência de auto-regulação nas populações de 

plantas não são claras. O facto de na praia da Foz as densidades se terem 

apresentado bastante baixas durante todo o período de estudo poderá ter sido um 

factor determinante na ausência de regulação na população. No entanto, outros 

factores poderão ter sido condicionantes. Para plantas clonais, a ocorrência de 

integração fisiológica entre frondes, a produção de novas frondes dependentes da 

densidade assim como a sazonalidade do ambiente têm sido avançadas como 

possíveis explicações para estes resultados (Santos 1995, Scrosati & DeWreede 

1997). A formação de novas frondes dependentes da densidade foi demonstrada 

para a espécie de alga vermelha Mazaella cornucopiae (Scrosati 1996). Neste 

processo a densidade de frondes foi regulada por forma a ser mantida abaixo dos 

valores de regulação. A ocorrência de integração fisiológica entre frondes foi 

demonstrada em plantas clonais terrestres (Alpert 1996) e em algas clonais 

(Gonen et al. 1996). Neste processo fisiológico, ocorre a translocação dos 

produtos fotossintetizados das frondes de maiores dimensões para as mais 

pequenas, o que reduzirá a mortalidade das frondes que tem menor acesso à luz 

solar devido ao seu pequeno tamanho. Assim, o aumento da taxa de mortalidade 

das frondes de menores dimensões será prevenido devido aos processos 

regulativos que ocorreram na população.  

Os processos de auto-regulação nas populações de plantas são mais 

comuns e podem  ocorrer devido a diversos factores. O facto da população da 

praia da Aguda ter sofrido este processo numa fase de desenvolvimento poderá 

ser explicado em função da heterogeneidade populacional nesta altura do ano. 

Nos meses em que ocorre auto-regulação, existe uma grande discrepância entre 

as diferentes classes de tamanho. À medida que a população vai sendo formada 

por frondes maiores, as mais pequenas vão morrendo, o que reforça o 

estabelecimento de processos regulativos. Assim, as frondes de tamanho superior 
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preveniram a sobrevivência das mais pequenas e como tal, estas classes de 

tamanhos inferiores serão menos representativas na população pois encontram-

se a sofrer processos regulativos. A distribuição dos indivíduos numa população 

em diferentes classes de tamanhos, com alguns indivíduos maiores e muitos 

indivíduos pequenos é um padrão bastante encontrado nas populações de 

plantas (Schmitt et al. 1987, Knox et al. 1989, Thomas & Weiner 1989). Este tipo 

de distribuição em hierarquias de tamanhos é uma consequência das diferenças 

nas taxas de crescimento dos indivíduos, causado por processos de competição 

assimétrica (Weiner & Thomas 1986). Esta competição envolve a partilha não 

proporcional dos recursos, com os indivíduos de maiores dimensões a crescer à 

custa dos mais pequenos (Weiner &Thomas 1986). Estudos acerca da dinâmica 

da relação densidade-biomassa nas populações de algas não são abundantes na 

literatura e os resultados dependem da forma de crescimento do talo, quer se 

trate de uma planta clonal ou não clonal. Relações positivas foram determinadas 

para outras espécies de algas vermelhas, Gelidium corneum, Mazzaella parkssi e 

Pterocladiella capillacea (Santos 1995, Scrosati & DeWreed 1997). Relações 

negativas foram determinadas para algas castanhas como Fucus serratus e 

Laminaria digitata (Creed et al. 1998). No entanto, nem todas as espécies de 

algas clonais parecem ter o mesmo comportamento. Flores-Moya et al. (1997) 

encontraram relações negativas para a alga vermelha clonal Asparagopsis 

armata. Arenas & Fernández (2000) para Sargassum muticum determinaram um 

padrão semelhante ao encontrado para este trabalho, com a população a sofrer 

auto-regulação nos períodos de crescimento mais intenso.  

Os processos de auto-regulação que as populações sofrem são também 

condicionados por factores externos como a temperatura ambiente, o fotoperíodo, 

a disponibilidade de nutrientes no meio, a competição, a herbivoría ou mesmo a 

combinação de todos estes factores que podem desempenhar um papel 

importante na determinação da sazonalidade das macroalgas e dos processos 

que se estabelecem entre elas.  Até ao momento, não é conhecida a importância 

relativa de cada um destes factores nas populações de Grateloupia turuturu. 

Harlin & Villalard-Bohnsack (2001) sugerem que as temperaturas extremas, mais 
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do que valores médios de temperatura, poderão ser determinantes na 

sobrevivência de frondes de Grateloupia turuturu.   

