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RESUMO
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Os liquens e os musgos são os principais representantes da flora da Antártica eles
 ocorrem de forma independente ou em associações, porém ainda são poucas as
 informações sobre as espécies que ocorrem em associações ou que disputam as
 mesmas áreas, este trabalho tem por objetivo levantar informações sobre as
 relações ecológicas referentes às associações entre liquens e musgos e de que
 tipo elas são: mutualismo, parasitismo, competição interespecífica e
 intraespecífica em quais condições e como a sucessão biológica ocorre nestas
 áreas. As amostras estudadas nesta pesquisa, em sua maioria, foram
 identificadas no laboratório da Universidade Federal do Pampa campus São
 Gabriel RS, com o auxilio da literatura específica. As amostras foram obtidas em
 coletas realizadas no verão austral 2010-2011. Em 23 dos pontos de coleta foram
 encontrados liquens associados a musgos sendo 29 liquens de 9 espécies
 diferentes que ocorrem associados a 7 espécies de Musgos, em dois casos
 também foram encontradas hepáticas nesta associação. A espécie de musgo
 com maior freqüência é a Sanionia unicinata, encontrada em 65% dos pontos de
 coleta, sendo que em 60% destes não havia outra espécie de musgo nesta
 associação, o que equivale 30% do total. Somente uma amostra de líquen da
 família Parmeliaceae, não ocorreu associado à S. unicinata. A relação S.
 unicinata e liquens é bastante significativa, e ao que parece, dependendo da
 espécie de líquen esta relação pode variar de mutualismo a uma competição por
 espaço; é possível que em alguns casos o fungo liquenizado seja dependente
 dos nutrientes proporcionados pelos musgos em decomposição. Sabe-se que
 alguns musgos durante períodos de sol têm o nível de temperatura de cerca de
 200C ou mais que a temperatura do ar. Isto pode favorecer ou inibir o
 desenvolvimento de algumas espécies de liquens.  Estes dados preliminares
 indicam alguns fatores que estão atuando na sucessão biológica destas áreas,
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 em especial os referentes ao musgo S. unicinata, que é abundante na região, e
 os liquens que crescem associados a este. A variação na forma da associação
 líquen/musgo também ocorre em outras espécies; um dos objetivos da
 continuação desta pesquisa e descobrir mais dados sobre esta sucessão
 biológica e sobre os fatores que a controlam.
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