
1 
 

Novo Atlas do Zooplâncton da Represa da 
Pampulha. 

____________________________ 

Jaramillo-Londoño, J. C.
1
 e R. M. Pinto-Coelho

2 

 
 
Principais Grupos do Zooplâncton do Reservatório da Pampulha 

 

2.2 - Cladóceros 

 

Os cladóceros formam um dos principais grupos de microcrustáceos que 

dominam as águas epicontinentais. Os mais conhecidos são as pulgas de 

água, pertencentes ao gênero Daphnia, que desempenha um importante papel 

nos lagos e reservatórios da zona temperada. O tamanho desses organismos 

varia de 0,2 a 2 milímetros, embora a grande maioria deles fique na faixa 0,4-

1,0mm. Algumas espécies podem atingir vários milímetros (Leptodora, 

Bythotrepes) (Roldán & Ramírez, 2008).  

Os cladóceros são, na sua grande maioria, fitófagos e a grande maioria das 

suas espécies possuem o hábito filtrador. A média de vida é geralmente várias 

semanas, mas, assim como os rotíferos seus ciclos de vida nos lagos tropicais 

são muito mais breves. Eles podem ser divididos em dois grupos dependendo 

dos hábitos alimentares: (a) um desses grupos, é constituído pelas espécies 

que se alimentam por filtração em partículas menores e, assim, competir com 

os rotíferos. Estas espécies dominam em ambientes com alta carga orgânica, 

com mais partículas disponíveis. O outro grupo (b) é constituído por espécies 

macrofiltradoras que se alimentam de algas grandes e muitas vezes preferem 

meios com baixa carga orgânica (Korínek, 2002). 

A seguir, fornecemos as principais espéicies de cladóceros encontradas no 

reservatório da Pampulha no biênio 2010-2011: 
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 Bosmina longirostris 

Esse pequeno cladócero apresentou alguns pulsos 

populacionais na década de oitenta e no início dos 

anos noventa (Pinto-Coelho, 1998). Apresenta uma 

associação com algas filamentosas principalmente 

Lyngbya e Cylindrospermopsis. Pode chegar a ser 

o cladócero dominante em reservatórios 

hipereutróficos tais como o reservatório do 

Paranoá, em Brasília (DF). E nos últimos anos 

encontraram uma interação muito interessante 

entre esta espécie e rotífero Hexarthra intermedia 

no Reservatorio de Vargem das Flores 

(Betim/Contagem, Minas Gerais) (Jaramillo-

Londoño & Pinto-Coelho, 2010). 

 

 Bosmina hagmanni 

É outra espécie do gênero muito comum em 

diversos reservatórios da região metropolitana de 

Belo Horizonte. Ocorre também no reservatório de 

Vargem das Flores e de Ibirité. Na Pampulha foi um 

organismo presente mas sempre muito raro e, 

desde 1994, juntamente com Bosmina longirostris, 

desapareceu do sistema (Pinto-Coelho, 1998). 

 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/b_longirostris.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/b_hagmanni.pdf


3 
 

 Daphnia gessneri 

Esta é uma das poucas espécies do gênero 

descritas para o Brasil. É um um organismo 

tipicamente planctônico. É bem adaptada aos vários 

tipos de condições da água, dominante em 

ambientes com baixa pressão de predação por 

peixes ou em áreas de alta turbidez (Matsumura-

Tundisi, 1984). 

 

 Daphnia laevis 

Essa espécie de Daphnia ocorreu durante longos 

períodos associada a D. gessneri no reservatório. 

Com o incremento das condições de trofia, ao longo 

dos anos 90, ela passou a prevalescer, tornando-se 

o organismo dominante após 1995 (Pinto-Coelho, 

1998). É capaz de suportar blooms extensivos de 

Microcystis aeruginosa e condições bem serveras de 

déficit de oxigênio. No entanto, suas populações são 

muito instáveis durante o Bloom, podendo sofrer 

mortandade em massa, caso clones de algas tóxicas 

passem a predominar. Além disso, é uma espécie 

extremamente sensível à pressão de predação de 

peixes e alevinos, desaparecendo rapidamente do 

sistema assim que aumentam as populações de 

peixes tal como aconteceu na Pampulha a partir de 

1997 (Ezkinazi-Sant’Anna et al., 2002). 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/d_gessneri.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/d_laevis.pdf
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 Diaphanosoma birgei 

É um importante organismo na comunidade do 

zooplâncton do reservatório da Pampulha assim 

como de um grande número de reservatórios e 

lagos neotropicais (Pinto-Coelho, 1998). Organismo 

essencialmente filtrador tem suas biomassas 

positivamente associadas com incrementos na 

biomassa algal. Embora o complexo D. gessneri - 

D. laevis provavelmente explore uma gama mais 

variada de recursos alimentares, é bem possível 

que esses organismos compitam com 

Diaphanosoma uma vez que suas densidades 

estão muitas vezes inversamente associadas. 

 

 Moina micrura 

É o cladócero dominante atualmente no 

reservatório da Pampulha. Trata-se de um 

organismo robusto, de grande capacidade de 

crescimento, capaz de proliferar e dominar 

ambientes muito eutrofizados e instáveis como é o 

caso da represa da Pampulha. Suas populações 

apresentam muitas oscilações podendo 

praticamente desaparecer do sistema para voltar a 

dominá-lo algumas semanas mais tarde. Apresenta 

forte associação com o rotífero Brachionus 

caclyciflorus. 

 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/d_birgei.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/m_micrura.pdf
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 Ceriodaphnia cornuta 

É outra espécie de cladócero de pequeno porte que 

foi relativamente abundante no reservatório da 

Pampulha principalmente nos anos oitenta e início 

da atual década (Pinto-Coelho, 1998) quando ainda 

apresentou alguns pulsos populacionais de vulto. 

Tem ocorrência sazonal muito diferente de 

Bosmina, preferindo geralmente os períodos 

chuvosos ou então períodos de relativa 

instabilidade climática. Ocorre normalmente com 

diferentes sub-espécies. É também muito comum 

em outros reservatórios da região metropolitana de 

Belo Horizonte. 
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http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/c_cornuta.pdf