A relação densidade-biomassa nas duas populações de Grateloupia 

turuturu estudadas manteve-se abaixo da  linha interespecífica da relação 

densidade-biomassa. Esta linha define a biomassa máxima para uma qualquer 

densidade de plantas, para que se estabeleçam processos regulativos nas 

populações. (Weller 1989). Todas as combinações densidade-biomassa 

encontradas para as duas populações estudadas não se situaram acima da linha 

interespecífica. Assim esta linha estática sugere que não existem processos 

regulativos no entanto, apenas através da análise desta linha não se pode aferir 

acerca do comportamento da população pois não  permite aferir acerca da 

dinâmica real que ocorre nas populações. 

O número de recrutas numa população está de certa forma associado à 

população reprodutora presente. Um elevado número de recrutas é um indício de 

que os indivíduos reprodutivos estão a originar descendentes para a população. 

As duas populações estudadas apresentam um elevado sucesso reprodutivo na 

medida em que são formadas por recrutas durante todo o ano. Harlin & Villalard-

Bohnsack (2001) determinaram o aparecimento de 300 novas frondes em 

substratos de recrutamento artificiais (estruturas circulares de 13cm de diâmetro) 

apenas no período de um mês, o que evidência claramente que a espécie poderá 

recrutar facilmente um novo espaço.  

Na praia da Aguda o pico de recrutamento esteve regulado com o período 

de mortalidade máxima. A população neste local estava a sofrer auto-regulação 

neste período e como tal, vão ser os recrutas (indivíduos mais pequenos da 

população) os mais sujeitos a este processo. No entanto, outros factores poderão 

condicionar a elevada taxa de mortalidade de recrutas na praia da Aguda, 

nomeadamente as condições que se estabelecem no local. O facto desta praia 

ser mais plana, poderá levar a que as poças de maré onde se encontram 

estabelecidas as populações de Grateloupia turuturu estejam mais tempo fora de 

água durante o período de maré baixa e como tal, a temperatura atinja valores 

mais elevados. As frondes de Grateloupia turuturu nas poças de maré estariam 

sujeitas a valores extremos de temperatura que eventualmente afectem as 
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lâminas de tamanho mais pequeno. Assim, ocorre uma diferente taxa de 

sobrevivência de recrutas relacionada com a tolerância à temperatura. 

Grateloupia turuturu está adaptada a crescer em condições extremas, podendo 

sobreviver a temperaturas entre 4ºC no Inverno e 28ºC no Verão (Simon et al. 

2001). Nas nossas praias, no Verão nas poças de maré intertidais as 

temperaturas podem ultrapassar os 30ºC. No entanto, o factor temperatura não 

será o único condicionante na mortalidade de recrutas. Poderão também ocorrer 

ciclos sazonais no potencial reprodutivo da espécie, em que apenas em 

determinadas épocas do ano se estabelecem as condições necessárias para a 

reprodução entre os indivíduos da população. Melo & Neushul (1993) 

determinaram para a alga vermelha Gelidium robustum valores de fecundidade 

mais elevados nos meses em que a temperatura atmosférica é mais elevada.  

Também para a população de Grateloupia turuturu estabelecida na  praia 

da Aguda verificou-se que os picos de densidade foram coincidentes com os 

picos de recrutamento. Nesta altura a população era formada por indivíduos 

pertencentes às classes de tamanhos mais pequenas. As taxas de crescimento 

de  Grateloupia turuturu foram diferentes nos dois locais em estudo. Na praia da 

Aguda mantiveram-se baixas durante todo o ano, o que mais uma vez indicia que 

neste local deverão estabelecer-se condições particulares que influenciem o 

crescimento. Factores como o grau de exposição à ondulação, a temperatura nas 

poças de maré, a qualidade da água, o teor em nutrientes disponíveis poderão ser 

factores determinantes nas taxas de crescimento das frondes. Para os dois locais, 

o crescimento no segundo semestre do ano foi negativo pois as populações 

estariam a passar pela fase de senescência, em que grande parte das frondes 

estariam a sofrer ruptura da lâmina pela base. No entanto, na Aguda este 

processo só se verificou até ao Outono onde a população sofre novamente um 

incremento e a taxa de crescimento volta a ser positiva. Esta taxa de crescimento 

negativa foi mais intensa na praia da Foz pois também foi neste local que as 

frondes atingiram dimensões mais elevadas ao longo do período de estudo. A 

quebra de frondes nas duas populações estudadas nesta altura do ano poderá 

também estar relacionado com o ciclo biológico da espécie.  
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A taxa de mortalidade nas duas populações de Grateloupia turuturu 

estudadas apresentou um comportamento diferente ao longo do ano nos dois 

locais. Na praia da Foz apresentou valores mais elevados e manteve-se 

constante durante praticamente todo o período de estudo. Este facto poderá ter 

sido condicionado pelas condições que se estabelecem no local. A praia da Foz 

devido à sua localização geográfica, é uma praia sujeita a uma ondulação muito 

intensa e como tal, as frondes neste local podem estar mais sujeitas a este factor. 

