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1- Introdução 

Zooplâncton de água doce esta composto principalmente de rotíferos e 

crustáceos (ciliados e flagelados heterotróficos podem ser incluídos no 

zooplâncton, mas geralmente, são discutidos separadamente). 

Os rotíferos desempenham um papel fundamental nas cadeias alimentares 

pelágicas. São um elo entre fitoplâncton e os consumidores secundários, mas 

sua importância é maior porque eles podem transferir matéria e energia (a 

partir de bactérias e detritos orgânicos) entre estes dois compartimentos. 

Algumas espécies podem ser predadores de outros rotíferos. 

Crustáceos planctónicos são divididos em braquiópodes e copépodos. Entre 

os braquiópodes os mais conhecidos e estudados são os Anomopoda 

(cladóceros), comumente chamada pulga de água. Copepoda são organismos 

muito mais complexos, com uma ampla distribuição e alta capacidade de 

adaptação. 

O atlas pretende ilustrar e descrever brevemente os principais organismos 

componentes da comunidade zooplanctônica do reservatório da Pampulha 

encontradas ao longo da várias pesquisas realizadas desde 1993 até hoje.  

Esse atlas não pretende obviamente apresentar todos os organismos do 

zooplâncton do reservatório mas estará continuamente sofrendo melhorias e 

novas inclusões. Nesse sentido, os autores agradecem as críticas e sugestões 

que possam contribuir para a sua melhoria. 

A Lagoa da Pampulha é um reservatório urbano, localizado na cidade de 

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil. Com aproximadamente setenta 

anos de construção, a represa atualmente é um ícone na cidade 

belohorizontina, integrando o “Complexo Arquitetônico da Pampulha”, 

idealizado por Juscelino Kubitscheck e projetado por Oscar Niemeyer, no início 

da década de 40, sendo formado por um conjunto de instalações no entorno da 

represa, como obras histórico-culturais, monumentais e de arquiteturas civil e 

religiosa. 

Em 1936, durante administração do prefeito Otacílio Negrão de Lima, 

iniciaram-se as obras de represamento do Ribeirão Pampulha, para a 

construção da barragem responsável pela formação do reservatório. A 
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inauguração da represa ocorreu em 1938. Em 1958, sua barragem foi 

reconstruída após um rompimento. 

O reservatório tinha como finalidade principal o abastecimento de água para 

a população belohorizontina. No entanto, a urbanização desordenada, com 

todas as suas conseqüências, ocorrida na região da bacia hidrográfica da 

represa, juntamente com entradas pontuais de dejetos não-tratados, fez com 

que o reservatório viesse sofrendo, desde a década de 70, um forte processo 

de degradação ecológica (Pinto-Coelho & Greco, 1999). Este processo foi 

responsável pela interrupção do abastecimento público, em meados da década 

de oitenta, sendo a represa mantida como importante atrativo turístico e 

amortizador de cheias (Pinto-Coelho, 1992). 

Para a coleta do zooplâncton foram feitas em toda a coluna d'água arrastos 

verticais com uma rede de plâncton de 30 centímetros de diâmetro e malha de 

68 micra de poro. Todas as amostras foram preservadas em formol 4% para 

posterior identificação no Laboratório de Gestão Ambiental de Reservatórios do 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

As amostras de zooplâncton foram colocados em uma câmara de contagem 

de Sedgwick-Rafter de 1 ml, e colocado sob um microscópio Leica DMLB no 

aumento de 100X, as fotografias foram tiradas com uma câmera digital Sony 

Cyber-Shot modelo DSC-P71 de 3,2 mega pixels. 

 

2- Principais Grupos de Organismos Zooplânctonicos 

2.1-  Rotíferos 

2.2 - Cladóceros 

2.3 - Copépodes 

2.4- Diptera (em construção) 

  

pp_rotiferos.pdf
pp_cladoceros.pdf
pp_copepodes.pdf
pp_dipteros.pdf
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