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Introdução
Incluem-se neste volume todos os grupos de vermes, parasitas ou de vida livre, que se
encontram presentes nas águas doces, com excepção dos Anelídeos e dos Platelmintas.
Trata-se de um conjunto diversificado de animais, a maioria dos quais integrava outrora
o filo Asquelmintas (Aschelminthes) que hoje caiu em desuso devido às diferenças significativas que entre eles se observam, pese embora algumas características comuns. Para além da
simetria bilateral do corpo e da ausência de sistemas respiratório e circulatório, surge aqui um
tubo digestivo já completo, com excepção de alguns organismos parasitas, e uma cavidade
corporal pseudocelómica, por vezes indistinta no animal adulto.
A presença ou ausência de uma cavidade entre a parede do corpo e a parede do tubo
digestivo é muito importante na classificação dos animais, sendo, no entanto, necessário analisar o desenvolvimento dos folhetos embrionários. Uma cavidade corporal, revestida pelos
tecidos derivados da mesoderme, designa-se por celoma e os organismos que a possuem
designam-se por “celomados”, incluindo-se aqui Anelídeos, Moluscos, Artrópodes, Equinodermes e Cordados. Noutros animais, a cavidade corporal não é revestida pela mesoderme,
estando esta presente em pequenas cavidades isoladas entre a endoderme e a ectoderme.
Neste caso, fala-se da existência de um pseudoceloma, sendo os animais que o possuem
designados por “pseudocelomados”, como é o caso dos Asquelmintas. Os animais que não
possuem celoma são chamados “acelomados”, incluindo-se aqui os Platelmintas.
A

Fig. 1 - Distinção entre animais celomados (A),
pseudocelomados (B) e acelomados (C).

B

C

Os Nemertinos distinguem-se claramente dos vários grupos de Asquelmintas pelo facto
de apresentarem já um sistema circulatório bem desenvolvido e de um verdadeiro celoma,
embora esta última característica não esteja muito evidente.
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Gastrotricos
No sistema de classificação de Cavalier-Smith, os Gastrotricos (Gastrotricha) são integrados no filo Acanthognatha, juntamente com os Rotíferos e os Acantocéfalos, embora noutros sistemas surjam como um filo independente, por uns considerado particularmente próximo dos Platelmintas, mas que outros entendem ter mais afinidades com os Rotíferos ou mesmo com os Nemátodos.
Os Gastrotricos possuem um corpo achatado e não-segmentado, onde geralmente se
pode diferenciar uma cabeça e, por vezes, uma cauda ou furca. A epiderme é ciliada apenas
nalgumas zonas, sobretudo localizadas
ventralmente (daí derivando o nome do
1
11
grupo) e coberta por uma cutícula mais ou
menos espessa, quase sempre ornamentada por espinhos e escamas. Sob a epider2
me dispõem-se várias camadas muscula10
res directamente em volta dos órgãos internos. Estes animais deslocam-se através do
3
movimento dos cílios, podendo também
arrastar-se libertando alternadamente as
9
duas ou mais glândulas adesivas que
possuem à superfície do corpo. A boca
4
está situada na extremidade anterior,
seguindo-se uma faringe musculosa, o
estômago, pouco diferenciado, e o intesti8
no, que termina no ânus localizado dorsalmente. A alimentação consiste em partículas orgânicas ou microrganismos, aspirados por acção da faringe. Os aparelhos cir5
culatório e respiratório estão ausentes, realizando-se as trocas gasosas com o exte7
rior por simples difusão através da parede
do corpo. Um ou mais pares de nefrídios
6
encarregam-se de libertar os produtos de
excreção. O sistema nervoso consiste num
Fig. 2 - Morfologia geral de um Gastrotrico.
grande gânglio cerebral bilobado, situado
1. Boca; 2. Faringe; 3. Glândula salivar; 4. Tubo digestivo;
na cabeça, prolongado por dois cordões
5. Ânus; 6. Glândula adesiva; 7. Furca; 8. Ovo;
nervosos laterais. Espinhos, cílios e cer9. Nefrídio; 10. Gânglio cerebral; 11. Cílios orais.
das são os principais receptores sensoriais
estando relacionados com o tacto. A maioria das espécies é hermafrodita. Um ou dois testículos e ovários produzem os gâmetas que são libertados através de gonoporos ventrais. A
reprodução sexuada é, porém, relativamente pouco frequente nas espécies dulceaquícolas,
onde predomina a partenogénese. Os ovos podem ser protegidos por cápsulas espessas permitindo-lhes resistir a condições adversas, dando origem a animais já completamente formados e capazes de se reproduzir alguns dias após o nascimento.
Existem cerca de 770 espécies de Gastrotricos, 45% das quais vivem nas águas doces.
São animais minúsculos, que raramente ultrapassam 1 mm de comprimento, sendo muitos
deles mais pequenos que alguns organismos unicelulares. Vivem em águas intersticiais dos
sedimentos, tapetes de algas e restos de matéria vegetal, por onde se deslocam rastejando
ou nadando activamente sobretudo com auxílio dos cílios ventrais. Muito pouco se sabe acerca das espécies que efectivamente ocorrem no nosso país, presumindo-se apenas que muitas
das espécies europeias mais cosmopolitas, incluídas maioritariamente em 3 famílias principais
(Chaetonotidae, Dasydytidae e Neogosseidae), possam também ocorrer nas nossas águas.
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Neogosseidae
 Neogosseia (Neogossea antennigera)
Corpo com 0,1 a 0,2 mm de comprimento, alongado e
achatado, mais ou menos transparente e coberto de sedas
espinhosas. Cabeça distinta, provida de um par de tufos
com longos cílios e de um par de “antenas” claviformes,
ladeando a boca tubular. Extremidade posterior do corpo
Fig. 3 - Neoglossea antennigera.
trilobada, os lobos laterais prolongados por tufos de longas
sedas espinhosas. Superfície ventral com vários tufos de cílios. Espécie cosmopolita que vive
entre os sedimentos do fundo de charcos, lagoas e valas.

Dasydytidae
 Dasidite (Dasydytes ornatus)
Corpo com 0,1 a 0,2 mm de comprimento, em forma de
pino alongado, mais ou menos transparente e coberto de
longas cerdas tipicamente geniculadas. Cabeça circular
bem separada do resto do corpo, provida de um par de
tufos com longos cílios vibratórios, ladeando a boca trunFig. 4 - Dasydytes ornatus.
cada. Extremidade posterior do corpo arredondada. Superfície ventral coberta de cílios. Espécie cosmopolita que vive entre os sedimentos do fundo de
charcos e lagoas.
 Estiloqueta (Stylochaeta fusiformis)
Corpo com 0,1 a 0,3 mm de comprimento, em forma de
pino alongado, mais ou menos transparente. Cabeça trilobada bem separada do resto do corpo, provida de vários
tufos de cílios vibratórios. Extremidade posterior do corpo
arredondada, com um par de apêndices muito curtos com
sedas. Superfície ventral e lateral com quatro pares de
tufos de espinhos, muito longos e denticulados, para além
de vários tufos de cílios. Espécie cosmopolita que vive, de
forma semi-planctónica, entre a vegetação aquática de
charcos e lagoas.

Fig. 5 - Stylochaeta fusiformis.

Chaetonotidae
 Quetonoto (Chaetonotus maximus)
Corpo com 0,1 a 0,2 mm de comprimento, alongado e
achatado, mais ou menos transparente e coberto de
escamas elípticas, prolongadas por espinhos aguçados.
Cabeça pentalobada. Superfície ventral com duas faixas
de cílios. Parte posterior do corpo com seis espinhos
alongados precedendo a furca, provida de um par de
tubos adesivos que o animal utiliza para deslizar e se A
agarrar ao substrato. Vive no fundo de lagoas e charcos,
também em águas salobras de estuários, por vezes a
grande profundidade, onde se alimenta de diatomáceas,
algas verdes microscópicas, protozoários e partículas
orgânicas. As fêmeas reproduzem-se por partenogénese
e, em condições desfavoráveis, produzem ovos com cáp- B
sulas resistentes à dessecação e a temperaturas extreFig. 6 - A. Chaetonotus maximus;
B. Chaetonotus disjunctus.
mas. Uma espécie próxima é Chaetonotus disjunctus,
05

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

de corpo mais robusto, coberto de escamas triangulares com espinhos curvos e fortes e um
par de espinhos longos na base da furca, e que vive no fundo de charcos e lagoas, por vezes
bastante eutrofizadas.
 Aspidióforo (Aspidiophorus paradoxus)
Corpo com 0,2 a 0,3 mm de comprimento, relativamente alargado e coberto de escamas rômbicas e pedunculadas. Cabeça pentalobada algo indistinta, com dois tufos de cílios vibratórios. Margem posterior
do corpo côncava, com quatro pequenos espinhos terminais, para além de dois pares de espinhos mais longos na
zona lateral. Furca curta, com dois tubos adesivos. Superfície ventral também coberta de escamas, com uma faixa
mediana de cílios. Espécie cosmopolita que ocorre entre
detritos vegetais no fundo de charcos e lagoas.
Fig. 7 - Aspidiophorus paradoxus.
 Polimeruro (Polymerurus nodicaudus)
Corpo com 0,3 a 0,6 mm de comprimento, bastante alongado e coberto de escamas pentagonais ou hexagonais, com espinhos curtos.
Cabeça trilobada algo indistinta, com dois tufos
de cílios vibratórios. Dois pares de cerdas dorsais alongadas, ao nível da faringe e junto à
furca. Margem posterior do corpo prolongada
por uma furca muito longa, com espinhos comFig. 8 - Polymerurus nodicaudus.
pridos na base e tubos adesivos divididos em
20 segmentos. Superfície ventral também coberta de escamas, com duas faixas de cílios unidas ao nível da cabeça. Espécie cosmopolita que ocorre no fundo de charcos e lagoas.
 Ictídio (Ichthydium podura)
Corpo com menos de 0,1 mm de comprimento, relativamente alargado e desprovido de escamas, mas com cutícula finamente estriada. Cabeça arredondada ou vagamente trilobada, algo indistinta, com dois
tufos de cílios vibratórios. Três pares de cerdas dorsais
alongadas, na cabeça, ao nível da faringe e na base da
furca. Margem posterior do corpo prolongada por uma furca relativamente comprida, com dois tubos adesivos.
Superfície ventral com uma faixa mediana coberta de longos cílios. Espécie cosmopolita que vive entre os sediFig. 9 - Ichthydium podura.
mentos ou vegetação no fundo de charcos e lagoas.
 Lepidodermela (Lepidodermella squamata)
Corpo com 0,1 a 0,2 mm de comprimento, em forma de pino alongado, coberto de escamas
simples e rectangulares. Cabeça pentalobada algo indistinta, com dois tufos de cílios vibratórios. Dois pares de
cerdas dorsais alongadas, atrás da cabeça e junto à furca. Margem posterior do corpo prolongada pela furca
curta, com dois tubos adesivos. Superfície ventral também coberta de escamas, com duas faixas de cílios na
Fig. 10 - Lepidodermella squamata.
zona anterior. Espécie comum que vive entre plantas
aquáticas e filamentos de algas, em zonas pouco profundas de lagoas e charcos.

Chave de identificação dos principais géneros de Gastrotricha
1. Extremidade posterior do corpo com furca………………………………………………...…….. 2
Extremidade posterior do corpo sem furca………………………………………...…………….. 6
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2. Furca segmentada e muito comprida……………..……………………………….. Polymerurus
Furca não segmentada…………………………………………………………...……………...… 3
3. Superfície do corpo quase sem escamas e espinhos……………………………… Ichthydium
Superfície do corpo com numerosas escamas ou espinhos………………………………....... 4
4. Espinhos ou escamas espinhosas presentes e por vezes muito numerosos…. Chaetonotus
Espinhos ausentes ou ocasionalmente presentes, mas pouco numerosos e sobretudo na
base da furca………………………………………………………………………………..…… 5
5. Superfície dorsal do corpo coberta por escamas pedunculadas…………….. Aspidiophorus
Superfície dorsal do corpo coberta por escamas não pedunculadas…...….. Lepidodermella
6. Cabeça com “antenas” claviformes………...………………………………………… Neogossea
Cabeça sem “antenas” claviformes……………………………………………………………….. 7
7. Extremidade posterior do corpo com um par de pequenos apêndices em forma de
espigão…………………………………………………………………………….... Stylochaeta
Extremidade posterior do corpo sem apêndices em forma de espigão…….…….. Dasydytes
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Rotíferos
No sistema de classificação de Cavalier-Smith, os Rotíferos (Rotifera) estão integrados
no filo Acanthognatha, juntamente com os Gastrotricos e os Acantocéfalos, embora habitualmente surjam como um filo independente e bem individualizado.
O corpo dos Rotíferos pode ser dividido em cabeça, tronco e pé. Na cabeça localiza-se
um órgão ciliado característico (coroa) que, em acção, lembra uma roda a girar, tendo estado
na base do nome deste grupo. A superfície do corpo apresenta diversos tipos de apêndices
epidérmicos (espinhos, tubérculos, antenas), podendo estar transformada num invólucro
espesso diversamente esculpido (lórica). Entre as camadas musculares sub-epidérmicas e os
órgãos internos dispõe-se uma cavidade cheia de fluido (celoma). O pé é quase sempre alongado e anelado, por vezes retráctil, possuindo na extremidade um ou mais pares de
16
“dedos” por onde saem secreções adesivas
das glândulas podais e, em espécies sésseis, constitui o órgão de fixação. No interior
15
1
da coroa, que pode ter um ou mais discos
trocais, abre-se a boca, à qual se segue
2
14
uma faringe especial com maxilas esclerotizadas (mastax), adaptada para a mastiga3
13
ção e rodeada de glândulas digestivas. Ao
esófago segue-se o estômago espesso e o
intestino curto que desemboca na cloaca e
12
no ânus. O tipo de alimentação pode variar
4
entre partículas orgânicas em suspensão,
matéria vegetal ou pequenas presas capturadas pelas mandíbulas. Na cloaca abre-se
11
também um par de nefridioductos provenien5
tes de nefrídios, sobretudo implicados na
6
regulação osmótica do corpo. Os aparelhos
circulatório e respiratório estão ausentes,
10
realizando-se as trocas de gases e nutrien7
tes por difusão através da parede do corpo e
8
do celoma. O gânglio cerebral está situado
dorsalmente, daí irradiando um par de cor9
dões nervosos e diversos nervos simples. A
zona da cabeça possui terminações sensoFig. 11 - Morfologia geral de um Rotífero.
riais associadas com espinhos e antenas,
1.
Boca;
2. Mastax; 3. Glândulas digestivas; 4. Estômago;
para além de quimioreceptores em peque5. Intestino; 6. Cloaca; 7. Ânus; 8. Pé; 9. Dedo;
nas fossas ciliadas e um ou mais ocelos. 10. Glândula podal; 11. Nefridioducto; 12. Germovitelário;
Por seu lado, o chamado órgão retrocere- 13. Celoma; 14. Ocelo; 15. Gânglio cerebral; 16. Coroa.
bral é uma estrutura glandular provavelmente associada com a produção de muco utilizado na locomoção. Os Rotíferos são geralmente
dióicos, mas a principal forma de reprodução é a partenogénese, havendo espécies em que
os machos são raros ou mesmo desconhecidos. As fêmeas possuem um ou dois germovitelários, órgãos constituídos pelo ovário e um vitelário produtor de substâncias de reserva. Os
machos apresentam um testículo ligado a um gonoporo posterior.
Em muitas espécies dulceaquícolas, a partenogénese desenrola-se em condições favoráveis, com produção de ovos amícticos diplóides. Em condições adversas, estes ovos originam fêmeas normais que produzem ovos mícticos haplóides, os quais têm de ser fecundados por um macho. O desenvolvimento é directo, excepto nas espécies sésseis, onde ocorre
um tipo de larva nadadora.
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Os Rotíferos incluem 2.200 espécies conhecidas, a esmagadora maioria das quais presente nas águas doces, e repartidas por duas grandes classes: Bdelloidea e Monogononta.
Trata-se de animais muito pequenos, de vida livre ou, nalguns casos, parasitas, por vezes
sésseis e agrupados em colónias. Os Bdelloidea (B) são animais estritamente partenogénicos e possuem dois germovitelários. Estão presentes na Península Ibérica através de cerca
de 80 espécies, repartidas por 3 famílias principais, não se sabendo ao certo quantas ocorrem
no nosso país. Por seu lado, os Monogononta possuem reprodução sexuada e um único germovitelário. São conhecidas mais de 200 espécies ibéricas, algumas das quais com ocorrência confirmada no nosso país, e representando diversas famílias integradas em 3 Ordens:
Ploima (P), Flosculariacea (F) e Collothecacea (C). Nestes dois últimos grupos se incluem
as únicas espécies verdadeiramente sésseis, embora muitas outras possam surgir temporariamente fixadas ao substrato.