No entanto, outros factores poderão condicionar estas elevadas taxas de 

mortalidade, nomeadamente a herbívoria. A herbívoria é um factor que afecta a 

estrutura das populações de macroalgas (Roll et al. 2005). Na praia aquando da 

recolha mensal dos painéis, verificou-se que estes eram colonizados por 

comunidades animais consideráveis. No entanto, apesar destas condicionantes a 

predação por herbívoros pareceu não ser um factor determinante para o 

estabelecimento da população. A Grateloupia turuturu não faz parte da flora 

nativa de Portugal. O facto da espécie parecer não sofrer efeitos perturbadores 

relevantes provenientes da herbivoría poderá ser devido à dieta alimentar dos 

animais nativos não estar orientada para o consumo desta nova espécie 

(Trowbridge & Todd 2001).  

 

A diversidade de espécies estabelecida nos painéis apresentou-se  estável 

ao longo do período de estudo para dois locais, excepto nas estações de Outono 

e Inverno. Este facto poderá estar relacionado com as condições que se faziam 

sentir nestas época do ano: a falta de recursos como a luz e as baixas 

temperaturas poderão ser condicionantes para a sobrevivência das algas nos 

sistemas rochosos nas estações do ano mais frias. Uma vez comparada com a 

diversidade encontrada nas poças de maré onde se estabelecem as comunidades 

envolventes de Grateloupia turuturu a diversidade nos painéis apresentou valores 

mais baixos. Este pressuposto poderá ter ocorrido devido ao facto das espécies 

poderem ter uma maior facilidade em colonizar locais onde não tenha que ocorrer 

uma competição pelo espaço disponível para recrutamento. Como os painéis de 

recrutamento não eram naturais, eram pequenos e dispunham de uma pequena 

área disponível para colonização, poderia condicionar o número e o tipo de 
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espécies que os colonizam durante os meses de estudo. Além disso, as espécies 

presentes na comunidade podem ter diferentes graus de capacidade para ocupar 

diferentes tipos de espaços. As comunidades que se encontram estabelecidas 

nas poças de maré envolventes são formadas por espécies que já colonizam o 

espaço há muito tempo e como tal, já estão bem estabelecidas no local, podendo 

portanto estas ser consideradas como comunidades maduras. Um valor elevado 

de diversidade pode ser considerado com um indício do estado da comunidade 

estabelecida. O facto de uma comunidade ser madura pressupõe que todos os 

recursos disponíveis estão bem repartidos por todas as espécies presentes, onde 

cada espécie estará especializada num determinado recurso e onde os processos 

de competição são quase inexistentes. 

O facto da diversidade nos painéis ser diferente nas duas praias estudadas 

para as duas estações do ano, Outono e Inverno, pode estar relacionado com o 

grau de perturbação que se fez sentir, na altura do estabelecimento das espécies 

nos dois locais. A composição das comunidades pioneiras sofre variabilidade ao 

longo do processo de sucessão devido às interacções competitivas entre as 

várias espécies presentes no local. Os substratos que ficam disponíveis para a 

colonização em diferentes épocas do ano, podem sofrer diferentes sequências de 

colonização e suportar diferentes comunidades de macroalgas em diferentes 

estados de desenvolvimento. Factores como o momento de colonização e as 

interacções biológicas entre as espécies podem ser agentes importantes na 

determinação da composição das comunidades.  

As comunidades estabelecidas nos painéis apresentaram-se separadas e 

com o passar do tempo, tendem a tornar-se cada vez mais distantes. No entanto, 

no primeiro mês as comunidades nos dois locais encontram-se mais próximas. Na 

Foz no processo inicial de colonização parece haver maior dificuldade no 

estabelecimento das comunidades. Já na Aguda, as comunidades parecem ir-se 

alterando progressivamente, não havendo um processo inicial de estabelecimento 

tão brusco. As diferenças entre os dois locais, poderão ser explicadas tendo em 

conta as condições particulares que se estabelecem em cada local assim como 

pelo processo de estabelecimento das comunidades. A praia da Foz é um local 

mais heterogéneo, com condições mais particulares e como tal as comunidades 
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terão uma maior dificuldade em se estabelecer de forma mais definitiva. Este local 

