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2.3- Copépodos 

 

Os Copépodes devido ao seu tamanho e sua capacidade de movimento são 

os organismos planctônicos mais conspícuos e que mais biomassa acumulam, 

principalmente nas áreas tropicais. Eles medem entre 0,5 e 2,0 mm ainda 

sabendo que alguns copépodes podem atingir até 3-4 mm (Calanoides). 

Apresentam reprodução sexuada, um complexo conjunto de fases larvais e 

uma variada gama de estratégias alimentares. Algumas espécies fazem 

migração vertical diurna enquanto que outras são capazes de estocar grandes 

quantidades de alimento sob a forma de lipídeos. A sua grande capacidade de 

movimento e de natação confere uma boa capacidade de evasão a predadores 

e essa característica talvez explique o grande sucesso ecológico que 

alcançaram nas águas tropicais. Sob o ponto de vista trófico, os calanoida são 

principalmente herbívoros enquanto que os ciclopóides (adultos) são 

preferencialmente carnívoros ou onívoros (embora haja alguns parasitas de 

peixes). O desenvolvimento ontogenético dos copépodes chama a atenção 

pela sua complexidade, sendo, em geral, composto por seis estágios 

naupliares e seis estágios de copepoditos. Os nauplii são quase sempre 

fitófagos ou bacteriófagos enquanto que os copepoditos apresentam graduais 

mudanças do nível trófico, principalmente nos ciclopóides (Alekseev, 2002).  

A seguir, fornecemos as principais espéicies de cladóceros encontradas no 

reservatório da Pampulha no biênio 2010-2011: 
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 Thermocyclops decipiens:  

Esse é um dos copépodes mais importantes nos 

reservatórios brasileiros além de possuir grande. 

ocorrência biogeográfica (Alekseev, 2002). Embora 

as fases de naupliuis sejam essencialmente 

filtradoras, os copepoditos vão gradualmente 

adotando uma dieta variada, existindo evidências 

de literatura de que pode adotar o hábito raptorial 

(Alekseev, 2002), podendo inclusive se alimentar 

de cianofíceas. Na Pampulha, ocorre sempre em 

elevadas abundâncias, atingindo geralmente 

densidades máximas nos períodos de final de seca 

e início de chuvas. 

 

 Metacyclops mendocinus: 

É um ciclopóide de grande porte e de hábito 

predador e que está particularmente associado 

aos blooms de Microcystis. Ocorre em breves 

períodos durante esses blooms, especialmente 

nos meses mais quentes de setembro e outubro. 

  

 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/t_decipiens.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/m_mendocinus.pdf
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 Mesocyclops aspericornis 

Trata-se de um ciclopoide de grande porte. Os 

adultos são predadores vorazes que podem 

predar rotíferos e pequenos cladóceros e 

possivelmente formas imaturas dos próprios 

copépodes. As populações desse organismo 

tendem a aumentar durante o período chuvoso.  

 

 Scolodiaptomus cordeoi 

Esta espécie foi originalmente descrita por Wright 

(1936) (Reid, 1987). Trata-se de um calanóide de 

médio porte, presente em muitos reservatórios da 

região sudeste tais como Furnas, por exemplo 

onde é um dos organismos mais importantes em 

termos de biomassa. Na Pampulha, ele foi 

especialmente abundante durante os anos oitenta 

quando chegou a ter densidades muito similares a 

Thermocyclops (Pinto-Coelho, 1998). No entanto, 

suas densidades foram gradualmente diminuindo 

com o avançar da eutrofização. Tal como 

Bosmina, ele não foi mais capturado em nossas 

amostragens a partir de 1994. 
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