Adinetidae (B)
 Adineta (Adineta vaga)
Corpo com 0,2-0,4 mm de comprimento. Coroa ciliada ventral, sem discos trocais. Parte posterior da cabeça com 2 pequenas antenas dorsais. Pé
longo e extensível com 2 esporões laterais e 3 dedos
terminais. Vive entre musgos húmidos ou em águas
paradas e temporárias de lagoas, charcos e poças,
apresentando um ciclo de vida curto (2 a 4 semanas),
Fig. 12 - Adineta vaga.
com deposição de ovos apenas alguns dias após o
nascimento.

Habrotrochidae (B)
 Habrotroca (Habrotrocha constricta)
Corpo com 0,2 a 0,4 mm de comprimento. Coroa retráctil com dois discos trocais pedicelados
separados por um estreito lábio. Um par de antenas.
Estômago pouco definido, sem lúmen, com aspecto
granuloso resultante de digestão intracelular em
vacúolos. Pé curto com 2 esporões e 3 dedos pouco
Fig. 13 - Habrotrocha constricta.
visíveis. Vive entre os musgos e no fundo de ribeiras e
charcos.

Philodinidae (B)
 Ceratotroca (Ceratotrocha cornigera)
Corpo robusto, com 0,2 a 0,4 mm de comprimento.
Discos trocais transformados em apêndices corniformes com a margem anterior ciliada. Antena dorsal
curta. Estômago normal. Pé curto com 2 esporões
cónicos e 3 dedos pouco visíveis. Vive entre os musgos, junto à água e outros locais húmidos.

Fig. 14 - Ceratotrocha cornigera.

 Rotária (Rotaria neptunia)
Corpo alongado com 0,3 a 1,5 mm de comprimento, conforme o grau de extensão. Coroa com
dois discos trocais separados
por um rostro bem desenvolvido provido de um par de ocelos. Antena evidente. Estômago normal. Pé comprido, telesFig. 15 - Rotaria neptuna.
cópico e muito extensível, com
09
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2 esporões e 3 dedos bem visíveis na extremidade. Vive entre detritos vegetais no fundo de
ribeiras, albufeiras, lagoas e charcos, por vezes a alguma profundidade e em águas bastante
eutrofizadas.
 Macrotraquela (Macrotrachela quadricornifera)
Corpo robusto, papiloso, com 0,4 a 0,6 mm de comprimento. Coroa bem desenvolvida com dois discos
trocais. Antena curta. Estômago normal. Pé curto
com 2 esporões cónicos e 3 dedos pouco visíveis.
Vive entre os musgos, em fontes, nascentes e
outros locais húmidos.
 Filodina (Philodina flaviceps)
Corpo robusto, com 0,3 a 0,4 mm de comprimento.
Coroa com dois discos trocais. Antena curta. Um par de
ocelos sobre o gânglio cerebral. Estômago normal. Pé
alongado com 2 esporões e 4 dedos pouco visíveis.
Vive em ribeiras e águas paradas, frequentemente entre
restos de vegetação aquática.

Fig. 16 - Macrotrachela quadricornifera.

Fig. 17 - Philodina flaviceps.

 Embata (Embata parasitica)
Corpo fusiforme com 0,3 a 0,6 mm de comprimento. Coroa com dois discos trocais separados
por um rostro curto. Antena pequena, trilobada. Estômago normal. Pé curto, com 2 esporões e
4 dedos bem visíveis na extremidade, os dois laterais terminados numa pequena ventosa fixadora.
Vive como ectoparasita sobre os apêndices de crustáceos anfípodes (Gammaridae) e isópodes
(Asellidae) ou larvas de insectos aquáticos, aí se
mantendo agarrado mas mantendo a capacidade de
Fig. 18 - Embata parasitica.
se deslocar rastejando.

Lecanidae (P)
 Monostila (Lecane lunaris)
Corpo parcialmente protegido por uma lórica arredondada, formada por duas placas unidas
através de uma membrana, com a margem anterior em forma de V mais ou menos profundo.
Comprimento total entre 0,1 e 0,2 mm, 30 a 40% correspondendo ao pé, com um dedo alongado e terminado numa garra afiada, com a qual o animal se pode fixar ao substrato. Cabeça
retráctil com uma coroa ciliada. Vive em charcos e lagoas de
águas pouco eutrofizadas, sobre plantas aquáticas e filamentos
de algas, por vezes agarrado a conchas de moluscos e outros
objectos, alimentando-se de algas e partículas orgânicas. A
reprodução decorre geralmente por partenogénese mas, em
determinadas gerações, são produzidos machos, de corpo mais
pequeno. Existem várias espécies semelhantes, entre as quais
Fig. 19 - Lecane lunaris.
Lecane quadridentata, com a margem dorsal anterior da lórica
provida de 2 dentes agudos e encurvados, Lecane closterocerca, sem garra no pé e margens anteriores da lórica em forma de V pouco profundo, e Lecane hamata, também sem garra no pé e margens anteriores da lórica com dentes agudos.
 Lecane (Lecane luna)
Corpo parcialmente protegido por uma lórica arredondada, formada por duas placas unidas
através de uma membrana, com a margem anterior em forma de V mais ou menos profundo.
10
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Comprimento total entre 0,1 e 0,3 mm, cerca de 30% correspondendo ao pé com dois dedos
alongados e terminados numa garra afiada. Cabeça retráctil com
uma coroa ciliada. Habitante comum na zona litoral de charcos e
lagoas. Existem várias outras espécies próximas, como é o caso
de Lecane nana, mais pequena (comprimento inferior a 0,1
mm), com margens anteriores da lórica convexas e dedos curtos
sem garra, Lecane inopinata, com margens anteriores da lórica
direitas e dedos longos, fundidos em grande parte da sua extenFig. 20 - Lecane luna.
são, e Lecane ohioensis, com margens anteriores da lórica
côncavas e margem posterior prolongada por um apêndice truncado.

Brachionidae (P)
 Plátia (Platyias quadricornis)
Corpo com 0,1 a 0,4 mm, com lórica facetada, provida de
dois pares de espinhos curvos, um anterior e outro posterior.
Cabeça retráctil com uma coroa ciliada. Pé não retráctil, com
dois dedos curtos. Vive em lagoas e charcos eutrofizados,
também frequentemente em águas salobras, alimentando-se
de partículas orgânicas entre a vegetação do fundo. Machos
conhecidos, com lórica mais simples.

Fig. 21 - Platyias quadricornis.

 Braquiono (Brachionus calyciflorus)
Corpo com 0,2 a 0,6 mm, com lórica lisa, provida de dois pares de espinhos anteriores e um
ou dois posteriores, um deles lateral de tamanho muito variável, o outro na base do pé, por
vezes ausente. Cabeça retráctil com uma coroa ciliada. Pé alongado, retráctil, com dois dedos
curtos. Vive entre o plâncton de charcos e lagoas, por vezes em águas salobras, alimentandose de microalgas, bactérias e partículas orgânicas. Machos de tamanho mais pequeno, sem
espinhos. Espécies próximas, que podem também surgir em águas salobras, são Brachionus
angularis e Brachionus urceolaris, ambas sem espinhos posteriores (na primeira, por
vezes, com ângulos posteriores arredondados) e, respectivamente, com 1 e 3 pares de espinhos anteriores curtos, para além de Brachionus falcatus, com 3 pares de espinhos anteriores, um dos quais muito longo e encurvado, de aspecto similar ao único par de espinhos posteriores.

A

B

C

Fig. 22 - A. Brachionus calyciflorus; B. Brachionus angularis; C. Brachionus urceolaris.

 Queratela (Keratella cochlearis)
Corpo com 0,1 a 0,2 mm, com lórica facetada, provida de 3 pares de espinhos anteriores e um
forte espinho posterior, de tamanho muito variável, dependendo nomeadamente da presença
ou ausência de predadores (copépodes). Cabeça retráctil com uma coroa ciliada. Pé inexistente. Vive em todo tipo de águas doces e salobras, alimentando-se de microalgas. Espécies
próximas são Keratella quadrata, com lórica rectangular, mais larga posteriormente, e com
um par de espinhos posteriores encurvados, e Keratella valga, de lórica mais larga a meio e
espinhos posteriores de tamanho desigual.
11
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Fig. 23 - A. Keratella cochlearis, B. Keratella quadrata, C. Notholca acuminata.

 Notolca (Notholca acuminata)
Corpo com 0,1 a 0,4 mm, com lórica estriada, provida de 2 a 3 pares de espinhos anteriores e
um prolongamento dorsal posterior em forma de colher, mais ou menos desenvolvido. Cabeça
retráctil com uma coroa ciliada. Pé inexistente. Vive em lagoas de águas doces e salobras,
alimentando-se de microalgas.

Euchlanidae (P)
 Euclânio (Euchlanis dilatata)
Corpo com 0,2 a 0,3 mm, com lórica oval, bastante larga, com
um entalhe semicircular na extremidade anterior. Cabeça
retráctil com uma coroa ciliada e um ocelo central. Pé curto,
prolongado por dois dedos e um par de curtos filamentos na
base. Vive junto à margem de lagoas e charcos, geralmente
em águas eutrofizadas, alimentando-se de bactérias e
microalgas. Machos mais pequenos.

Fig. 24 - Euchlanis dilatata.

Mytilinidae (P)
 Lofocário (Lophocharis oxysternon)
Corpo com 0,1 a 0,2 mm, com lórica oval, facetada, com duas
cristas, dorsal e ventral, bem salientes. Cabeça retráctil trilobada com uma coroa ciliada e um ocelo central avermelhado.
Pé curto, prolongado por dois dedos. Espécie cosmopolita que
vive no fundo de lagoas e charcos, por vezes também em
águas salobras.

Fig. 25 - Lophocharis oxysternon.

Trichotridae (P)
 Tricótria (Trichotria tetractis)
Corpo com 0,2 a 0,4 mm, com lórica facetada em forma de
cálice, de margem anterior truncada. Cabeça retráctil com
uma coroa ciliada e um ocelo central. Pé longo, prolongado
por dois dedos e com um par de espinhos na base.
Machos mais pequenos, com pé menos desenvolvido. Vive
em charcos e turfeiras, geralmente de águas ácidas, alimentando-se de microalgas.

Fig. 26 - Trichotria tetractis.

Colurellidae (P)
Lepadela (Lepadella ovalis)
Corpo com 0,1 a 0,2 mm, com lórica achatada e arredondada, provida de entalhes em forma
de U na margem anterior e na margem posterior. Cabeça retráctil com uma coroa ciliada e um
12
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par de ocelos laterais. Pé curto, prolongado por dois dedos. Vive em charcos e lagoas, também em águas salobras, alimentando-se de microalgas. Uma espécie próxima é Lepadella
acuminata, com a margem posterior da lórica prolongada por um apêndice aguçado.

B

A

C

Fig. 27 - A. Lepadella ovalis, B. Colurella obtusa; C. Cephalodella gibba.

 Colurela (Colurella obtusa)
Corpo com menos de 0,1 mm, com lórica comprimida lateralmente, provida de um escudo
cefálico alongado e aberta na margem anterior, na margem posterior e também ventralmente.
Cabeça retráctil com uma coroa ciliada e um par de ocelos laterais. Pé relativamente alongado, com dois dedos. Machos mais pequenos. Vive na margem de em charcos e lagoas, alimentando-se de microrganismos que captura sobre as plantas aquáticas.

Notommatidae (P)
 Cefalodela (Cephalodella gibba)
Corpo alongado, com 0,2 a 0,5 mm, com lórica pouco desenvolvida, encurvada dorsalmente.
Cabeça retráctil, particularmente bem distinta do tronco, com uma coroa ciliada e um ocelo
frontal. Pé muito curto, prolongado por dois dedos longos. Vive junto ao fundo, entre os sedimentos do litoral de ribeiras, charcos e lagoas, alimentando-se de microalgas e microinvertebrados. Machos presentes e mais pequenos. Uma espécie próxima é Cephalodella catellina,
de corpo mais pequeno e pé muito curto.

Trichocercidae (P)
 Tricocerca (Trichocerca cylindrica)
Corpo alongado e cilíndrico, com 0,5 a 0,6 mm, cerca de metade dos quais correspondendo
ao pé, relativamente curto, mas provido de um dedo muito longo e outro bastante reduzido.
Lórica com margem anterior denteada e com um espinho bem evidente. Cabeça retráctil, com
uma coroa ciliada pequena e um ocelo central. Vive entre o plâncton de charcos e lagoas, alimentando-se de microalgas. Machos presentes e mais pequenos, desprovidos de pé.
A

B

C

Fig. 28 - A. Trichocerca cylindrica; B. Gastropus stylifer; C. Ascomorpha ovalis.