poderá estar sujeito a determinados factores como por exemplo uma forte 

exposição à ondulação, o que impede que as espécies se estabeleçam com maior 

facilidade nos painéis. Uma perturbação num ecossistema altera a sequência da 

colonização na medida em que afecta o processo de estabelecimento das 

espécies no local (Sousa 2001). As comunidades nos sistemas rochosos 

demoram algum tempo até se adaptarem às condições locais e se tornarem 

maduras, o que pode ser um factor chave no estabelecimento das espécies. Os 

substratos artificiais colocados nos locais em estudo, estão inseridos numa 

comunidade envolvente e como tal, as comunidades que se estabelecem nos 

painéis serão afectadas e estão relacionadas com a comunidade envolvente.  

Não existem estudos referentes aos efeitos competitivos de Grateloupia 

turuturu nas espécies nativas (Villalard-Bohnsack & Harlin 2001). No entanto 

existem outros estudos baseados noutras espécies introduzidas (por exemplo: 

Caulerpa sp., Sargassum muticum e Undaria pinnatifida), que apontam para 

efeitos negativos da sua introdução na estrutura das comunidades nativas (Piazzi 

et al. 2001, Balata et al. 2004, Staehr et al. 2000). Estas mudanças das 

comunidades reflectiram-se na diminuição da percentagem de cobertura, no 

número e na diversidade das espécies nativas. O impacto de uma espécie 

introduzida numa comunidade nativa depende de vários factores tais como a 

biologia da espécie assim como das características da comunidade receptora. 

Futuros estudos seriam interessantes realizar para aferir acerca do impacto de 

Grateloupia turuturu nas comunidades nativas. 

As primeiras espécies a colonizar um local são as chamadas espécies 

efémeras e pertencem normalmente ao grupos das algas verdes, as Chlorophyta. 

Estas espécies, tem uma maior capacidade para colonizar espaços livres, onde 

não existam outros organismos colonizadores (Connell & Slatyer1977). 

Grateloupia turuturu pode ser considerada uma espécie efémera na medida em 

que havendo um espaço livre esta tem habilidade para o ocupar rapidamente. 

Connell & Slatyer (1977) identificou três modelos representativos de diferentes 

processos de sucessão, baseados na interacção entre os vários tipos de 

colonizadores. No modelo da facilitação, apenas as espécies pioneiras estão 
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aptas para colonizar um local, modificando-o para que este se torne acessível ao 

estabelecimento de novas espécies. Já no modelo da tolerância, as modificações 

no ambiente causadas pelas pioneiras não afectam o estabelecimento dos 

colonizadores tardios, onde a sequência de espécies estabelecidas ocorre em 

função do ciclo de vida destas. Finalmente no modelo da inibição, as espécies 

pioneiras asseguram o espaço e os recursos, inibindo a invasão por outras 

espécies ou mesmo suprimindo o crescimento daquelas que eventualmente se 

tenham estabelecido. Nos dois primeiros modelos, as espécies pioneiras são 

eliminadas por competição com as espécies tardias, o que não acontece no 

modelo da inibição pois as espécies pioneiras são eliminadas apenas pelas 

perturbações locais causadas por factores externos.  

Grateloupia turuturu tem então uma forma peculiar de estabelecimento num 

local, dependendo das condições que se fazem sentir e do momento de 

colonização: cada local tem as suas características próprias que irão influir na 

forma como a espécie se estabelece. 

 

A comunidade envolvente de Grateloupia turuturu apresentou índices de 

diversidade diferentes quer para as duas estações do ano quer para os dois locais 

em estudo. A diversidade específica foi mais elevada no Inverno para as duas 

praias. Este parâmetro é geralmente mais elevado durante os meses de 

Primavera, pois é nesta altura do ano que se estabelecem as condições mais 

favoráveis para os organismos. Uma maior quantidade de luz disponível e durante 

um período de tempo mais longo aliado às temperaturas mais altas que se fazem 

sentir nesta época do ano, levam a que os recursos no meio não sejam limitantes. 

No entanto, quando a temperatura se torna demasiado elevada, os organismos 

nos sistemas rochosos estão sujeitos a um maior stress ambiental. O facto da 

diversidade ser superior no Inverno e não nas épocas do ano em que os recursos 

são mais abundantes pode estar relacionado com o factor temperatura: o 

aumento desmesurado da temperatura atmosférica com consequente aumento da 

temperatura da água nas poças de maré, faz com que as espécies da 

comunidade envolvente não se consigam estabelecer no local e como tal acabam 

por procurar novos nichos disponíveis. Além disso, a flora nativa da costa norte 
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Portuguesa é constituída por muitas espécies características de águas mais frias 

(Ardré 1970) e como tal, as espécies não estão adaptadas às condições mais 

extremas que se fazem sentir nas estações do ano mais quentes.  

