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Inventaria~gs das espCcies de is6podes marinhos (Crustacea: Isopoda) recolhidos 
durante a '%xpedi$lo Cientifica Flores/89", em Julho 1989. Apresenta-se uma lista 
ptelirninar das esp6cies colhidas, bem coma a primeira analise da sua dislribuiplo. 
Todas as csp6cics sEa pcIa primeira vez rcfcrcneiadas para a ilha das Flores, scndo 
quatro de entre elas citadas pela primeira vez para os A~ores. 

ABSTRACT- 

An account is given on the species of marine isopod (Crustacea: Isopoda) 
collected during the "Flores 89 Scientific Expedition", in July 1989. A preliminary list 
of the species collected are given. All the species are reported as new for the Flores 
island, md four of them are reported as new for Azores. 

0 s  isdpodes s3a um grupo muita ma1 conhecido ao longo da costa aqoreana e o seu 
estudo, altm do evidente inzeresse eca16gico (Argano, 19791, reveste-se de considerivel 
impoeGncia do ponto de vista taxon6mico. Efectivamente, atendendo ao Iongo period0 de 
evolu~ao sofrido pela gmpo, 15 considerdvel a diversidade de formas que apresenta, 
norneadamente a nivel dos raxo rnais elevados (Ordens e Famflias)(Bowman gt Abele. 
1982). 

0 prcsente trabalho visa contribuir para o conhecimento dos is6podes ao longo 
da costa da ilha das Flores, atravds da sua inventaria~go c estudo da reparti@o ecol6gica 
na zona intertidal. 

De 1 a 10 de Julho de 1989 prospectaram-se quatro esta~Bes a nivel de bi6topas 
rochosos intertidais (Faj: Grande, Ponta Delgada. Lajes das Hores e Santa Cruz). As 
colhei tas, constitufdas pot cinco replicados cada, efectuaram-se a dois niveis: m€dio 
litoral e transiqZe m&dio/iafra litoral. Raspou-se intcgralmente m a  superflcie de 25 x 
25 cm, para cada urn dos replicados. Em Santa Cruz as colheitas foram pontualmente 
complementadas a nivel do infra litoral (3 e 20 m). 



As amostras do material bioldgico form fixadas corn form01 comercial (40%) 
diluido de 1/10 em 6gua recolhida no prdprio IocaI. Na Edentifica~Zo dos isdpodes 
utilizou-se como bibliografia de base o trabalho de Nayfor (1972). 

Foram efectuadas quarenta colheitas de onde se identificararn 192 individuos 
pertencentes a seis espCcies, de trgs famflias (TabeIa I): 

Tabela I - Frequhcia relativa (F(%)) e abundhcia ( n h e r o  de individuos / 0,l m2) das 
especies colhidas nas estag8es de amosuagem. 

Taxa F. Grande P. DeIgada L. FIores Total 
Ind. F(%) Ind. F(%) Tnd. F(%) Ind. f(%) 

Ciralanidae Dana, 1853 
Eurydice affinis Hansen, 1905 * - 0,3 33,3  0,06 6,7 
Sphaeromatidae Milne-Edwards. 1840 
Dynamcnc bidcn tala Adams. 1800 0 ,2  25,O 0,s 20,O 0,3 33,3 0,3 20,O 
Idoteidae Milne-Edwards, 1840 
Idotea baltica (Pallas, 1772) 0,2 25,O - * - 0,06 6,7 
Idoteo granuloso Ralhke, 184 3 12,2 50,O 9,7 3 3 . 3  5 . 2  20.0 
ldorea metallica Bosc, 1802 * - 0.2 20,O - - 0,06 6.7 
ldotea ne~lecta  Sars, 1899 0 1,2 3 3 , 3  0 ,3  13,3 

Verifica-se que as eataqaes apresentam. relativamente aos idpodes, uma 
diversidade especifica a nivel da zona intertidal rnuito semelhante, corn excepqBo de 
Santa Crux onde s6 form colhidos no infra litoral. 

A espkie mais abundante e frequente % [dotea grafi~losa (5,2 individuos / 0,l 
m2: 20%), acompanhada por Dynamene bidentata em termos de frequCncia (20%). 

As espkcies apresentam afinidades ecoE6gicas diferentes, ocarrendo em 
povoamentos algais distintos: Eurydicc affinis e Idotea rnetallica em Curalina officinalis 
Linnaeus, I .  bnltica em Pterocladia capillacea (S. Gmelin) Bornet & b e t ,  I .  granulosa e 
I .  neglecta em Pltrocladia capillacea (S .  GmeIin) Bornet & Thuret e Coraliffa officinalis 
Linnaeus e Dynamene bidenta ta em Coraltina officinalis Linnaeus, Halapteris filicina 
(Grat.) Kuetz, Lourencia pinnalifida (Hudson) Lamouroux e Ulva rigida Agardh. 

Corn excepqgo de Eurydice affinis e Dynamene bidenrata que se disttibuem 
desde o mCdio litoral at& 3 profundidade de 20 rn. as restaates especies apenas ocorreram 
na zona de transi~iio mddio-infra litoral. 

0 s  idotefdeos (Idotea balrica, I .  granulosa, I .  mctalIico e I .  neglccta) 380 citados 
pela primeira vez para os Aqores. As restantes esp6cies ernbora j6 referidas para os 
Apres, sb pela primeira vez citadas para a ilha das F'lores. 
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