Gastropodidae (P)
 Gastropo (Gastropus stylifer)
Corpo oval, com 0,1 a 0,3 mm de comprimento, particularmente colorido (epiderme arroxeada,
13
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glóbulos lipídicos alaranjados na região estomacal azulada). Lórica fina com uma abertura
ventral por onde emerge o pé curto, com um dedo. Cabeça retráctil, com uma coroa ciliada.
Um par de ocelos dorsais. Vive entre o plâncton e a vegetação submersa de charcos e lagoas.
 Ascomorfo (Ascomorpha ovalis)
Corpo em forma de saco ovóide, com 0,1 a 0,2 mm de comprimento. Estômago lobulado e
volumoso, intestino e ânus ausentes. Lórica fina. Cabeça retráctil, com uma coroa ciliada e um
apêndice espatulado. Um ocelo dorsal. Pé ausente. Machos mais pequenos. Vive entre o
plâncton de charcos e lagoas.

Synchaetidae (P)
 Sincaeta (Synchaeta pectinata)
Corpo em forma de sino, sem lórica, com 0,5 mm de comprimento. Coroa com um par de
antenas, botões ciliados frontais e um par de discos trocais laterais. Um ocelo dorsal. Pé com
dois dedos curtos. Vive entre o plâncton de charcos e lagoas.

A

B

C

Fig. 29 - A. Synchaeta pectinata, B. Polyarthra dolichoptera, C. idem (macho).

 Poliartra (Polyarthra vulgaris)
Corpo rectangular, sem lórica, com 0,1 a 0,2 mm de comprimento. Cabeça com coroa ciliada e
um par de botões ciliados frontais . Um ocelo dorsal e um par de antenas laterais na parte
posterior do corpo. Pé ausente. Desloca-se com auxílio de 6 pares de apêndices laterais serrilhados e em forma de remo, alguns por vezes pouco distintos. Vive entre o plâncton de charcos e lagoas, alimentando-se de microalgas e bactérias. Machos mais pequenos, sem apêndices e com um tufo de cílios posterior. Existem várias espécies semelhantes como é o caso de
Polyarthra dolichoptera, com apêndices mais estreitos que ultrapassam claramente a margem posterior do corpo.

Asplanchnidae (P)
 Asplancna (Asplanchna priodonta)
Corpo de grande tamanho (0,4 a 2 mm), sem lórica, em forma
de saco transparente. Intestino ausente. Coroa reduzida a um
anel ciliado. Um par de ocelos frontais. Pé ausente. Vive entre
o plâncton de lagoas e albufeiras, por vezes também em
estuários, alimentando-se de microalgas e microinvertebrados,
incluindo outros rotíferos. Espécie vivípara. Machos presentes.

Fig. 30 - Asplanchna priodonta.

Testudinellidae (F)
Testudinela (Testudinella patina)
Corpo quase circular e achatado (0,1 a 0,4 mm). Lórica transparente, com um orifício ventral
14
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por onde emerge o pé longo, anelado, retráctil e terminado por um tufo de cílios. Músculos
retractores bem visíveis. Cabeça com dois discos trocais bem evidentes. Um par de ocelos
frontais, vermelhos. Frequente entre a vegetação e os detritos vegetais do fundo de charcos e
lagoas, ocorrendo também em águas salobras.

Fig. 31 - A. Testudinella patina;
B. Pompholyx sulcata.
A

B

 Ponfolix (Pompholyx sulcata)
Corpo ovóide, com cerca de 0,1 mm de comprimento. Lórica longitudinalmente dividida em 4
lóbulos. Coroa ciliada simples. Um par de ocelos frontais. Sem pé, mas com um filamento
elástico que atravessa a zona posterior da lórica e onde se fixa o ovo até á eclosão. Espécie
comum em charcos e lagoas, planctónica ou entre os detritos do fundo, alimentando-se de
bactérias e outros microrganismos. Machos presentes.

Flosculariidae (F)
 Límnia (Limnias melicerta)
Corpo das fêmeas alongado, encerrado num tubo cilíndrico, transparente, composto pela acumulação sucessiva de anéis mucosos, com 0,2 a 1 mm de comprimento. Coroa ciliada dividida
em dois lóbulos circulares. Um par de curtas antenas ventrais. Pé longo e extensível. O tubo
surge fixado sob pedras ou vegetação aquáticas, por vezes em grupos numerosos. Espécie
produtora de larvas vermiformes, com 0,1 a 0,2 mm de comprimento, um tufo de cílios em
ambas as extremidades e um par de ocelos na cabeça. Espécie cosmopolita que ocorre em
charcos e lagoas ricos em vegetação aquática.

B

A

D

C

E

Fig. 32 - A. Limnias melicerta; B. idem (juvenil recém-fixado); C. Conochilus dossuarius;
D. Conochilus sp. (macho); E. idem (colónia).

Conochilidae (F)
 Conochilo (Conochilus dossuarius)
Corpo em forma de vaso (0,1 a 0,2 mm), desprovido de lórica. Coroa ciliada em forma de ferradura. Cabeça com um par de antenas ventrais, parcialmente fundidas na base. Um par de
ocelos frontais. Pé longo e pedunculado. Os ovos permanecem ligados ao corpo da fêmea
através de uma secreção gelatinosa. Animais normalmente solitários, mas os jovens podem
manter-se fixados ao corpo da mãe, formando pequenas colónias. Machos mais pequenos,
com tufo de cílios posterior. Vive no plâncton superficial de lagoas e charcos.
15
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Hexarthridae (F)
Hexartra (Hexarthra mira)
Corpo cónico (0,2 a 0,4 mm), desprovido de lórica, com quatro apêndices laterais desiguais,
um outro dorsal e outro ventral muito longo, musculosos,
espinhosos e terminados em tufos de sedas plumosas.
Coroa ciliada com dois discos trocais. Cabeça com um par
de ocelos ventrais e um par de antenas pouco visíveis. Pé
reduzido a dois curtos apêndices digitiformes ciliados. Espécie planctónica presente em lagoas e charcos, sobretudo em
águas alcalinas, alimentando-se de bactérias e partículas
orgânicas em suspensão. Machos mais pequenos. Uma
espécie próxima é Hexarthra fennica, caracterizada pela
Fig. 33 - Hexarthra mira.
ausência de pé.

Filiniidae (F)
Filínia (Filinia longiseta)
Corpo em forma de saco (0,1 a 0,3 mm), desprovido de lórica e de pé. Com duas longas
sedas laterais e uma ventral posterior, de
tamanho 2 a 3 vezes superior ao do próprio
corpo, cobertas de pequenos espinhos.
Coroa ciliada simples. Um par de ocelos
B
frontais. Espécie planctónica presente em
lagoas e charcos pouco profundos, geralmente bastante eutrofizados, por vezes tamA
bém em águas salobras, alimentando-se de
bactérias e partículas orgânicas em suspensão. Machos mais pequenos (0,1 mm), sem
sedas longas. Uma espécie próxima é FiliC
nia opoliensis, com duas sedas anteriores
e duas posteriores, de tamanho desigual e,
Fig. 34 - A. Filinia longiseta; B. idem (macho);
no máximo, duas vezes maior que o corpo.
C. Filinia opoliensis.

Collothecidae (C)
Coloteca (Collotheca pelagica)
Corpo alongado (0,3 a 0,5 mm), desprovido de lórica, parcialmente envolvido num tubo gelatinoso. Coroa circular, ciliada, com a margem interna provida de sedas longas. Sem ocelos. Pé
muito longo, contráctil, pedunculado. Machos menores que 1 mm, com pé curto e ciliado.
Espécie planctónica presente em lagoas e albufeiras, por vezes também em estuários. Uma
espécie próxima é Collotheca ornata, que vive fixada em plantas aquáticas de charcos e
lagoas.

A

B

C
Fig. 35 - A. Collotheca ornata; B. idem (macho); C. Horaella brehmi.

16

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Trochosphaeridae (F)
Horaela (Horaella brehmi)
Corpo esférico ou ovóide, transparente, com 0,2 a 0,3 mm de comprimento, sem lórica, pé ou
outros apêndices. Coroa circular, ciliada. Espécie cosmopolita, que ocorre no plâncton de
lagoas e albufeiras.

Chave de Identificação dos Géneros de Rotifera
1. Fêmeas com um par de ovários. Coroa geralmente dividida em dois discos trocais. Animais
capazes de movimentos rastejantes, como os de uma sanguessuga…………………..… 2
Fêmeas apenas com um ovário. Coroa geralmente não dividida em dois discos trocais,
excepto nalgumas espécies sésseis ou fixas……………………………………………..….. 8
2. Estômago pouco distinto, sob a forma de um aglomerado de vacúolos
digestivos………………………………………………………………...………… Habrotrocha
Estômago mais ou menos distinto………………………………………….....………………….. 3
3. Coroa com um par de discos trocais pedicelados e retrácteis……………………………….... 4
Coroa sem discos trocais, constituída por um par de faixas ciliadas sobre um disco
ventral……………………………………………………………………….....…………. Adineta
4. Pé com três dedos………………………………………………………………….………………. 5
Pé com quatro dedos…………………………………………………………………………..…… 7
5. Margens da coroa prolongadas por um par de apêndices alongados em forma de
chifre…………………………………………………………………………..…… Ceratotrocha
Coroa sem apêndices em forma de chifre…………………………………………………..…… 6
6. Discos trocais separados por um rostro bem evidente e provido de um par de ocelos.
Corpo muito delgado………………………………………………………………...…... Rotaria
Discos trocais não separados por um rostro evidente. Ocelos ausentes. Corpo
robusto……………………………………………………………….…………… Macrotrachela
7. Pé com dedos e esporões laterais pouco visíveis. Animal com vida livre……....…. Philodina
Pé com dedos e esporões laterais bem desenvolvidos. Animal ectoparasita de crustáceos e
larvas de insectos……………………………………………………………………..… Embata
8. Animais adultos (fêmeas) sésseis e fixados a um substrato, embora possam fazer parte do
plâncton………..……………………………………………………………….…..…………….. 9
Animais de vida livre……………………………………………………………….……………… 11
9. Coroa ciliada provida de sedas dispersas e longas………………………………… Collotheca
Coroa ciliada sem sedas longas…………………………………………………………………. 10
10. Animais planctónicos, por vezes coloniais, parcialmente envolvidos numa bainha
gelatinosa………………………………………………………………………...….. Conochilus
Animais fixos, por vezes coloniais, encerrados num tubo mucoso anelado…..…… Limnias
11. Corpo sem lórica, flexível, com três ou mais apêndices laterais locomotores bem
desenvolvidos…………………..………………………………………………………….…… 12
Corpo com ou sem lórica, sem apêndices laterais locomotores, por vezes com espinhos
laterais bem desenvolvidos………………………………………………………………..….. 14
12. Com três ou quatro apêndices laterais locomotores…………………………………….. Filinia
Com mais de quatro apêndices laterais locomotores…………………………………….….. 13
13. Com seis apêndices laterais musculosos……………………………………….…… Hexarthra
Com doze apêndices laterais laminares………….…………………………………. Polyarthra
14. Corpo sem pé bem distinto……………………………………………………………………… 15
Corpo com pé bem distinto……………………….…………………………………………….. 20
15. Corpo flexível, sem lórica, em forma de saco ovóide…………………………………….….. 16
Corpo rígido, com lórica mais ou menos bem desenvolvida………………………………... 17
16. Comprimento do corpo superior a 0,4 mm……………………………………..…. Asplanchna
Comprimento do corpo inferior a 0,3 mm…………………………………….......…… Horaella
17
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17. Lórica desprovida de espinhos…………………………………………………………………. 18
Lórica provida de espinhos…………………………...………………………………………… 19
18. Lórica dividida em quatro lóbulos longitudinais. Um par de ocelos frontais. Filamento
elástico posterior para fixação dos ovos por vezes presente……………....…. Pompholyx
Lórica fina e simples. Um ocelo dorsal. Sem filamento posterior para fixação dos
ovos…………………………………………………………………………….…... Ascomorpha
19. Lórica estriada, com margem posterior sem espinhos e prolongada por um apêndice
espatulado………………………………………………………………………..…….. Notholca
Lórica facetada, com margem posterior provida de um ou dois espinhos fortes…. Keratella
20. Lórica ausente ou pouco desenvolvida………………………………………………..………. 21
Lórica rígida e geralmente espinhosa…………..……………………………...……………… 22
21. Corpo sem lórica, em forma de sino, com pé prolongado por dois dedos curtos. Synchaeta
Corpo com lórica fina, cilíndrico, com pé prolongado por dois dedos muito
compridos………………………………………………………….……….……… Cephalodella
22. Lórica mais ou menos achatada dorso-ventralmente…………………………………...…… 23
Lórica arredondada, cilíndrica ou lateralmente achatada……………………………...….… 28
23. Lórica provida de espinhos……………………………………………………………..………. 24
Lórica desprovida de espinhos…………………………………………………………………. 25
24. Lórica facetada, com dois pares de espinhos encurvados, um anterior e outro
posterior…………………………………………………………………………..…….... Platyias
Lórica não facetada, com um a três pares de espinhos anteriores e zero a dois pares de
espinhos posteriores……………………………………………………………..… Brachionus
25. Pé curto com dois dedos longos………………………………………………….……………. 26
Pé alongado com ou sem dedos…………………………………………………………...….. 27
26. Comprimento do corpo menor que 0,2 mm. Um par de ocelos laterais…….....…. Lepadella
Comprimento do corpo maior que 0,2 mm. Um único ocelo central…………...…. Euchlanis
27. Pé prolongado por um ou dois dedos longos terminados em garra afiada……….… Lecane
Pé sem dedos, com um tufo ciliado terminal…………………………………...… Testudinella
28. Corpo menor que 1 mm. Lórica achatada lateralmente, com um escudo cefálico
protegendo dorsalmente a coroa…………………………………………………….. Colurella
Corpo maior que 1 mm. Lórica não achatada lateralmente e sem escudo cefálico……… 29
29. Lórica alongada e cilíndrica. Pé com dois dedos, um dos quais tão comprido como o
corpo…………………………………………………………………….…...……… Trichocerca
Lórica mais ou menos arredondada. Pé com um ou dois dedos semelhantes…………… 30
30. Pé ventral, com um dedo. Lórica não facetada……………………………….....… Gastropus
Pé terminal com dois dedos. Lórica facetada…………………………………..…..………… 31
31. Lórica em forma de cálice. Pé longo com um par de espinhos na base…….….... Trichotria
Lórica oval com duas cristas bem evidentes. Pé curto desprovido de
espinhos………………………………………………………………...………..… Lophocharis
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Acantocéfalos
Os Acantocéfalos (Acanthocephala) são animais parasitas, que têm sido encarados
como um filo independente ou, no sistema de classificação de Cavalier-Smith, integrados no
filo Acanthognatha, juntamente com os Gastrotricos e os Rotíferos. Mais recentemente foram
considerados apenas como Rotíferos altamente modificados, constituindo ambos um clade
filogenético bem definido (Syndermata).
O corpo é alongado, achatado ou cilíndrico. A parte anterior assume a forma de uma
probóscide, projectável, prolongada inter6
namente num par de sacos hidráulicos
(lemniscios) de função obscura, e provida
9
1
7
de ganchos, com os quais o animal se
8
10
agarra ao hospedeiro, enquanto o resto do
corpo (tronco) se apresenta anelado e
coberto de espinhos. A parede do corpo é
constituída por um tegumento perfurado
por numerosos canais que se ramifica por
5
2
4
3
todo o corpo através de um sistema lacunar. Os aparelhos digestivo, circulatório e
respiratório estão ausentes, nalgumas Fig. 36 - Morfologia geral de um Acantocéfalo (macho).
espécies surgindo um par de nefrídios.
1. Probóscide; 2. Lemniscios; 3. Tegumento;
4. Glândulas adesivas; 5. Vesícula seminal;
Na base da probóscide situa-se um gân6.
Bolsa
copulatória (expandida); 7. Pénis; 8. Testículo;
glio cerebral de onde partem diversos
9. Ligamento; 10. Gânglio cerebral.
nervos. Tal como nos Rotíferos, os sexos
são separados e os órgãos sexuais encontram-se associados a sacos ligamentais que
preenchem o celoma do tronco. Nos machos, um par de testículos produz espermatozóides
que se acumulam numa vesícula seminal seguida de uma bolsa copulatória contendo um
pénis retráctil e o gonoporo. Nas fêmeas, os ovários produzem
óvulos que amadurecem no celoma. Após a inseminação, o macho
fecha a entrada do útero com secreções de glândulas adesivas, e
os espermatozóides atingem o celoma onde se dá a fecundação. As
primeiras fases do desenvolvimento embrionário ocorrem no interior
do corpo da fêmea, acabando depois por se formar uma forma larvar
encapsulada (acantor). Esta deixa a fêmea e respectivo hospedeiro,
podendo manter-se num estado de dormência até ser ingerida por
um hospedeiro intermediário (insecto, crustáceo). No interior do corpo
deste último, transforma-se numa larva (acantela) capaz de crescer e
viver à custa do hospedeiro. Após atingir a maturidade, transformaFig. 37 - Fases larvares de se numa nova forma encapsulada (cistacanto), já com uma organium Acantocéfalo: 1. Ovo;
zação próxima do animal adulto, a qual pode, de novo, infectar o hos2. e 3. Acantor; 4. Acantela.
pedeiro definitivo através da cadeia alimentar.
As 1.200 espécies conhecidas de Acanthocephala são parasitas obrigatórios do intestino de Vertebrados, podendo atingir algumas dezenas de centímetros de comprimento.
Incluem-se aqui algumas espécies com ciclo de vida aquático.