A diversidade específica da comunidade envolvente na praia da Foz 

apresenta valores mais elevados que na praia da Aguda, para as duas estações 

do ano estudadas. Este facto poderá ter ocorrido devido ao tipo de praia e à 

heterogeneidade do local. A praia de Gondarém na Foz do Douro 

morfologicamente apresenta uma extensão de areal reduzida mas em 

contrapartida, tem uma extensão considerável de zona rochosa, que promove a 

existência de uma elevada diversidade de organismos. Esta é uma praia que 

provavelmente enfrenta alguns problemas relacionados com a pressão humana 

uma vez que, durante o período de maré baixa há um considerável número de 

colectores e pescadores na zona rochosa da praia. Além disso é uma praia que, 

devido à forma irregular como o substrato rochoso se dispõe, as comunidades aí 

presentes estão sujeitas à forte acção da ondulação do mar. Assim sendo, este 

deverá ser um local sujeito a vários graus de perturbação, causado quer pelo tipo 

de praia quer pelas condições que se estabelecem no local. A diversidade num 

local é mais elevada quando o factor perturbação se manifeste com uma 

intensidade média (Bertness et al. 2001). A hipótese da perturbação intermédia 

sugere que a perturbação pode manter a diversidade num determinado local 

(Connell 1978). A diversidade poderá diminuir na ausência de perturbação devido 

à exclusão de espécies com inferioridade competitiva por espécies dominantes, 

com um aumento da diversidade para níveis baixos a moderados de stress 

(Connell 1978). O grau de perturbação quer seja condicionado por factores 

humanos ou por factores ambientais (nomeadamente acção da ondulação) 

poderá ter sido um factor condicionante nesta diferença nos valores de 

diversidade os dois locais estudados.  

O facto da diversidade ser mais elevada na praia da Foz leva ao 

estabelecimento no local de um maior número de espécies, o que é um indício de 

que esta comunidade é estável. As comunidades estáveis, são formadas por 

espécies especializadas e como tal, espécies não nativas como a Grateloupia 

turuturu têm uma maior dificuldade em competir com as espécies nativas. Quando 
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comparadas com outras comunidades de macroalgas, as comunidades 

estabelecidas nas praias da Foz e Aguda são baixas (Piazzi et al. 2001, Staehr et 

al. 2000). O grau de exposição à ondulação é um factor importante na regulação 

da composição das comunidades estabelecidas nos sistemas rochosos 

(Underwood 1981). Uma vez que as algas são organismos que se encontram 

fixos ao substrato rochoso, um elevado grau de exposição poderá provocar o seu 

descolamento, o que impede o estabelecimento em determinado local. Além 

disso, a exposição à ondulação poderá causar a exportação para outros locais, 

sendo por isso considerado um factor importante de regulação das comunidades 

(Kraufvelin 2007). A costa norte de Portugal é banhada pelo oceano Atlântico, 

estando sujeita a uma ondulação bastante forte. A ondulação neste local pode 

atingir uma amplitude máxima de 3,5-4m, o que poderá ser condicionante para as 

espécies que se encontram nos sistemas rochosos nas praias estudadas. 

Araújo et al. (2005) determinou a diversidade em poças intertidais que 

ainda não se encontravam colonizadas por Grateloupia turuturu para a estação do 

Verão e os resultados apontam para valores semelhantes aos encontrados neste 

trabalho. Como tal, esta nova espécie parece não condicionar a diversidade das 

espécies nativas existentes nas poças de maré, pois após a sua introdução, os 

índices de diversidade parecem não ter sofrido alterações.  

