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Principais Grupos do Zooplâncton do Reservatório da Pampulha 

 

2.1 - Rotíferos 

 

Esses organismos formam uma taxocenose que apresenta grande 

diversidade de formas de vida, riqueza em espécies e desempenha grande 

importância ecológica para todo tipo de ecossistema aquático epicontinental.  

A maioria de suas espécies possui o hábito planctônico. Elas são 

caracterizadas por uma ou duas coroas de cílios usados para locomoção e 

captura de alimento. Em ambientes tropicais,  as elevadas temperaturas 

impõem um breve cliclo de vida e um elevado metabolismo energético. Dessa 

forma, os rotíferos, nessas regiões, realizam todo o seu ciclo de vida em cerca 

de uma semana.  

A maioria dos rotíferos são filtradores de partículas orgânicas (bactérias, 

seston, microalgas, etc). No entanto, alguns rotíferos possuem o hábito 

raptorial (predadores) e são capazes de ingerir, com muita eficiência, pequenos 

organismos como protozoários, outros rotíferos e até mesmo larvas de 

microcurstáceos. No entanto, as bactérias algas (presentes no picoplâncton e 

nanoplâncton, 0,2-2 microns e 2-20 microns respectivamente) são a principal 

forma de alimento do gruppo.  

Os rotíferos desempenham um papel fundamental nas cadeias alimentares 

pelágicas, liméticas e mesmo na interface sedimento-coluna de água e nas 

zonas litorâneas de rios, lagos e brejos. Eles formam parte do elo entre 

fitoplâncton e os consumidores secundários. A sua importância é muito grande 

principalmente pela eficiência com a qual eles conseguem explorar recursos 

alimentares que não estão disponíveis aos organismos de maior porte. Assim, 
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os rotíferos podem ingerir e transferir matéria e energia a partir de bactérias e 

outras pequenas partículas presentes nos detritos em supensão (seston) ou no 

sedimentos que podem então ser prontamente utilizados por outros organismos 

planctônicos em níveis tróficos superiores.  

Outra importante característica do grupo é a sua grande capacidade de 

fornecer espécies indicadoras de diferentes tipos de condições de habitat. 

Dentre os rotíferos existem inúmeras espécies que são, por exemplo, 

indicadoras de condições eutróficas, hipertróficas ou distróficas. Existem 

espécies estenotérmicas,outras esteno hialianas e ainda outras que indicam 

claramente a prevalância de uma cadeia de sabpróbios. 

A seguir, fornecemos as principais espéicies de rotíferos encontradas no 

reservatório da Pampulha no biênio 2010-2011: 
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 Anuraeopsis colata 

Espécie plânctonica é geralmente encontrado em 

lagoas, canais e pântanos e muito 

esporadicamente, em lagos. 

 

 Brachionus angularis 

Trata-se de uma espécie cosmopolita, planctônica, 

muitas vezes em lagos, lagoas, canais e águas 

salobras. 

 

 

 Brachionus calyciflorus 

Essa espécie, dentre todos os rotíferos, talvez seja 

aquela mais abundante na represa. Esse é um 

organismo conhecido pela sua grande capacidade 

em suportar condições ambientais extremamente 

adversas, como a presença (excessiva) de algas 

(muitas vezes tóxicas para outros organismos) e 

deficiência de oxigênio (Kutikova, 2002). 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/a_colata.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/b_angularis.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/b_calyciflorus.pdf
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 Brachionus falcatus 

Essa espécie possui uma grande tolerância ao 

déficit de oxigênio, sendo muito comum em 

ambientes eutróficos (Kutikova, 2002). Na represa 

da Pampulha é comumente encontrada, em 

profundidades onde existe défict em oxigênio. 

 

 Epiphanes sp.  

Esses rotíferos são semiplanctónicos sendo muito 

freqüentes em pequenos corpos de água. Eles 

vivem preferencialmente em ambientes eutróficos. 