Espécies
 Acantocéfalo (Acanthocephalus clavula)
Corpo cilíndrico (5 a 10 mm) com pescoço curto e probóscide com 6 a 28 fieiras de ganchos.
Parasita do intestino da enguia e de muitos outros peixes. Os acantores saem com as fezes e
são ingeridos por crustáceos (Echinogammarus, Proasellus), onde acabam por se desenvolver as larvas já com aspecto e tamanho próximo dos vermes adultos. A sua presença no cor19
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po dos crustáceos conduz a uma alteração do respectivo comportamento, tornando-os mais
activos e visíveis, o que facilita a sua captura pelos peixes. Espécies próximas, como Acanthocephallus falcatus, parasitam o intestino de anfíbios, desenvolvendo-se as larvas igualmente no corpo de crustáceos isópodes e anfípodes aquáticos.

Fig. 38 - A. Acanthocephallus
falcatus (cistacanto);
B. Pomphorhynchus laevis.
A

B

 Ponforrinco (Pomphorhynchus laevis)
Corpo em forma de ânfora (4 a 30 mm) com pescoço longo e probóscide com 13 a 20 fieiras
de ganchos. Na base da probóscide situa-se uma espécie de colar bolboso, utilizado para ajudar o animal a manter-se agarrado às paredes do intestino dos seus hospedeiros principais
que são peixes como a enguia e várias espécies de ciprinídeos. Os acantores saem com as
fezes e são depois ingeridos por anfípodes (Echinogammarus, Gammarus) que funcionam
como hospedeiros intermédios.
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Nemátodos
Os Nemátodos (Nematoda ou Nemata) são um dos tipos mais comuns de animais em
todos os ecossistemas do nosso planeta e, nas águas doces, constituem o grupo mais abundante e diversificado. Nalguns locais, em 10 cm 3 de lodo podem esconder-se mais de mil destes vermes! Embora uma grande parte das espécies dulceaquícolas tenha vida livre, muitas
outras são parasitas de plantas ou animais aquáticos.
Apesar da sua diversidade ecológica e morfológica, todos os Nemátodos partilham uma
estrutura básica semelhante. O corpo é cilíndrico, não segmentado e, geralmente, muito fino.
A camada externa, constituída pela cutícula, pela epiderme e por tecidos musculares, encontra-se separada dos órgãos internos por
uma cavidade pseudocelómica cheia de
2
3
fluido, que funciona como um sistema
4
1
hidrostático. A cutícula pode ser lisa,
estriada, enrugada, anelada ou estar coberta por sedas ou verrugas. Juntamente com
16
a epiderme, constitui uma barreira semipermeável, protegendo o animal de cons15
13
trangimentos ambientais, ao mesmo tempo
14
que possibilita as trocas gasosas com o
5
12
exterior. Os músculos, longitudinais e
estriados, encontram-se ligados aos cor11
dões nervosos por estruturas singulares
6
denominadas braços musculares.
10
O tubo digestivo é simples e comple7
to. A boca, situada na extremidade anterior
do corpo, está rodeada por 3 ou 6 lábios,
9
8
espinhos, papilas, dentes, maxilas e outros
apêndices, curiosamente dispostos em
Fig. 39 - Morfologia interna de um Nemátodo.
simetria radial. O esófago (ou faringe),
1.
Boca;
2. Esófago; 3. Anel cerebral; 4. Intestino; 5. Útero;
muscular e glandular, por vezes albergando
6. Vagina; 7. Ovário; 8. Fasmídios; 9. Ânus;
um estilete perfurador, está bem desenvol10. Espermoducto; 11. Recto; 12. Pénis; 13. Testículos;
vido e conduz ao intestino, ao recto e ao
14. Célula renete; 15. Poro excretor; 16. Lábios.
ânus, este situado na superfície ventral do
corpo, perto da extremidade posterior. Os sistemas respiratório e circulatório estão ausentes,
efectuando-se a circulação de nutrientes e gases respiratórios directamente por difusão através dos tecidos e fluidos do corpo. Pelo contrário, o sistema excretor possui características
únicas, compreendendo uma ou mais células glandulares (células renete) ou um feixe de
tubos colectores, que se abrem num ou mais poros excretores ventrais, desempenhando um
papel na excreção de ureia, mas funcionando igualmente como sistema osmoregulador.
O sistema nervoso consiste num anel cerebral situado em volta do esófago, com ligações a vários gânglios e a dois cordões nervosos, um ventral e outro dorsal. Para além de
numerosas papilas e sedas relacionadas com o sentido do tacto, o corpo dos Nemátodos
encontra-se equipado com um par de órgãos especiais, localizados na cabeça (anfídios), de
características quimioreceptoras. Muitas espécies parasitas possuem um par de estruturas
glandulares (fasmídios), situadas na parte posterior do corpo, igualmente com funções quimioreceptoras. Algumas espécies de vida livre possuem um par de ocelos na cabeça.
A maioria das espécies apresenta os sexos separados e algum dimorfismo sexual. As
fêmeas possuem um par de ovários, oviductos e úteros, convergindo estes numa vagina e
num gonoporo situado a meio da superfície ventral. O sistema reprodutor masculino inclui um
ou dois testículos, um espermoducto, uma vesícula seminal e um gonoporo que abre
internamente no recto. Existe normalmente um pénis primitivo, constituído por uma ou duas
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espículas rígidas. Algumas espécies são hermafroditas, enquanto outras se reproduzem por
partenogénese, com os machos ausentes. As fêmeas são, em geral, ovíparas, embora nalguns casos a eclosão dos ovos possa ocorrer no interior do corpo da mãe (ovoviviparismo). O
desenvolvimento é directo, embora por vezes as 3 ou 4 fases juvenis sejam designadas por
larvas.
São conhecidas cerca de 27 mil espécies de nemátodos, presentes no solo, nas águas
doces ou nos oceanos, com vida livre ou vivendo à custa de todo o tipo de animais, plantas e
fungos. No entanto, uma estimativa conservadora indica que o número global de espécies
existentes à face da Terra poderá na verdade ultrapassar um milhão! Nas águas doces, estão
actualmente descritas umas 1.400 espécies de vida livre, às quais se devem acrescentar muitas outras, parasitas de animais aquáticos. Estas últimas, no entanto, só ocorrem na água sob
a forma de ovos ou no interior do corpo de hospedeiros intermédios, embora haja algumas
excepções.
Os Nemátodos são habitualmente divididos em 2 grandes classes: Adenophorea (A) na
sua maioria de vida livre, e Secernentea (S) que inclui a maior parte das espécies parasitas.
São aqui descritas as espécies de vida livre mais representativas dos vários grupos (Ordens)
presentes nas nossas águas doces, incluindo-se também algumas das espécies parasitas
mais frequentes.

Araeolaimida (A)
 Afanolaimo (Aphanolaimus aquaticus)
Corpo fusiforme, com 0,8 a 1,4 mm de comprimento. Cutícula nitidamente anelada, excepto
na extremidade anterior. Cabeça com boca pequena, 2 pares de sedas longas e um par de anfídios
circulares, muito desenvolvidos. Cauda alongada e
terminada por um espinho curto. Vive em lagoas e
charcos, entre plantas aquáticas, alimentando-se de
Fig. 40 - Aphanolaimus aquaticus.
bactérias e outros microrganismos.

Chromadorida (A)
 Acromadora (Achromadora micoletzkyi)
Corpo com 0,4 a 0,8 mm de comprimento. Cutícula anelada e pontilhada. Cabeça com 5 pares
de sedas, um dos quais lateral e de maior tamanho, e um par de anfídios espiralados. Boca
com um dente dorsal bem desenvolvido. Esófago inferior bolboso. Cauda alongada e terminada por um espinho curto. Espécie terrestre, menos comum em lagoas e charcos, alimentandose de microalgas.

Fig. 41 - Parte anterior do corpo de
Achromadora micoletzkyi (A),
Paracyatholaimus intermedius (B),
Ethmolaimus pratensis (C)
e Prodesmodora circulata (D).
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 Paraciatolaimo (Paracyatholaimus intermedius)
Corpo com 0,7 a 1,7 mm de comprimento, machos maiores que as fêmeas. Cutícula anelada
e pontilhada. Cabeça truncada, com 10 sedas, 6 das quais de maior tamanho, e um par de
anfídios espiralados. Boca afunilada com um dente dorsal bem desenvolvido. Esófago praticamente cilíndrico. Cauda de forma cónica e maciça, com espinho terminal mais ou menos evidente. Vive no solo húmido, entre musgos, também em charcos, nascentes e lagoas de águas
salobras, alimentando-se de microrganismos.
 Etmolaimo (Ethmolaimus pratensis)
Corpo com 0,5 a 0,7 mm de comprimento. Cutícula anelada e pontilhada, com algumas sedas.
Cabeça truncada, com 4 sedas grandes. Um par de anfídios espiralados. Boca com 6 lábios e
3 dentes bem desenvolvidos. Esófago inferior bolboso. Cauda de forma cónica, com espinho
terminal bem evidente. Vive no solo húmido, entre musgos, também em lagos e nascentes de
águas calcárias, alimentando-se de bactérias e microalgas.

Desmodorida (A)
 Prodesmodora (Prodesmodora circulata)
Corpo com 0,7 a 1 mm de comprimento. Cutícula anelada, com pontuações pouco visíveis.
Cabeça arredondada, com 4 sedas finas e um par de anfídios circulares. Boca larga e cilíndrica, com dentes curtos. Esófago inferior bolboso. Cauda mais ou menos alongada e cónica,
terminada por espinho curto. Vive em nascentes e lagoas, alimentando-se de microrganismos.

Dorylaimida (A)
 Paractinolaimo (Paractinolaimus macrolaimus)
Corpo com 2 a 5 mm de comprimento. Cutícula lisa. Cabeça arredondada, com um par de
anfídios em forma de estribo. Boca larga, vestibular, provida de numerosos denticulos. Parte
superior do esófago com 4 dentes bem desenvolvidos e um longo estilete, oco e retráctil. Cauda alongada e filiforme nas fêmeas, curta, truncada e arredondada nos machos. Vive entre a
vegetação aquática de nascentes e lagoas, perfurando o corpo de algas, plantas e outros
microinvertebrados, para aspirar o seu conteúdo.

A

B

C
Fig. 42 - A. Parte anterior do
corpo de Paractinolaimus;
B. Parte anterior de Dorylaimus,
com o estilete projectado;
C. Parte anterior do corpo de
Laimydorus.

 Dorilaimo (Dorylaimus asymphydorus)
Corpo com 4 a 7 mm de comprimento, as fêmeas um pouco maiores que os machos. Cutícula
espessa, com cristas longitudinais. Cabeça truncada, com um par de anfídios em forma de
estribo. Boca pequena com 6 lábios distintos. Esófago com um longo estilete, oco e retráctil.
Cauda aguçada nas fêmeas, curta e arredondada nos machos. Vive entre o lodo de lagoas e
ribeiras, alimentando-se de algas, plantas e outros nemátodos. Uma espécie semelhante é
Dorylaimus stagnalis, um pouco mais pequena e mais frequente em fundos arenosos.
 Laimidoro (Laimydorus pseudostagnalis)
Corpo com 2 a 4 mm de comprimento, as fêmeas um pouco maiores que os machos. Cutícula
lisa ou levemente estriada. Cabeça truncada, com um par de anfídios em forma de estribo.
23
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Boca pequena com 6 lábios pouco distintos. Esófago com um longo estilete, oco e retráctil.
Cauda longa e filiforme nas fêmeas, curta e arredondada nos machos. Vive entre o lodo de
lagoas e ribeiras, alimentando-se de algas e outros microinvertebrados.
 Prodorilaimo (Prodorylaimus filiarum)
Corpo estreito, com 1,5 a 2 mm de comprimento. Cutícula lisa. Cabeça truncada, com um par
de anfídios em forma de estribo. Boca pequena com 6 lábios mais ou menos distintos. Esófago com um longo estilete, oco e retráctil. Cauda longa e filiforme em ambos os sexos. Vive
entre os sedimentos na margem de lagoas e ribeiras, alimentando-se de algas, plantas e
outros microinvertebrados.
 Crisonema (Chrysonema attenuatum)
Corpo muito estreito, com 2 a 2,5 mm de comprimento. Cutícula finamente anelada. Cabeça
truncada, com um par de anfídios em forma de estribo. Boca bolbosa com 6 lábios arredondados e indistintos. Esófago com um longo estilete, oco e retráctil. Cauda longa e cónica em
ambos os sexos. Vive entre as raízes da vegetação aquática de charcos e lagoas.
C

D

A

Fig. 43 - A. Prodorylaimus filiarum;
B. Chrysonema attenuatum.
Zona anterior de Tylencholaimus
(C) e Aquatides (D).