Através da análise multidimensional das comunidades envolventes nas 

estações do ano de Inverno e Verão, verificou-se a formação de quatro grupos 

distintos, em que as praias da Foz e Aguda estão separadas espacialmente e 

temporalmente. Mais uma vez se comprova que os dois locais tem características 

distintas e como tal, as comunidades que se irão estabelecer  terão dinâmicas e 

estruturas populacionais diferentes. Apesar da diversidade não ser muito 

diferente, a composição e a estrutura das comunidades estabelecidas nos dois 

locais é bastante diferente. As espécies Chondracanthus teedei e Ulva sp. foram 

determinantes na diferença entre os dois locais Chondracanthus teedei marcou a 

diferença no Inverno onde apareceu em maior abundância na praia da Foz. Esta é 

uma espécie anual que aparece em locais semi-expostos e tolera a presença de 

areia nas poças de maré. A praia da Foz é uma praia mais arenosa, em que as 

poças de maré estão mais ocupadas por areias no Inverno. A Ulva sp. marcou a 
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diferença no Verão para a Aguda. Ulva sp. é uma espécie bastante cosmopolita, 

existindo praticamente durante todo o ano em diferentes tipos de costas, embora 

seja mais abundante nas épocas mais quentes do ano, Primavera e Verão (Brodie 

et al. 2007). Factores como a altura das poças de maré no substrato rochoso, o 

grau de exposição à ondulação assim como as condições locais da qualidade da 

água poderão ser factores chave para a proliferação desta espécie. Além disso, a 

própria comunidade local poderá condicionar a proliferação de Ulva sp. na praia 

da Aguda. O facto das espécies locais não tolerarem as altas temperaturas 

atmosféricas que se fazem sentir nos meses mais quentes e que 

consequentemente provocam o aquecimento da água das poças de maré, poderá 

abrir caminho para a proliferação desta espécie oportunista nesta estação.  A 

abundância de Ulva sp. num local e a sua rápida capacidade de colonização faz 

desta espécie um  colonizador inicial em locais desprovidos de outras espécies 

(Murray & Littler 1978). 

As diferenças entre as estações de Inverno e Verão foi marcada nos dois 

locais por Grateloupia turuturu, embora para a praia da Aguda a espécie Ulva sp. 

tivesse tido uma contribuição mais importante no Verão. A Ulva sp. tal como 

grande parte das pertencentes ao seu grupo, proliferam na época mais quente do 

ano onde os recursos existentes são mais abundantes (Brodie et al. 2007). 

Grateloupia turuturu é uma espécie que prolifera mais rapidamente em locais 

onde exista uma maior concentração de nutrientes na água (Simon et al. 2001). O 

enriquecimento do meio por nutrientes estimula o crescimento das macroalgas 

(Worm & Lotze 2006) e por vezes pode ser observado como um crescimento 

desmesurado destas em zonas eutrofizadas (Diaz et al. 2002). No Verão, a água 

está mais enriquecida por nutrientes, logo estes locais apresentam níveis mais 

altos de eutrofização e como tal, Grateloupia turuturu consegue proliferar com 

maior sucesso. Além disso, é nesta época do ano que acontece o pico reprodutivo 

da espécie, sendo a sua proliferação em ambos os locais mais notória. 

O Sargassum muticum é uma espécie invasora em Portugal, embora a sua 

introdução não seja recente. No entanto, neste trabalho esta espécie não marcou 

qualquer diferença quer entre estações do ano quer entre locais: não foram 

verificados dados de ocorrência nas comunidades envolventes destas duas 
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espécies num mesmo local. Em contrapartida, tanto a praia da Foz como a praia 

da Aguda estão bastante colonizadas por Sargassum muticum. Este facto sugere 

que esta espécie provavelmente cause alterações nas comunidades de 

Grateloupia turuturu, levando a que as duas possam existir numa mesma praia 

embora não possam coexistir numa mesma poça de maré. Além disso, estas 

duas espécies não se encontram no mesmo local físico no substrato rochoso, 

Sargassum muticum ocupa uma zona mais inferior da praia. Um outro factor que 

poderá impedir a colonização conjunta desta duas espécies é o facto de 

Grateloupia turuturu ser uma introdução bastante recente nestes locais, logo 

poderá estar a colonizar os locais que Sargassum muticum já não é capaz de 

ocupar 

Nas duas praias estudadas, Grateloupia turuturu encontra-se 

essencialmente na zona mediolitoral, nas poças de maré no substrato rochoso e 

pedras soltas que se encontram no local. Por vezes, a espécie também aparece 

como epizóica em conchas de Mytillus sp.. Na costa da Bretanha, a Grateloupia 

turuturu também apareceu em poças de maré da zona mediolitoral, submersa 

entre os 15-45cm de altura, em substratos variados (rocha, pedras soltas, 

conchas de animais assim como substratos artificiais) (Simon et al. 2001). Tanto o 

quanto foi possível aferir durante a realização deste trabalho, a espécie tem vindo 

a proliferar para as zonas mais inferiores nos dois locais visitados. No entanto, as 

populações melhor estabelecidas encontravam-se nas poças de maré da zona 

média, onde a espécie foi inicialmente observada. Simon et al. (2001) verificou 

para a Bretanha que as comunidades locais sofreram o mesmo processo de 

deslocamento na praia.  