 

 Filinia opoliensis 

Esta espécie vive em estreitas faixas de 

temperatura (estenotérmica), geralmente em águas 

mais quente. Ela prefere viver em camadas de 

água com alta concentração de bactérias, sendo, 

por isso mesmo, uma boa indicadora de 

eutrofização. 

 

 Filinia longiseta 

Habitante típico de águas eutróficas. Possui setas 

longas que atuam provavelmente como mecanismo 

de defesa contra predadores. 

 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/b_falcatus
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/epiphanes.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/f_opoliensis
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/f_longiseta.pdf
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 Keratella cochlearis 

Essa é uma das espécies mais cosmopolitas de 

rotíferos (Kutikova, 2002). Mas que requer maiores 

estudos ecológicos nos trópicos. Esses organismos 

são geralmente muito abundantes viendo no plâncton 

de lagos, lagoas, reservatórios e mesmo no 

potamoplâncton. Essa espécie é também resistente a 

altas concentrações de sal, como pode ser 

encontrado em águas salobras e salinas. 

 

 Keratella americana 

Esse é um rotífero dotado de carapaça ou lórica. 

Essa espécie ocorre em abundâncias consideráveis 

no reservatório da Pampulha. Ela possui um padrão 

de ocorrência muito similar ao de K. cochlearis. 

 

 

 Keratella tropica 

É uma espécie plânctonica que vive em lagos e 

lagoas. Sua ecologia é pouco conhecida. 

 

 

 Trichocerca SP 

É uma espécie plânctonica comumente encontrada 

em lagos e lagoas eutrofizadas, raramente 

abundante. Algumas espécies preferem ambientes 

oligotróficos. 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/k_cochlearis.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/k_americana.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/k_tropica.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/trichocerca.pdf
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Conochilus unicornis 

Trata-se de um rotífero colonial envolto em matriz 

gelatinosa, euplanctônico, de ocorrência euritópica, 

muito comum em diversos tipos de lagos seja 

tropicais seja temperados. É uma colônia gelatinosa 

formada por centenas de indivíduos cuja integridade 

é raramente mantida durante a coleta e preservação 

das amostras.  

Talvez a sua importância na ecologia dos 

reservatórios brasileiros seja sub-estimada devido a 

problemas metodológicos associados a grande 

preferência que os Limnólogos brasileiros dão a 

amostragem do zooplâncton com bombas 

motorizadas.  Como toda a espécie gelatinosa, é 

desaconselhável o uso de bombas de sucção para a 

coleta bem como redes de grande capacidade de 

filtragem. As metodologias mais indicadas para o 

estudo desses organismos são o uso de garrafas 

amostradoras ou armadilhas. Fixar as amostas 

usando água gelada, carbonatada que permite uma 

rápida narcotização dos indivíduos. 

 

 Polyarthra vulgaris 

É uma espécie sem lórica. Espécie ocorre em lagos 

e reservatórios em todo o mundo. Possui hábito 

raptorial e, geralmente, as suas abundâncias estão 

bem correlacionadas com a densidade de 

fitoflagelados e flagelados heterotróficos (de Paggi, 

1995; Devetter & Sed’a, 2003; Keckeis et al., 2003). 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/c_unicornis.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/p_vulgaris.pdf
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 Synchaeta sp. 

É um rotífero desprovido de lórica. Trata-se de uma 

espécie rara no reservatório da Pampulha, 

ocorrendo em épocas muito definidas. 

 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/synchaeta.pdf
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 Ptygura libera 

Trata-se de uma espécie gelatinosa, bem adaptada 

à vida planctônica. Por ser muito delicada, requer 

cuidado na coleta e na preservação das amostras 

onde ela esteja presente. Geralmente 

desaconselha-se o uso de bombas coletoras e 

artefatos que causem grande pressão de filtragem 

já que podem facilmente causar a ruptura da 

gelatina que envolve o animal. Esta espécie é 

comum em reservatórios podendo em alguns casos 

ser uma das espécies mais abundantes. Possui 

hábito raptorial sendo muito bem adaptada a 

conviver com algas filamentosas. 
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http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/atlas/p_libera.pdf