B

 Tilencolaimo (Tylencholaimus mirabilis)
Corpo pequeno com 0,6 a 1 mm de comprimento. Cutícula com finas estrias transversais.
Cabeça piramidal, claramente separada do resto do corpo, com um par de anfídios em forma
de estribo. Boca pequena com 6 lábios distintos. Esófago espesso, com um longo estilete, oco
e retráctil. Cauda curta e cónica. Vive no solo de florestas, dunas e charnecas mas também
surge em lameiros e no lodo de ribeiras, alimentando-se essencialmente dos fluidos de fungos
e plantas.
 Aquatide (Aquatides aquaticus)
Corpo com 2 a 3 mm de comprimento. Cutícula com finas estrias transversais. Cabeça arredondada, com um par de anfídios em forma de estribo. Boca pequena com 6 lábios indistintos.
Esófago com um estilete, oco e retráctil. Cauda curta e cónica em ambos os sexos. Vive em
solos húmidos e no fundo de lagoas e charcos.

Enoplida (A)
 Alaimo (Alaimus primitivus)
Corpo com 1 a 1,5 mm de comprimento. Cutícula lisa. Cabeça arredondada, com sedas e
anfídios indistintos. Boca muito reduzida. Parte inferior do esófago algo bolbosa. Cauda alongada e cónica. Vive entre os sedimentos do fundo de ribeiras e lagoas, alimentando-se de
bactérias e outros microrganismos.
A

B
Fig. 44 - Extremidade anterior do corpo de
Alaimus primitivus (A) e Ironus
tenuicaudatus (B).
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 Irono (Ironus tenuicaudatus)
Corpo com 2,5 a 4 mm de comprimento. Cutícula lisa e grossa. Cabeça arredondada, com 4
sedas e um par de anfídios em forma de estribo. Cavidade bucal muito longa, de paredes
espessas e provida na extremidade anterior de 3 dentes projectáveis em forma de gancho.
Esófago musculoso e cilíndrico. Cauda filiforme. Vive entre os sedimentos do fundo em diversos tipos de meios aquáticos, incluindo águas salobras, alimentando-se de algas.

Monhysterida (A)
 Eumonistera (Eumonhystera filiformis)
Corpo com 0,5 a 1 mm de comprimento. Cutícula finamente estriada, com sedas. Cabeça
arredondada, com 10 sedas e um par de anfídios circulares. Boca pequena. Esófago mais ou
menos cilíndrico. Cauda estreita com a extremidade filiforme e provida de um espinho curto.
Vive entre os sedimentos do fundo de ribeiras e lagoas, alimentando-se de bactérias e outros
microrganismos.
 Monistrela (Monhystrella macrura)
Corpo com 0,6 a 0,7 mm de comprimento. Cutícula lisa. Cabeça arredondada, com 4 sedas
curtas e um par de anfídios circulares. Boca pequena. Esófago com a parte posterior bolbosa.
Cauda filiforme e provida de um espinho longo. Vive entre os sedimentos do fundo de ribeiras
e lagoas, também em águas salobras e marinhas, alimentando-se de bactérias e outros
microrganismos.
A
C

D

B

Fig. 45 - Extremidade anterior do corpo de Eumonhystera filiformis (A), Monhystrella macrura (B),
Daptonema dubium (C) e Mononchus (D).

 Daptonema (Daptonema dubium)
Corpo robusto, com 0,8 a 1,6 mm de comprimento. Cutícula anelada e com numerosas sedas.
Cabeça arredondada, com 12 sedas longas e um par de anfídios circulares. Boca larga e afunilada. Esófago cilíndrico. Cauda cónica e de extremidade arredondada, com um par de sedas
terminais. Vive no fundo de ribeiras e lagoas, alimentando-se de bactérias, microalgas e
outros microrganismos.

Mononchida (A)
 Mononco (Mononchus aquaticus)
Corpo robusto, com 1 a 2 mm de comprimento. Cutícula finamente estriada. Cabeça arredondada, papilosa, com um par de anfídios em forma de vaso. Boca larga e vestibular com um
dente dorsal anterior. Esófago cilíndrico. Cauda afunilada com espinho curto terminal. Espécie
predadora, nomeadamente de outros nemátodos, que habita o fundo de ribeiras e charcos.

Plectida (A)
 Paraplectonema (Paraplectonema pedunculatum)
Corpo com cerca de 1 mm de comprimento. Cutícula claramente anelada, com sedas esparsas. Cabeça truncada, com 4 sedas bem visíveis e um par de anfídios grandes e ovais. Boca
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pequena, afunilada, com túbulos radiais inferiores. Esófago bolboso posteriormente. Cauda
alongada e cónica, de ponta claviforme provida de um espinho curto. Espécie partenogenética
que vive entre os sedimentos do fundo de ribeiras e charcos, também em águas salobras, alimentando-se de microrganismos.
 Metateratocéfalo (Metateratocephalus crassidens)
Corpo pequeno, com 0,3 a 0,5 mm de comprimento. Cutícula pontilhada, com anéis aparentes. Cabeça claramente diferenciada, com 6 lábios bem desenvolvidos, foliáceos, acompanhados por sedas longas. Um par de anfídios grandes, circulares. Boca grande, afunilada. Esófago bolboso posteriormente. Cauda alongada e cónica, provida de sedas laterais, com extremidade aguçada. Vive no solo, em musgos e também entre os sedimentos do fundo de ribeiras e
lagoas, alimentando-se de bactérias e outros microrganismos.
A

B

C

D
Fig. 46 - Extremidade anterior do corpo de
Paraplectonema pedunculatum (A),
Metateratocephalus (B), Plectus (C)
e Tylocephalus (D).

 Plecto (Plectus aquatilis)
Corpo com 0,8 a 1,5 mm de comprimento. Cutícula finamente anelada, com sedas esparsas.
Cabeça pouco diferenciada, com 6 lábios e 4 sedas. Um par de anfídios grandes e elípticos.
Boca tubular. Esófago bolboso posteriormente. Cauda alongada e cónica, provida de sedas
laterais e com um espinho rombo na ponta. Vive entre os sedimentos do fundo de ribeiras e
lagoas, alimentando-se de bactérias e microalgas.
 Tilocéfalo (Tylocephalus auriculatus)
Corpo pequeno, com 0,3 a 0,5 mm de comprimento. Cutícula finamente anelada, com sedas
esparsas. Cabeça bem diferenciada devido a um engrossamento da cutícula sob a forma de
expansões laterais bolbosas. Um par de anfídios ovais e 6 lábios acompanhados por sedas
foliáceas. Boca tubular. Esófago bolboso posteriormente. Cauda curta e cónica, provida de
sedas laterais e com um espinho rombo na ponta. Vive no solo, em musgos e entre as raízes
de plantas aquáticas em charcos e lagoas, alimentando-se de bactérias.

Triplonchida (A)
 Prismatolaimo (Prismatolaimus dolichurus)
Corpo com 0,5 a 0,9 mm de comprimento. Cutícula finamente anelada, com sedas esparsas.
Cabeça arredondada, com 10 sedas, seis das quais mais longas. Um par de anfídios em forma de fenda transversal. Boca grande, prismática, com um dente na parte inferior. Esófago
cilíndrico. Cauda alongada e filiforme, com espinho curto terminal. Vive no solo, entre musgos
e nos sedimentos do fundo de ribeiras, lagoas e charcos, alimentando-se de bactérias.
 Tobrilo (Tobrilus gracilis)
Corpo com 2 a 3 mm de comprimento. Cutícula lisa ou ligeiramente anelada. Cabeça arredondada, com 10 sedas. Um par de anfídios em forma de vaso. Boca grande, dividida num vestíbulo anterior largo e numa câmara pós-bucal provida de um par de dentes. Esófago cilíndrico.
Cauda relativamente curta e cónica, com espinho curto terminal. Vive entre os sedimentos do
fundo de todo o tipo de águas doces, ligeiramente salobras e mesmo algo poluídas, alimentando-se de microalgas e pequenos invertebrados.
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Fig. 47 - Extremidade anterior do
corpo de Prismatolaimus (A), Tobrilus
gracilis (B) e Trypila setifera (C).

 Tripila (Trypila setifera)
Corpo com 1 a 1,3 mm de comprimento. Cutícula anelada. Cabeça mais ou menos truncada,
com 10 sedas desiguais. Um par de anfídios em forma de vaso, pouco visíveis. Boca tubular,
provida de um grande dente gancheado. Esófago cilíndrico. Cauda alongada e cónica, com
extremidade arredondada. Vive no solo, em musgos e entre os sedimentos do fundo de charcos e lagoas com bastante vegetação, alimentando-se de microalgas e pequenos invertebrados (rotíferos, nemátodos, tardígrados).

Rhabditida (S)
 Acrobeloide (Acrobeloides nanus)
Corpo pequeno, com 0,3 a 0,5 mm de comprimento. Cutícula anelada. Cabeça com 3 pseudolábios, cónicos ou arredondados. Um par de anfídios em forma de fenda. Boca grande, rodeada de 6 lábios papilosos. Esófago inferior bolboso. Cauda cónica e arredondada. Espécie
comum no solo, ocorrendo também em lameiros, nas margens ou no fundo de ribeiras e
lagoas, alimentando-se de bactérias.
 Eucefalobo (Eucephalobus striatus)
Corpo com 0,4 a 0,9 mm de comprimento. Cutícula anelada. Cabeça com 6 pseudolábios,
cónicos e mais ou menos bifurcados. Um par de anfídios em forma de fenda. Boca grande,
rodeada de 6 lábios papilosos. Esófago inferior bolboso. Cauda cónica, arredondada nas
fêmeas, aguçada nos machos. Vive no solo, ocorrendo também em lameiros, nas margens ou
no fundo de ribeiras e lagoas, alimentando-se de bactérias.
A
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D
Fig. 48 - Extremidade anterior do corpo
de Acrobeloides nanus (A),
Eucephalobus (B), Paroigolaimella
bernensis (C) e Pelodera (D).

 Diplogaster (Paroigolaimella bernensis)
Corpo com 0,6 a 1,3 mm de comprimento. Cutícula anelada e longitudinalmente listada. Cabeça truncada, com 6 (fêmeas) ou 10 (machos)sedas sensoriais curtas. Um par de anfídios ovais
pouco distintos. Boca grande, com lábios evidentes, inferiormente com um dente dorsal e
numerosos denticulos ventrais. Esófago inferior bolboso. Cauda filiforme em ambos os sexos.
Vive no fundo de ribeiras e lagoas, alimentando-se de bactérias e outros microrganismos.
 Pelodera (Pelodera punctata)
Corpo com 1 a 2,5 mm de comprimento. Cutícula anelada e longitudinalmente estriada. Cabeça truncada, sem sedas. Um par de anfídios pequenos, em forma de poro. Boca grande, com
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lábios evidentes, inferiormente com 3 dentes. Esófago inferior bolboso. Cauda cónica e alongada. Vive na margem, no fundo ou sobre plantas aquáticas de ribeiras e lagoas, alimentando
-se de bactérias e microrganismos.

Tylenchida (S) - fitoparasitas
 Tilenco (Tylenchus davainei)
Corpo com 0,8 a 1 mm de comprimento. Cutícula anelada. Cabeça truncada, com boca
pequena. Um par de anfídios em forma de fenda. Esófago anterior com um estilete, oco,
retráctil e de base bolbosa. Cauda cónica, encurvada. Ectoparasita de raízes de plantas, algas
e musgos, comum em solos húmidos, valas e charcos.
 Aglenco (Aglenchus agricola)
Corpo com 0,4 a 0,7 mm de comprimento. Cutícula anelada. Cabeça arredondada. Um par de
anfídios em forma de crescente. Esófago anterior com um estilete forte, oco, retráctil e de
base bolbosa. Cauda alongada, de ponta filiforme. Ectoparasita de raízes de plantas, comum
em solos húmidos, valas, arrozais e charcos.
 Nagelo (Nagelus obscurus)
Corpo com 0,5 a 1,2 mm de comprimento. Cutícula anelada. Cabeça distinta, cónica. Um par
de anfídios em forma de fenda. Esófago anterior com um estilete oco, retráctil e de base bolbosa. Cauda cónica, com ponta hialina. Ectoparasita de raízes de plantas, comum em solos
húmidos, ribeiras e charcos.
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Fig. 49 - Aspecto geral de Tylenchus davainei (A) e Helicotylenchus pseudorobustus (B).
Zona anterior de Aglenchus agricola (C), Nagelus obscurus (D) e Hemicycliophora thienemanni (E).

 Helicotilenco (Helicotylenchus pseudorobustus)
Corpo cilíndrico, habitualmente espiralado, com 0,6 a 0,8 mm de comprimento. Cutícula anelada. Cabeça cónica. Um par de anfídios em forma de fenda. Esófago anterior com um estilete
forte, oco, retráctil e de base bolbosa. Cauda muito curta, com ponta digitiforme. Ectoparasita
de raízes de plantas, por vezes penetrando parcialmente entre as suas células, comum em
diverso tipo de solos, mas também em charcos e lagoas com abundante vegetação aquática.
 Hemiciclióforo (Hemicycliophora thienemanni)
Corpo cilíndrico, fusiforme, com 0,8 a 0,9 mm de comprimento. Cutícula anelada, dupla, a
exterior algo solta. Cabeça arredondada. Um par de anfídios em forma de fenda. Esófago
anterior com um estilete particularmente longo, oco, retráctil e de base bolbosa. Cauda cónica,
aguçada. Machos de corpo delgado, sem cutícula dupla e sem estilete. Ectoparasita de raízes
de plantas, comum em solos húmidos e arenosos, também em ribeiras, lagoas e águas subterrâneas.
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Mermithida (A) - semi-parasitas
 Feromermis (Pheromermis vesparum)
Corpo filiforme ultrapassando 10 cm de comprimento. Cutícula fibrosa de cor branca. Boca
rodeada de papilas. Anfídios em forma de vaso. O ciclo de vida é muito interessante, com
adultos de vida livre e larvas parasitas. Os ovos são depositados no lodo ou solo húmido da
margem de ribeiras e lagoas, sendo consumidos por um hospedeiro intermédio (larvas de Trichoptera ou Plecoptera). Após a eclosão, as larvas do nemátodo mantêm-se no corpo do
insecto, enroladas em espiral e em estado latente, sob a forma de minúsculos pontos escuros
(0,1 mm de diâmetro), conseguindo atravessar a respectiva metamorfose em insecto adulto.
Os insectos infectados são depois eventualmente capturados por vespas sociais
(Dolichovespula) que, normalmente, os levam para a colónia disponibilizando-os como alimento às respectivas larvas. Só então o nemátodo volta a estar activo, alimentando-se da vespa
em desenvolvimento mas não a impedindo de atingir o estado adulto, embora geralmente a
torne estéril. Quando a vespa visita o meio aquático para beber, a larva do nemátodo abandona o hospedeiro, transformando-se em verme adulto reprodutor.