O tamanho dos indivíduos de Grateloupia turuturu apresentou-se variável 

quer no tempo quer no espaço (Simon et al. 2001, Villalard-Bonhsack & Harlin 

2001, Cabioch et al. 1997). Vários factores ambientais como a exposição à 

ondulação, a altura ocupada pela espécie no substrato rochoso e o grau de 

poluição local foram apontados como factores que influenciam o tamanho e a 

morfologia da espécie (Villalard-Bonhsack & Harlin 2001). Frondes mais 

pequenas e ressequidas poderão ser uma consequência da exposição à 

ondulação (Villalard-Bonhsack  & Harlin 2001). A Gateloupia turuturu é 
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considerada por alguns autores como uma das maiores espécies de algas 

vermelhas do mundo (Simon et al. 2001, Mathieson et al. 2007). No entanto, os 

indivíduos das populações portuguesas parecem ser mais pequenos quando 

comparados com outras populações. O maior exemplar encontrado neste estudo 

foi encontrado na praia da Foz, no mês de Junho e media cerca de 39,7cm de 

comprimento. No entanto, Araújo et al. (em preparação) para a praia de Buarcos – 

Figueira da Foz, encontrou um exemplar com 72cm de comprimento. Em França 

já foram encontrados exemplares de 295cm de comprimento (Simon et al. 2001), 

de 175cm nos EUA (Villalard-Bonhsack  & Harlin 2001) e  em Espanha de 90cm 

de comprimento (Bárbara & Cremades 2005). As comunidades de macroalgas por 

serem compostas por organismos sésseis sofrem efeitos derivados do meio 

circundante o que faz destas uns bons indicadores das condições ambientais e 

das tendências evolutivas dos ecossistemas (Diéz et al. 1999). O elevado 

tamanho dos indivíduos pode estar relacionado com os altos teores em nutrientes 

na água (Cabioch et al. 1997, Villalard-Bonhsack & Harlin 2001). Grateloupia 

turuturu é uma espécie tolerante a elevadas concentrações de nutrientes no meio 

(Mathieson et al. 2007, Simon et al. 2001). Neste trabalho, não foram medidos 

parâmetros ambientais no que respeita por exemplo à qualidade da água local. A 

praia da Foz é uma praia onde a espécie consegue atingir dimensões de lâmina 

superiores, provavelmente devido a factores abióticos e bióticos particulares que 

se estabelecem no local. Um outro factor condicionante no tamanho das lâminas 

é o stress. Frondes menos sujeitas a stress tendem a apresentar um tamanho 

superior (Villalard-Bonhsack & Harlin 2001). Além disso, o facto da densidade de 

Grateloupia turuturu ser mais baixa na praia da Foz, poderá facilitar crescimento 

das frondes nas poças de maré pois estas não tem que competir pelos recursos 

disponíneis. 

A Grateloupia turuturu tem vindo a proliferar na costa norte Portuguesa 

desde o ano de 1998. A sua distribuição geográfica e abundância sugere que as 

populações que inicialmente colonizaram o local estão a aumentar de tamanho e 

provavelmente a prosperar para novas localidades (Araújo et al. em preparação). 

No entanto, o que não se sabe é se estas novas colonizações são o resultado da 

dispersão dos locais onde a espécie está bem estabelecida ou será uma 
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consequência de novos eventos de introdução (Araújo et al. em preparação). 

Também não se sabe se as diferenças nas abundâncias encontradas nos dois 

locais em estudo serão o resultado de diferentes fases de estabelecimento ou 

serão devido às diferentes condições aquando da chegada da espécie às 

comunidades receptoras. As características da comunidade assim como as 

condições ambientais poderão ter favorecido o estabelecimento das populações 

de forma diferenciada nos dois locais (daí a espécie apresentar características 

diferentes em ambos os locais). Até ao momento, não existem estudos que 

caracterizem a estrutura das comunidades envolventes anteriormente ao 

aparecimento de Grateloupia turuturu que tornem possível alterações causadas 

pela chegada deste novo colonizador e potencialmente invasor.  

