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Formación
Bacharel en Ciencias, en 1879, en Rennes, e licenciado pola Universidade de Montpellier en ciencias
físicas (1882) e naturais (1884). En 1885 exerceu como preparador dun curso de botánica na Facultade de
Ciencias de Montpellier, onde impartía docencia Charles Flahault, botánico de grande prestixio, con
contribucións importantes na fitoxeografía, fitosocioloxía e ecoloxía forestal, quen o puxo en relación con
Jean-Baptiste Bornet, especialista en liques e, sobre todo, en algas mariñas. Sauvageau tivo a fortuna de

atopar dous mestres tan valiosos ao inicio da súa carreira.
Traballou como axudante de Flahault, mais sería Bornet quen o orientaría definitivamente cara o estudo
das algas. En 1888 impartiu docencia no Liceo de Bordeaux, onde ensinou xeoloxía, botánica e zooloxía.
Con outro alumno de Bornet, Guignard, que traballaba sobre laminarias, e outros naturalistas, formou un
grupo de excursionistas que acudían a recoller e estudar exemplares da costa en Le Croisic (distrito de
Saint Nazaire, preto de Nantes).
Bolseiro do Museo de Historia Natural de París, preparou a tese de doutoramento no laboratorio de
Philippe Van Tieghem, en París, que presentou en 1891: “Observations sur la structure des feuilles des
plantes aquatiques”. Desde 1892 a 1898 traballou en Lyon como “maitre de conférences”, pasando á
Facultade de Ciencias de Dijon. En 1901 entraría como profesor de botánica na Facultade de Ciencias de
Bordeaux, cargo que ocupou ata a súa xubilación en 1932. Posteriormente non aceptou ofrecementos para
ocupar unha praza no Muséum de París, pois preferiu residir en Bordeaux.
Foi membro correspondente da Academia das Ciencias (1918) e de numerosas academias científicas
estranxeiras. Correspondente do Institut de France desde 1918, en 1935 foi elixido presidente de honra do
VI Congreso internacional de Botánica. Incansable traballador e explorador, realizou repetidas estadías
nos laboratorios mariños de Roscoff, Banyuls ou Villefranche, e numerosas viaxes, entre as que hai que
salientar as que levou a cabo ás costas de España e Arxelia. E, sobre todo, traballou no seu pequeno
laboratorio de Guéthary, da Société scientifique de Arcachon.
Especialista no estudo das algas (Ficoloxía)
Dentro das algas mariñas especializouse no estudo das pardas, en particular nas da Clase Phaeophyceae,
converténdose nun singular investigador e autoridade taxonómica en numerosas especies. Inicialmente
interesouse por as modestas e pouco coñecidas Ectocarpaceae, amosando a grande variedade dos seus
órganos reprodutivos e ciclos de vida (1892-1897). Despois estudou as Myrionemataceae (1898) e
Cutleriaceae (1899). Confirmou e estendeu as observacións de Johannes Reinke e Paul Falkenberg no
ciclo de vida de Cutleriaceae e demostrou que a alternancia de xeracións de Cutleria-Aglaozonia non é
constante.
En "Remarques sur les Sphacelariacées" (1900-1914), describiu a complexa estrutura anatómica dos
distintos xéneros desta familia, discutiu a súa reprodución e o desenvolvemento e clasificounos. Ademais,
publicou modélicos traballos sobre as distintas especies e formas dos complexos xéneros Fucus e