Fig. 50 - Vermes adultos de
Pheromermis no lodo de uma
nascente (A); larva infectiva de
Hydromermis contorta (B);
adulto de Heleidomermis cataloniensis emergindo do corpo
de um mosquito (C).
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 Hidromermis (Hydromermis contorta)
Corpo filiforme, com 2 a 5 cm de comprimento. Cutícula lisa de cor branca. Cabeça com 6
papilas e um par de anfídios ovais. Os ovos são depositados no fundo de ribeiras e lagoas e o
primeiro estado larvar, de tamanho minúsculo (cerca de 1 mm) mas de forma já parecida com
o adulto, procura activamente penetrar a cutícula das larvas de Dípteros (Chironomus). Aí
prosseguem o seu desenvolvimento até atingirem o estado adulto, altura em que abandonam
o corpo do insecto para viver entre o lodo.
 Heleidomermis (Heleidomermis cataloniensis)
Corpo filiforme, com 3 a 8 mm de comprimento. Cutícula lisa de cor branca. Cabeça distinta,
separada do resto do corpo por uma constrição, com 6 papilas e um par de anfídios ovais.
Boca disposta ventralmente. As fêmeas são vivíparas, dando à luz centenas de larvas portadoras de um estilete afiado. Estas larvas (comprimento 0,1 a 0,2 mm) penetram a cutícula das
larvas de mosquitos-pólvora (Culicoides). Aí prosseguem o seu desenvolvimento até atingirem
o estado adulto, o que pode ocorrer antes da metamorfose do insecto, abandonando a larva
para viverem entre o lodo, ou já após a metamorfose, circunstância em que largam o corpo do
mosquito quando este sobrevoar uma zona húmida.

Enoplida (A) - parasitas
 Lombriga-renal-gigante (Dioctophyme renale)
Corpo muito longo (20 a 30 cm nos machos, por vezes mais de 1 m nas fêmeas), de cor vermelha. Parasita dos rins de mustelídeos e carnívoros selvagens ou domésticos (cão, gato). Os
ovos, acastanhados e microscópicos (0,08 x 0,05 mm), saem com a urina e o desenvolvimento embrionário ocorre obrigatoriamente em meio aquático. Algumas semanas depois, têm de
ser consumidos por um hospedeiro intermédio, o verme-negro (Lumbriculus variegatus), em
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cujos vasos sanguíneos se desenvolvem as várias fases larvares (comprimento: 6 a 10 mm).
O verme é depois consumido por um hospedeiro paraténico (peixes, rãs), enquistando as larvas nos seus músculos, até este vir a ser capturado por um hospedeiro definitivo, onde se
desenvolvem as lombrigas adultas. O ser humano pode também ser infectado.

Adultos nos rins

B

C

A

D

E


Fig. 51 - A. Ciclo de vida de Dioctophyme renale: 1. Os ovos saem com a urina; 2. Após um mês na água, completa-se o desenvolvimento embrionário; 3. Os embriões são ingeridos por vermes oligoquetas; 4. Os vermes são
consumidos por hospedeiros paraténicos, onde enquistam; 5. Peixes ou rãs infectados são comidos por carnívoros ou mustelídeos; 6. Os hospedeiros definitivos podem também ser infectados ao consumirem directamente os
hospedeiros intermédios ou beberem água que os contenha; 7. Os seres humanos podem também ser contaminados, ao ingerirem peixes mal cozinhados; B. Parte anterior do corpo da larva de D. renale; C. Parte anterior do
corpo de Pseudocapillaria tomentosa; D. Ovo de D. renale; E. Ovo de P. tomentosa.

Pseudocapilária (Pseudocapillaria tomentosa)
Corpo longo (4 a 12 cm). Parasita do intestino de peixes, em especial Ciprinídeos. Os ovos,
microscópicos (0,07 x 0,04 mm), saem com as fezes e o desenvolvimento embrionário demora
cerca de uma semana, após o que podem desde logo tornar a infectar peixes que os consumam. Em geral, no entanto, os ovos são ingeridos por vermes oligoquetas (Tubifex e outras
espécies próximas) que funcionam como verdadeiros hospedeiros intermédios ou apenas
paraténicos.

Ascaridida (S) - parasitas
 Contraceco (Contracaecum rudolphii)
Corpo esbranquiçado com 2 a 5 cm de comprimento. Parasita do estômago de corvosmarinhos (Phalacrocorax). Os ovos, arredondados e microscópicos (0,06-0,07 mm), saem
com as fezes, desenvolvendo-se em águas doces ou salobras. Após a eclosão, as larvas
infectivas, que atingem 0,3 a 0,5 mm de comprimento, podem permanecer algum tempo, muito agitadas, no fundo da água, atraindo crustáceos (copépodes), para além de larvas de libélulas ou pequenos peixes (ciprinídeos, gambúsias) que também as consomem directamente ou
consomem crustáceos infectados. Aparentemente estes animais (e, eventualmente, outros
peixes predadores maiores)funcionam apenas como hospedeiros transportadores
(paraténicos) até serem, por fim, devorados por um corvo-marinho, onde as larvas se transformam em adultos.
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 Aplectana (Aplectana macintoshii)
Corpo fusiforme, esbranquiçado, com 1,5 a 5 mm de comprimento. Parasita do intestino de
sapos e rãs. Os ovos, arredondados e microscópicos (0,05 mm), saem com as fezes, desenvolvendo-se em charcos e ribeiras. Após a eclosão, as larvas infectivas, que atingem 0,8 a 0,9
mm de comprimento, mantêm-se bastante activas até encontrarem girinos de anfíbios, penetrando através da pele ou sendo simplesmente ingeridas por eles, aí permanecendo até à fase
adulta de ambos. Espécies próximas, também parasitas de anfíbios, são Oxysomatium brevicaudatum, Cosmocerca ornata e Megalobatrachonema terdentatum, igualmente com
ciclo de vida simples.

Fig. 52 - Larvas infectivas livres
de Contracaecum rudolphii (A),
Cosmocerca (B) e Paraquimperia
tenerrima (C). Ovo prestes a
eclodir de P. tenerrima (D).
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 Paraquimpéria (Paraquimperia tenerrima)
Corpo filiforme, com 0,7 a 1,2 cm de comprimento. Parasita exclusivo do tubo digestivo da
enguia. Os ovos, ovais e microscópicos (0,06 a 0,07 mm), saem com as fezes, desenvolvendo
-se no fundo da ribeira. No máximo uma semana após a eclosão, as larvas infectivas, que
atingem 0,5 a 0,6 mm de comprimento, têm obrigatoriamente de encontrar um novo hospedeiro, caso contrário morrem. Ciclo de vida ainda pouco conhecido. Embora a ingestão directa
pela enguia não esteja fora de questão, é mais provável que as larvas infectem primeiro hospedeiros intermédios como crustáceos (copépodes), vermes oligoquetas (Tubificídeos) ou
pequenos peixes.

Spirurida (S) - parasitas
 Serpinema (Serpinema microcephalus)
Corpo filiforme, com 0,7 a 1,3 cm de comprimento. Parasita do tubo digestivo de cágados. Os
ovos saem com as fezes, desenvolvendo-se no fundo de lagoas e ribeiras. Ciclo de vida desconhecido. Após a eclosão, as larvas serão consumidas por crustáceos (copépodes), em cujo
corpo se tornarão infectivas, assumindo um aspecto semelhante aos adultos, mas com menor
tamanho (1 a 2 mm). Daí podem ser transferidas directamente para um novo hospedeiro ou
transitar por hospedeiros intermédios paraténicos (anfíbios, peixes, caracóis).
 Anguilícola (Anguillicola crassus)
Corpo fusiforme, escuro, com 2 a 8 cm de comprimento. Parasita da bexiga natatória da
enguia-asiática, introduzida na Europa em finais do séc. XX, acabando por parasitar também a
enguia-europeia. Espécie ovovivípara. As primeiras fases larvares desenvolvem-se no interior
da bexiga, migrando depois para o tubo digestivo através da faringe, saindo com as fezes. A
larva (comprimento: 0,2 a 0,3 mm) pode manter-se bastante tempo (1 a 2 meses) agarrada a
diverso tipo de substratos, no fundo de massas de água doce e salobra, à espera de ser consumida por um crustáceo (copépode). Aí se torna infectiva, antes de ser consumida pelo hospedeiro definitivo, geralmente ainda na fase de meixão, podendo também transitar por hospedeiros paraténicos (larvas de insectos, caracóis, peixes, anfíbios).
 Espinitecto (Spinitectus inermis)
Corpo esbranquiçado, anelado, coberto de espinhos, com 0,8 a 2 cm de comprimento. Parasi31
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ta do tubo digestivo da enguia-europeia. Os ovos, microscópicos (0,04-0,05 mm), são libertados com as fezes, servindo de alimento a larvas de insectos (Ephemeroptera), em cujo corpo
se desenvolvem várias fases larvares (comprimento máximo: 1,2 mm). A transformação em
adulto ocorre já no interior do hospedeiro definitivo.
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E
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Fig. 53 - Larvas infectivas de vida livre de Serpinema (A) e Anguillicola crassus (B); ovo prestes a eclodir (E)
e larva infectiva parasita de Spinitectus inermis (C); ovo prestes a eclodir (F) e larva infectiva parasita de
Tetrameres fissispina (D); diferentes tipos de ovos de Rhabdochona (G).

 Tetrameres (Tetrameres fissispina)
Espécie com acentuado dimorfismo sexual: os machos de corpo espinhoso e filiforme (3 a 6
mm), as fêmeas com corpo de tamanho semelhante mas quase esférico, avermelhado. Parasita do estômago de aves aquáticas (patos). Os ovos, microscópicos (0,03-0,05 mm), são
libertados com as fezes, servindo de alimento a crustáceos(sobretudo Gammarus) ou outros
invertebrados (planárias, oligoquetas) em cujo corpo se desenvolvem várias fases larvares
(comprimento máximo: 1,8 a 2 mm). Peixes podem funcionar como hospedeiros paraténicos.
A transformação em adulto ocorre no hospedeiro definitivo.
 Rabdochona (Rhabdochona gnedini)
Corpo liso, com 0,7 a 2,5 cm de comprimento. Parasita do tubo digestivo de peixes ciprinídeos
(Barbus). Os ovos, microscópicos (0,02-0,04 mm), possuem um filamento, muito longo (cerca
de 0,4 mm) e fibroso, em cada pólo e são libertados com as fezes, servindo de alimento a larvas de insectos (Ephemeroptera), em cujo corpo se desenvolvem várias fases larvares
(comprimento até cerca de 2 mm). A transformação em adulto ocorre no hospedeiro definitivo.
Espécies próximas são Rhabdochona anguillae, parasita exclusivo do intestino da enguiaeuropeia, e Rhabdochona denudata, parasita de diversos peixes ciprinídeos (Squalius, Leuciscus, Rutilus), que se distinguem por terem ovos sem filamentos, podendo, no segundo
caso, possuir um invólucro irregular flocoso. Nestas espécies, os hospedeiros intermédios são
também larvas de insectos (Trichoptera, Ephemeroptera).
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Nematomorfos
Os Nematomorfos (Nematomorpha) são um pequeno grupo de vermes semi-parasitas
de corpo longo e filiforme, habitualmente conhecidos por cobras-de-cabelo ou vermes-cabelo.
Não é fácil distinguir as diferentes partes do corpo nestes animais, mas a extremidade
posterior pode apresentar-se mais fina, sendo arredondada, bilobada ou trilobada, enquanto a
extremidade anterior (calote) é normalmente cilíndrica e arredondada. O corpo encontra-se
envolvido por uma cutícula coriácea, espessa, opaca e, em geral, ornamentada com papilas
(aréolas) providas ou não de espinhos, ganchos ou sedas. Sob a epiderme, localiza-se uma
fina camada muscular que protege o celoma, quase totalmente preenchido por um tecido de
suporte (mesênquima) que envolve os órgãos internos.
O aparelho digestivo encontra-se reduzido a um tubo digestivo simples, normalmente
com boca e faringe vestigiais na calote dos animais adultos, e sendo os nutrientes absorvidos
directamente através da parede do corpo.
Não existem igualmente estruturas especiaA
lizadas para circulação de nutrientes, trocas
gasosas com o exterior e excreção de produtos metabólicos, funções também asseguradas pelo celoma, mesênquima e epiderme. O sistema nervoso encontra-se centralizado na região anterior do corpo, sob a for7
ma de um gânglio cerebral, prolongado por
1
8
D
2
um ou dois cordões nervosos. Algumas B
das aréolas cuticulares possuem funções
tácteis ou quimioreceptoras, existindo ainda
9
5
nalgumas espécies células fotossensíveis
10
(ocelos).
C
3
6
Nestes animais, os sexos são separados. Os machos apresentam um ou dois
testículos, cada um dos quais comunica
11
com a parte terminal do tubo digestivo
4
(cloaca) através do tubo seminal. Nas
Fig. 54 - Morfologia de um Nematomorfo.
fêmeas surge, geralmente, um par de ováA. Aspecto geral de um adulto.
rios igualmente ligados à cloaca. A fertilizaB. Extremidade anterior: 1. calote; 2. aréolas.
ção é interna e resulta de um processo de C. Extremidade posterior: 3. poro cloacal; 4. lobo caudal.
acasalamento com deposição dos esperma- D. Larva: 5. probóscide; 6. ganchos; 7. estiletes; 8. boca;
9. intestino; 10. glândulas digestivas; 11. ânus.
tozóides à entrada do poro cloacal da
fêmea. Os ovos são expulsos sob a forma de cordões gelatinosos.
As larvas são parasitas, tendo obrigatoriamente de se desenvolver no interior de um
outro animal (quase sempre um artrópode terrestre). Nelas, o tubo digestivo encontra-se mais
desenvolvido, com a boca situada na extremidade de uma probóscide retráctil, equipada
com três estiletes e ganchos cuticulares, com os quais penetram e se agarram ao corpo do
hospedeiro. Os jovens e os adultos têm vida livre, a maioria nas águas doces, existindo também algumas espécies semi-terrestres e outras marinhas.
Os Nematomorfos podem ser facilmente confundidos com os nemátodos da Ordem Mermithida, de vida aquática livre e aspecto semelhante no estado adulto e cujas larvas são também parasitas. Os mermitídeos adultos distinguem-se, no entanto, por atingirem, em geral, um
menor tamanho, para além de apresentarem cores claras e cutícula frágil e delgada.
São conhecidas umas 350 espécies de Nematomorfos, embora se estime que o número
real possa ultrapassar os dois milhares. Cerca de 98% destes animais vive, enquanto adultos,
nas águas doces ou locais muito húmidos (Classe Gordioida), sendo marinhas as restantes
espécies (Classe Nectonematoida).
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Hospedeiro definitivo

Juvenis

Metamorfose

Ambiente terrestre
Ambiente aquático

Fig. 55 - Ciclo de vida típico de
um Nematomorfo.