A diversidade da comunidade envolvente assim como das comunidades 

estabelecidas nos painéis ao longo do tempo será um efeito das diferenças na 

estrutura populacional de Grateloupia turuturu nos dois locais estudados. A 

competição intra-específica nos dois locais provavelmente afecta a forma como a 

espécie cresce e se reproduz. Além disso, as condições ambientais e os factores 

físicos que se estabelecem terão também um papel fundamental. No entanto, 

existe uma lacuna de conhecimento no que respeita a este facto: não existem 

registos de parâmetros ambientais para as duas praias. Futuramente deveriam 

ser efectuados mais estudos para colmatar esta lacuna por forma a compreender 

o seu papel nas comunidades de Grateloupia  turuturu.  

O estudo da estrutura populacional de uma espécie é uma medida do 

estado da população, podendo indicar o seu estado de estabelecimento em 

determinado local. Daí a importância deste tipo de estudos quando se trata de 

espécies invasoras ou potencialmente invasoras num local. Para ser considerada 

com uma espécie invasora, Grateloupia turuturu necessita de sobreviver à época 

mais desfavorável do Inverno, estabelecer-se no local como um membro 

integrante da flora e fauna nativa e proliferar para outras áreas (Schaffelke et al. 

2005). Em alguns locais, Grateloupia turuturu é considerada como potencial 

invasora e perturbadora da flora nativa (Villalard-Bohnsack & Harlin 1997; 

Verlaque et al. 2005), devido à sua ampla tolerância fisiológica (Mathieson et al. 

2007). Apesar de Grateloupia turuturu aparecer nas duas praias estudadas 
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durante todo o ano, conseguir produzir uma quantidade significativa de recrutas 

na população durante também todo o ano e parecer estabelecer-se com sucesso 

nas comunidades nativas, ainda não pode ser considerada como uma espécie 

invasora. Mais estudos seriam necessários para que este atributo lhe fosse 

concedido. 

As espécies introduzidas em determinado local são consideradas como 

organismos de grande preocupação ambiental e económica, uma vez que podem 

ter um impacto bastante negativo sobre as comunidades nativas (Baskin 1996). 

Embora algumas espécies introduzidas tenham tido um impacto menor nos locais 

onde se estabeleceram, existem outras que tiveram efeitos bastante 

perturbadores (Baskin 1996). Este fenómeno das introduções e invasões 

biológicas parece estar a aumentar em todo o mundo, ocorrendo cada vez com 

maior frequência (Baskin 1996). Este tipo de espécies são consideradas como 

uma das principais ameaças à biodiversidade marinha nativa e aos recursos do 

mundo marinho (Vitousek et al. 1997). As macroalgas marinhas são consideradas 

como um dos grupos de organismos não nativos mais perigosos aquando da 

introdução/invasão num local. Uma vez introduzidas podem causar danos 

irreversíveis nomeadamente: alterar a estrutura e funcionamento dos 

ecossistemas por monopolização de espaço, alterar as cadeias alimentares e 

além disso, possuem uma elevada capacidade de dispersarão desde o seu ponto 

inicial de introdução (Thresher 2000). É ao grupo das Rhodophyta que pertencem 

grande parte das macroalgas introduzidas em todo o mundo, seguindo-se as 

Heterokontophyta e por fim as Chlorophytas (Schaffelke et al. 2006).  

A zona costeira do norte de Portugal encontra-se relativamente bem 

conservada no que se refere à invasão por espécies não nativas (Araújo 2004). A 

ausência massiva de espécies invasoras deve-se provavelmente ao baixo número 

de aquaculturas marinhas existentes na zona norte, que são referidas como um 

dos principais vectores de introdução de espécies não nativas nas costas 

Europeias (Simon et al. 2001). Os parâmetros da dinâmica populacional parecem 

indicar que a Grateloupia turuturu apresenta vantagens competitivas em relação 

às espécies nativas, logo poderá tornar-se uma espécie potencialmente invasora 

na costa norte Portuguesa. No entanto, o facto da dinâmica populacional ser 
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diferente em duas praias estudadas é um indício de que a espécie não terá o 

mesmo impacto nos dois locais. Caso a espécie seja introduza definitivamente na 

zona costeira irá certamente adoptar comportamentos e consequentemente 

diferentes efeitos na comunidade nativa, dependendo do local. 

Com os estudos realizados até à data na costa norte de Portugal, 

poderemos dizer que Grateloupia turuturu apresenta grandes potencialidades 

para se expandir por toda a zona costeira. No entanto, são necessários mais 

estudos para que se possam ter informação mais precisas acerca da mesma. 

Futuros estudos seriam interessantes desenvolver, nomeadamente estudos 

referentes à forma como a espécie afecta as comunidades nativas. No entanto, 

depois de todo este trabalho desenvolvido, ainda há uma questão que se poderá 

colocar: será Grateloupia turuturu  um bom ou um mau invasor?  
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