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Laboratório de Investigação Aquática Insular do CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental) e
CIRN (Centro de Investigação de Recursos Naturais), Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, Rua Mãe de Deus
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A geomorfologia das costas açorianas, associada à sua localização geográfica, ao tipo de marés e à origem vulcânica das ilhas,
condiciona o tipo de organismos que ali ocorrem, bem como os povoamentos que formam. No intertidal rochoso do arquipélago,
à semelhança do que ocorre em comunidades intertidais de costas temperadas quentes, predominam os povoamentos algais
musciformes. Neste tipo de povoamento, que pode ser mono ou multiespećıfico, as algas crescem entrelaçadas e formam densos
tapetes de espessura usualmente inferior a 3 cm. Os principais herb́ıvoros são as lapas (Patella spp.), que por constitúırem
um recurso gastronómico muito apreciado, são continuamente exploradas, actividade que favorece o crescimento do musgo
algal. Este, uma vez estabelecido, impede a colonização e recuperação das populações de lapas, cobrindo as costas como
se fosse um compacto tapete. A composição e espessura do musgo diferem de acordo com a altura na costa e a exposição
ao hidrodinamismo. Superiormente predomina o musgo verde dominado por espécies do género Ulva. Os ńıveis inferiores
são dominados por musgos constitúıdos por algas vermelhas e castanhas. Costas mais expostas apresentam musgo espesso
normalmente dominado por espécies resistentes ao hidrodinamismo, enquanto que as zonas menos expostas se caracterizam
pela dominância de um musgo fino composto essencialmente de Ceramiales. Investigação desenvolvida nos últimos 15 anos,
envolvendo análises qualitativas e quantitativas em várias das ilhas dos Açores, revelou a dominância do complexo de Laurencia
no musgo intertidal, com predominância para os géneros Osmundea e Laurencia. Estes organismos podem ocorrer em estreita
associação com algas calcárias e.g. Corallina, Jania e Haliptilon ou formar compactos tapetes mono ou bi - espećıficos. Os
resultados da avaliação morfológica e anatómica sugerem a presença de seis espécies nos Açores, estando em curso investigação
molecular no sentido de confirmar estas indicações, bem como de efectuar a re - avaliação taxonómica deste complexo no
arquipélago.
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