Quistos
Adultos

Hospedeiro
paraténico
Larvas

Ovos

Espécies
 Górdiono (Gordionus violaceus)
Corpo muito longo e estreito (20 a 50 cm x 1 mm), amarelado nos jovens, castanho-escuro
nos adultos, coberto de aréolas poligonais. Calote esbranquiçada. Extremidade posterior bilobada nos machos, arredondada nas fêmeas. Parasita, em especial, de escaravelhos terrestres
predadores (Carabidae). Os ovos ou as larvas recém-eclodidas e diminutas (cerca de 0,1 mm)
são ingeridos por hospedeiros intermédios ou paraténicos (larvas aquáticas de Díptera ou Trichoptera), enquistando no seu corpo até este animal, uma vez já adulto, ser capturado por um
escaravelho, onde o verme completa o seu desenvolvimento. Não se sabe ao certo como é
que os vermes adultos que emergem do escaravelho conseguem chegar aos charcos e ribeiras onde se reproduzem, mas existem indícios de que a sua presença altera o comportamento
do hospedeiro, obrigando-o a procurar zonas húmidas, talvez para tentar contrariar a perda de
fluidos internos.
 Paragórdio (Paragordius tricuspidatus)
Corpo longo e estreito (10 a 15 cm x 1 mm), acastanhado, coberto de aréolas poligonais, com
um evidente sulco longitudinal. Calote esbranquiçada. Extremidade posterior bilobada nos
machos, trilobada nas fêmeas. Parasita de insectos terrestres, nomeadamente ortópteros
omnívoros (grilos). Os adultos reprodutores surgem em ribeiras e charcos, presumindo-se a
existência de hospedeiros intermédios (larvas aquáticas de insectos) infectados com as larvas
ou o consumo directo dos cordões de ovos nas margens dos charcos pelos próprios hospedeiros definitivos. Existem relatos circunstanciados de um comportamento suicida dos grilos
infectados que se precipitam na água.
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Fig. 56 - A. Gordionus violaceus; B. Paragordius tricuspidatus;
C. Juvenis de Gordius aquaticus abandonando o corpo do hospedeiro, neste caso um insecto ortóptero.

 Górdio (Gordius aquaticus)
Corpo longo e estreito, de tamanho muito variável (10 a 100 cm x 0,5-1 mm), castanho-claro,
com cutícula quase lisa. Calote esbranquiçada, com anel posterior mais escuro. Extremidade
posterior bilobada nos machos, arredondada nas fêmeas. Parasita de ortópteros ou escaravelhos terrestres e aquáticos (Dytiscus), existindo, no primeiro caso, hospedeiros intermédios
(larvas aquáticas de insectos) que são infectados ao consumirem os ovos ou as larvas do verme. Por vezes, os juvenis são acidentalmente ingeridos por vertebrados (peixes, anfíbios),
que se alimentam dos respectivos hospedeiros quando estes se aproximam da água, mas em
geral os vermes conseguem escapar. Os adultos reprodutores surgem em ribeiras, nascentes
e charcos, por vezes em grandes grupos emaranhados (a analogia com o “nó górdio” está na
origem do nome destes animais).
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Nemertinos
Os Nemertinos (Nemertea) constituem um numeroso grupo de vermes nãosegmentados e de corpo habitualmente achatado, conhecidos pela designação comum de
vermes-fita. Apesar de algumas semelhanças com os Platelmintas, os Nemertinos estarão, na
verdade, mais próximos de outros grupos de invertebrados como os Anelídeos e, mesmo, os
Moluscos.
A parede do corpo é constituída por uma epiderme ciliada, sob a qual se dispõem uma
derme, geralmente fibrosa, várias camadas musculares e tecidos de suporte (mesênquima).
A aparente inexistência de celoma está na base do alegado parentesco com os Platelmintas,
mas algumas cavidades internas dos Nemertinos são hoje encaradas como autênticas cavidades celómicas.
O aparelho digestivo é completo. A boca situa-se na parte anterior do corpo, abrindo-se
na extremidade ou ventralmen11
12
te. Segue-se um curto esófago,
9
10
8
o estômago, o intestino, provi7
do de numerosos divertículos
laterais, o recto e o ânus, localizado na extremidade posterior
do corpo. A maioria destes animais tem hábitos predadores,
2
utilizando, na captura das pre1
3
sas, uma estrutura única entre
4
os invertebrados, uma longa
13
5
19
probóscide projectável. Trata14
se de um tubo cego, alojado
15
numa cavidade alongada
17
(rincocelo), disposta por cima
do tubo digestivo e que abre na
6
16
18
extremidade anterior através de
um poro externo ou no interior
Fig. 57 - Anatomia interna de um Nemertino.
da própria cavidade bucal. O 1. boca; 2. vaso cefálico; 3. gânglio cerebral; 4. nefrídios; 5. intestino;
6. ânus; 7. gónadas; 8. cordão nervoso; 9. vaso longitudinal;
tubo, que pode estar equipado
10. vaso dorsal; 11. estômago; 12. ocelo; 13. probóscide; 14. estiletes;
com estiletes afiados e possui
15. músculo retractor; 16. rincocelo; 17. probóscide retraída;
glândulas secretoras de toxinas,
18. probóscide projectada; 19. poro.
é projectado para fora do animal, enrolando-se em volta da vítima e arrastando-a para a boca, ao retrair-se.
Os Nemertinos possuem um aparelho circulatório fechado, constituído por vasos sanguíneos longitudinais e transversais, para além de cavidades de parede fina (lacunas), por
onde circula um sangue incolor, responsável pelo transporte de nutrientes, produtos de excreção e gases respiratórios. As trocas respiratórias com o exterior são asseguradas pela própria
superfície do corpo, existindo, nalgumas espécies, zonas mais densamente irrigadas de sangue para esse fim. O aparelho excretor consiste num número variável de estruturas especializadas (nefrídios), intimamente associadas com o sistema circulatório, evacuando os produtos
metabólicos através de nefriodioporos que se abrem na superfície do corpo ou no interior do
intestino. O sistema nervoso está centralizado na parte anterior do corpo onde se situa um
complexo gânglio cerebral, prolongado por cordões nervosos longitudinais, providos de
gânglios secundários e nervos periféricos. Também na região anterior se localizam terminações nervosas relacionadas com o sentido do tacto e entre dois a muitas dezenas de ocelos,
para além de cavidades ciliadas (fendas cefálicas) e glândulas (órgão cerebral, glândulas
cefálicas) com funções quimiosensitivas.
Algumas espécies são capazes de reproduzir-se assexuadamente através de cisão
36

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

transversal (fragmentação), seguida de regeneração completa do corpo a partir de cada fragmento. Em geral, os sexos são separados, existindo também alguns casos de hermafroditismo. As gónadas não se encontram bem estruturadas, assumindo a forma de manchas celulares espalhadas pelo mesênquima e libertando os gâmetas através de um gonoporo ou por
simples ruptura das paredes do corpo. Consequentemente, a fertilização é, em geral, externa,
ocorrendo directamente na água ou no interior de sacos de muco (cápsulas), produzido pelos
animais durante o acasalamento. No entanto, nalgumas espécies marinhas e terrestres, existe
uma forma simples de fertilização interna, nalguns casos relacionada com ovoviviparismo. O
desenvolvimento pode ser directo, no interior do ovo, ou incluir estranhas larvas de vida livre
(pilídio, entre outras) em que o jovem se desenvolve no interior do próprio invólucro larvar.
Existem cerca de 1.200 espécies conhecidas de Nemertinos, mais de 97% das quais
vive no mar e em estuários, 1% habita locais húmidos em habitats terrestres e as restantes
2% frequentam águas doces. Destas últimas, a maioria é apenas conhecida de um único local
em todo o mundo, enquanto duas, consideradas cosmopolitas, serão, na realidade, geneticamente diversificadas, o que evidencia bem a falta de conhecimento acerca deste curioso grupo de animais.

Espécies
 Prostoma (Prostoma graecense )
Corpo acinzentado ou acastanhado, com 1 a 3 cm de comprimento. Cabeça com 2 ou 3 pares
de ocelos. Espécie hermafrodita, por vezes
com fecundação cruzada externa e desenvolvimento directo. Vive em lagoas e águas paradas
de ribeiras, deslocando-se de noite entre a
vegetação e os detritos do fundo, em busca
Fig. 58 - Prostoma graecense.
das suas presas, sobretudo vermes oligoquetas, que captura com a sua longa probóscide provida de um estilete, podendo também consumir matéria orgânica em decomposição.

37

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Bibliografia
e créditos das ilustrações
Os créditos das ilustrações não discriminados por extenso nalguns capítulos, remetem para a bibliografia desse
capítulo ou para a bibliografia geral.

Geral
Balian, E.V. et al. (2008). Freshwater Animal Diversity Assessment. Hydrobiologia, Vol. 595.
Springer.
Biodiversity Heritage Library (2015). www.biodiversitylibrary.org.
Brusca, R.C. & Brusca, G.J. (2003). Invertebrates. Sinauer.
Clifford, H.F. (1991). Aquatic Invertebrates of Alberta Online Textbook.
http://sunsite.ualberta.ca.
Fauna Europaea (2013). Version 2.6. (www.faunaeur.org).
Illies, J. (1978). Limnofauna Europaea. Gustav Fischer Verlag.
Macan, T.T. (1959). A Guide to Freshwater Invertebrate Animals. Longman.
Needham, J.G. & Needham, P.R. (1978). Guia para el estúdio de los seres vivos de las aguas
dulces. Ed. Reverté.
Ramel, G. (2011). The Earth Life Web. www.earthlife.com.
Serra, S., Coimbra, N. & Graça, M. (2009). Invertebrados de Água Doce - Chave de Identificação das Principais Famílias. Imprensa da Universidade de Coimbra.
Smith, D.G. (2001). Pennak’s Freshwater Invertebrates of the United States: Porifera to Crustacea. J. Wiley & Sons.
Tachet, H. et al. (2010). Invertébrés d’eau douce: systematique, biologie, écologie.
CNRS Éditions.
Thorp, J.P. & Covich, A.P. (2001). Ecology and Classification of North American Freshwater
Invertebrates. Academic Press.
Ilustrações:
Capa - www.micrographia.com.
1 - http://home.sandiego.edu.

Gastrotricos
Gosse, P.H. (1864). The natural history of the hairy-backed animalcules (Chaetonotidae).
The Intellectual Observer, 5: 387-406.
Grilli, P. et al. (2009). Contribution to the knowledge of freshwater Gastrotricha from Denmark.
Steenstrupia, 32(1): 79-92.
Guillén, A. (2010). Proyecto Agua (www.flickr.com/photos/microagua).
Känneby, T. (2011). New species and new records of freshwater Chaetonotida from Sweden.
Zootaxa, 3115: 29-55.
Ilustrações:
2 - adapt. de: www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-asquelmintes.
3, 4 - Gosse, P.H. (1864).
5 - Hlava S. (1904). Die sistematische Stellung von Polyarthra fusiformis.
Zool. Anz., 28: 331-336.
6A, 10 - Guillén, A. (2010).
6B, 7, 8 - Grilli, P. et al. (2009).
9 - Känneby, T. et al. (2009). One new species and records of Ichthydium from Sweden with a
key to the genus. Zootaxa, 2278: 26-46.

Rotíferos
Barrabin, J.M. (2000). The Rotifers of spanish reservoirs: ecological, systematical and
zoogeographical remarks. Limnetica, 19: 91-167.
38

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Dioni, W. (2008). A Key to the Genera of Rotifera Bdelloidea. www.microscopy-uk.org.uk/mag.
Fontaneto, D. (2008). Rotifera Bdelloidea. Summer School in Taxonomy - Valdieri.
http://atbi.eu.
Fontaneto, D. et al. (2008). Identification key to the genera of marine rotifers worldwide.
Meiofauna Marina, 16: 75-99.
Hudson, C.T. & Gosse, P.H. (1886). The Rotifera or Wheel-Animalcules.
Longmans Green, Vol. I-II.
Jersabek, C.D. et al. (2003). An illustrated catalog of the Rotifera. http://rotifer.acnatsci.org.
Koste, W. & Shiel, R.J. (1990). Rotifera from australian inland waters. V. Lecanidae.
Trans. Roy. Soc. S. Austr., 114: 1-36.
Nat. Inst. Environ. Studies Japan (2010). Rotifera. www.nies.go.jp.
Velasco, J.L. (1990). Lista faunística y bibliográfica de los Rotíferos de la Península ibérica,
Islas Baleares y Canárias. Asociación Española de Limnologia, Public. Nº 8.
Verolet, M. (2007). Clé pour la determination des Rotifers. www.microscopies.com.
Weber, E.F. (1898). Faune rotatorienne du bassin du Léman. Rev. Suisse Zool., 5: 263-785.
Ilustrações:
11 - adapt. de: http://pisa.anisn.it.
12, 20, 21, 24, 25, 27, 28C, 29, 32A,D,E, 34A - Weber, E.F. (1898).
13 - Fontaneto, D. et al. (2008).
14 - Bryce, D. (1893). On two new species of Macrotrachelous Callidinae.
Journ. Quekett Micr. Club, 5(32): 196-201.
15, 23C, 26, 28B - Fachbereich Biologie des Städtischen Gymnasiums Gevelsberg
(www.plingfactory.de/Science/Atlas).
16 - Janetzky, W.J.& Koste, W. (1997). Rotifera in bromeliad phytotelmata.
http://BromeliadBiota.ifas.ufl.edu.
17 - Schmid-Araya, J.M. (1993). Benthic rotifera inhabiting the bed sediments of a mountain
gravel stream. Jber. Biol. Stn. Lunz 14: 75-101.
18 - Giglioli, H. (1863). On the genus Callidina with the description and anatomy of a new
species. Quat. J. Microsc. Sci., 3: 237-242.
19 - Verolet, M. (2007).
22A, 23A, 28A - F.J. Myers (http://rotifer.acnatsci.org).
22B - http://rotifera.lifedesks.org.
22C - Sire, M. (1963). L’ étang: sa flore, sa faune. Ed. N. Boubée.
23B - Macan, T.T. (1959).
30 - http://cyclot.sakura.ne.jp.
31A - FPElectronica (www.youtube.com).
31B, 32B,C, 33 - Hudson, C.T. & Gosse, P.H. (1886).
34B - Sudzuki M. (1956). On the General Structure and the Seasonal Occurrence of the Males
in Some Japanese Rotifers IV. Zool. Mag. 65(1): 1-6.
34C - Zacharias, O. (1898). Untersuchungen über das Plankton der Teichgewässer.
Forschungsb. Biol. Stat. Plön, 6(2): 89-139.
35A - Ruttner-Kolisko, A. (1972). Das Zooplankton der Binnengewässer. III. Rotatoria.
Die Binnengewässer, 26(1): 99-234.
35B - Sudzuki M. (1958). On the General Structure and the Seasonal Occurrence of the Males
in Some Japanese Rotifers VII. Zool. Mag. 67(11): 348-354.
35C - Donner, J. (1949). Horaella brehmi nov. gen. nov spec., ein neues Rädertier aus Indien.
Hydrobiologia, 2(2): 134-140.

Acantocéfalos
Wikipedia (2012). Acanthocephala. http://en.wikipedia.org.
Ilustrações:
36 - adapt. de Noble, E.R. & Noble, G.A. (1982). Parasitology: the biology of animal parasites.
Lea & Febiger.
37 - Paperna, I. (1996). Parasites, infections and diseases of fishes in Africa - an update. FAO.
39

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

38A - Vakarenko, A.G. & Lisitsina, I.I, (2001). Cystacanth of Acanthocephalus falcatus from the
New Intermediate Host Woodlouse Ligidium hypnorum. Vestnik Zoologii, 35(6): 67-69.
38B - www.rybakrybaku.ru.

Nemátodos
Carreiras, I.S. (2004). Estúdio de la nematofauna edáfica asociada a cultivos frutícolas de
manzano y a biótopos florestales de roble en Galicia, como base previa al control
biológico de plagas de babosas com nemátodos zooparásitos.
Mem. Doct. Biol. Univ. Santiago de Compostela.
Eyualem-Abebe et al. (2006). Freshwater Nematodes Ecology and Taxonomy. CABI Publ.
Ferris, H. (1999). NEMAPLEX. http://pipnemweb.ucdavis.du.
Ferris, V.F. et al. (1973). Genera of Freshwater Nematodes of Eastern North America.
EPA Identif. Manual nº 10.
Moravec, F. (1994). Parasitic Nematodes of Freshwater Fishes of Europe. Kluwer Acad. Press.
Mullens, B.A. et al. (2008). Mermithid parasitism in Ceratopogonidae: a literature review and
critical assessment of host impact and potential for biological control of Culicoides.
Russian Entomol. J., 17(1): 87-113.
Nickle, W.R. (1972). A Contribution to our Knowledge of the Mermithidae (Nematoda).
J. Nematology, 4(2): 113-146.
Ocaña, A. (1990). Clave de identificación de las espécies de nematodos dulceacuícolas de la
Península Ibérica. Asociación Española de Limnologia Publ. Nº 4.
Peña-Santiago, R. et al. (2006). Soil and Freswater Nematodes of the Iberian Fauna: a
synthesis. Graellsia, 62(2): 179-198.
Petersen, J.J. (1985). Nematodes as Biological Control Agents: Mermithidae. Advances in
Parasitology, 24:307-344.
Poinar, G. & Sarto-Monteys, V. (2008). Mermithids of biting midges: Heleidomermis
cataloniensis n. sp. from Culicoides circumscriptus in Spain and a species of
Cretacimermis from a ceratopogonid in Burmese amber. Syst. Parasitol., 69(1): 13-21.
Siddiqi, M.R. (2000). Tylenchida - Parasites of Plants and Insects. CABI Publ.
Univ. Nebraska-Lincoln (2010). Nematode Descriptions and Identification.
http://nematode.unl.edu.
Univ. New Hampshire (2010). NemATOL. http://nematol.unh.edu.
Ilustrações:
39 - adapt de Ivy Livingstone (http://biodidac.bio.uottawa.ca).
40 - De Ley, P. & Bert, W. (2001). Video Capture and Editing. (http://faculty.ucr.edu)
41A - Ocaña, A. et al. (1999). Description of Achromadora gracilis n. sp. and observations on
A. micoletzkyi and Ethmolaimus multipapillatus from Spanish lakes.
Zool. Baetica, 10: 3-14.
41B,C,D, 44A,B, 45A,B,C, 46A, 47B,C - Ocaña, A. (1990).
42A,C, 45D, 46C, 47A, 48A - Ferris, V.R. et al. (1973).
42B - Aldo Zullini (http://plpnemweb.ucdavis.edu).
43A - Loof, P. A. (1985). Taxonornic studies on the genus Prodorylaimus.
Revue Nématol. 8(3): 193-213.
43B - Ahmad, W. & Shaheen, A. (2005). A new and a known species of the genus
Chrysonema from Costa Rica. Nematol. Medit. 33: 55-60.
43C - Carreiras, I.S. (2004).
43D - Thorne, G. (1974). Nematodes of the Northern Great Plains. Part II. Dorylaimoidea
in part. Tech. Bull. Agric. Experim. Station South Dakota State University. No. 41.
46B,D, 49C,D - Eyualem-Abebe et al. (2006).
48B - Nguyen, K.B. (2009). Illustrated key for the identification of nematodes in the suborder
Cephalobina. http://entnem.ifas.ufl.edu.
48C - Sudhaus, W. & Rehfeld, K. (1990). Diplogaster coprophilus n. sp. and D. affinis n. sp.
from cow pats and related species, with notes on distribution, ecology and phylogeny.
Revue Nématol. 13(1): 5I-65.
40

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

48D - Andrassy, I. (1983). A taxonomic review of the suborder Rhabditina. ORSTOM.
49A - Andrássy, I. (1979). The genera and species of the family Tylenchidae, genus
Tylenchus. Acta Zool. Hung., 25: 1-33.
49B - Fortuner, R. et al. (1984). Morphometrical variability in Helicotylenclhus 4 : Study of field
populations of H. pseudorobustus and related species. Revue Nèmatol. 7 (2) : 121-135.
49E - Chaves, E. (1983). Criconematoidea from Argentina. Nematologica, 29: 404-424.
50A - George Poinar Jr. in Thorp, J.P. & Covich, A.P. (2001).
50B - Poinar Jr., G. (1975). Entomogenous Nematodes. Brill.
50C - V. Sarto-Monteys in Mullens et al. (2008).
51A - www.dpd.cdc.gov.
51B - Mace, T.F. & Anderson, R.C. (1975). Development of the giant kidney worm,
Dioctophyma renale. Can. J. Zool., 53:1552–1568.
51C,E - Moravec, F. (1980). Revision of nematodes of the genus Capillaria from European
freshwater fishes. Folia Parasitologica, 27: 309-324.
51D - Froggerlaura (Wikimedia / Creative Commons).
52A - Moravec, F. (2009). Experimental studies on the development of Contracaecum rudolphii
in copepod and fish paratenic hosts. Folia Parasitologica, 56[3]: 185–193.
52B - Saad, A.I. et al. (2009). Studies on the Life Cycle and Identity of Paracosmocerca macronata in Amphibians under Experimental Conditions. World Journ. Zool., 4(1): 29-36.
52C,D, 52G - Moravec, F. (1994).
53A - González, C.E. & Hamann, M.I. (2007). The first record of amphibians as paratenic hosts
of Serpinema larvae. Braz. J. Biol., 67(3): 579-580.
53B - Wang, P. & Zhao, Y. (1980). Observations on the life history of Anguillicola globiceps.
Acta Sinica, 26: 243-249.
53C,E - Saraiva, A. et al. (2002). Development of Spinitectus inermis a parasite of eel,
Anguilla anguilla, in Europe. Folia Parasitologica, 49: 118-126.
53D - Bunkley-Williams, L. & Williams. E.H. (1994). Parasites of Puerto Rican freshwater sport
fishes. DNER.
53F - Junker, K. & Boomker, J. (2007). Tetrameres numida n. sp. from Helmeted guineafowls,
Numida meleagris, in South Africa. Onderstepoort J. Vet. Research, 74: 115–128.

Nematomorfos
Poinar Jr., G. & Chandler, C.M.(2004). Synopsis and identification of North American hair
worms (Gordioidea: Nematomorpha). J. of the Tennessee Academy of Science, 79(1).
Villalobos, L.C. et al. (2001). First data of Iberian Nematomorpha, with redescription of Gordius
aquaticus, Gordius plicatulus, Gordionus wolterstorffii and Paragordius tricuspidatus.
Contrib. Zool., 70(2).
Ilustrações:
54A,B,C - adapt. de Rebecca Stritch (http://biodidac.bio.uottawa.ca).
54D - adapt. de Ivy Livingstone (http://biodidac.bio.uottawa.ca).
55 - adapt. de www.nematomorpha.net.
56A - Malcolm Storey (www.bioimages.org.uk).
56B - P. Falatico (http://aramel.free.fr).
56C - Roger de La Grandière (http://aramel.free.fr).

Nemertinos
Wikipedia (2012). Nemertea. http://en.wikipedia.org.
Ilustrações:
57 - adapt. de Ivy Livingstone (http://biodidac.bio.uottawa.ca).
58 - Brehms Tierleben (http://mek.niif.hu).

41

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Índice taxonómico
Os termos em itálico referem-se a nomes científicos de géneros ou de espécies. Os números
a negrito remetem para as ilustrações.
Acanthocephala, v3-19
Acanthocephalus clavula, v3-19
Acanthocephalus falcatus, v3-20, 38A
Acanthognatha, v3-04,08,19
acantocéfalo, v3-19
Acantocéfalos, v3-19
Achromadora micoletzkyi, v3-22, 41A
acrobeloide, v3-27
Acrobeloides nanus, v3-27, 48A
acromadora, v3-22
Adenophorea, v3-22,29
adineta, v3-09
Adineta vaga, v3-09, 12
Adinetidae, v3-09
afanolaimo, v3-22
Aglenchus agricola, v3-28, 49C
aglenco, v3-28
alaimo, v3-24
Alaimus primitivus, v3-24, 44A
anguilícola, v3-31
Anguillicola crassus, v3-31, 53B
Aphanolaimus aquaticus, v3-22, 40
Aplectana macintoshii, v3-31
aplectana, v3-31
aquatide, v3-24
Aquatides aquaticus, v3-24
Aquatides, v3-24, 43D
Araeolaimida, v3-22
Ascaridida, v3-30
Aschelminthes, v3-03
ascomorfo, v3-14
Ascomorpha ovalis, v3-14, 28C
aspidióforo, v3-06
Aspidiophorus paradoxus, v3-06, 7
Asplanchna priodonta, v3-14, 30
Asplanchnidae, v3-14
asplancna, v3-14
Asquelmintas, v3-03
Bdelloidea, v3-09
Brachionidae, v3-11
Brachionus angularis, v3-11, 22B
Brachionus calyciflorus, v3-11, 22A
Brachionus falcatus, v3-11
Brachionus urceolaris, v3-11, 22C
braquiono, v3-11
cefalodela, v3-13
Cephalodella catellina, v3-13
Cephalodella gibba, v3-13, 27C
42

ceratotroca, v3-09
Ceratotrocha cornigera, v3-09, 14
Chaetonotidae, v3-04,05
Chaetonotus disjunctus, v3-05, 6B
Chaetonotus maximus, v3-05, 6A
Chromadorida, v3-22
Chrysonema attenuatum, v3-24, 43B
Collotheca ornata, v3-16, 35A,B
Collotheca pelagica, v3-16
Collothecacea, v3-09,16
Collothecidae, v3-16
coloteca, v3-16
colurela, v3-13
Colurella obtusa, v3-13, 27B
Colurellidae, v3-12
Conochilidae, v3-15
conochilo, v3-15
Conochilus dossuarius, v3-15, 32C
Conochilus, v3-15, 32D,E
Contracaecum rudolphii, v3-30, 52A
contraceco, v3-30
Cosmocerca ornata, v3-31
Cosmocerca, v3-31, 52B
crisonema, v3-24
Daptonema dubium, v3-25, 45C
daptonema, v3-25
dasidite, v3-05
Dasydytes ornatus, v3-05, 4
Dasydytidae, v3-04,05
Desmodorida, v3-23
Dioctophyme renale, v3-29, 51A,B,D
diplogaster, v3-27
dorilaimo, v3-23
Dorylaimida, v3-23
Dorylaimus asymphydorus, v3-23
Dorylaimus stagnalis, v3-23
Dorylaimus, v3-23, 42B
Embata parasitica, v3-10, 18
embata, v3-10
Enoplida, v3-24
Enoplida, v3-29
espinitecto, v3-31
estiloqueta, v3-05
Ethmolaimus pratensis, v3-23, 41C
eucefalobo, v3-27
Eucephalobus striatus, v3-27
Eucephalobus, v3-27, 48B
Euchlanidae, v3-12

Guia de Invertebrados das Águas Doces, Vol. 3 madressilva

enciclopédia de biodiversidade (www.almargem.org)

Euchlanis dilatata, v3-12, 24
euclânio, v3-12
Eumonhystera filiformis, v3-25, 45A
eumonistera, v3-25
feromermis, v3-29
Filinia longiseta, v3-16, 34A,B
Filinia opoliensis, v3-16, 34C
filínia, v3-16
Filiniidae, v3-16
filodina, v3-10
Flosculariacea, v3-09,14
Flosculariidae, v3-15
gastropo, v3-13
Gastropodidae, v3-13
Gastropus stylifer, v3-13, 28B
Gastrotricha, v3-04
Gastrotricos, v3-04
górdio, v3-35
Gordioida, v3-33
górdiono, v3-34
Gordionus violaceus, v3-34, 56A
Gordius aquaticus, v3-35, 56C
habrotroca, v3-09
Habrotrocha constricta, v3-09, 13
Habrotrochidae, v3-09
Heleidomermis cataloniensis, v3-29, 50C
heleidomermis, v3-29
helicotilenco, v3-28
Helicotylenchus pseudorobustus, v3-28, 49B
hemiciclióforo, v3-28
Hemicycliophora thienemanni, v3-28, 49E
Hexarthra fennica, v3-16
Hexarthra mira, v3-16, 33
Hexarthridae, v3-16
hexartra, v3-16
hidromermis, v3-29
Horaela brehmi, v3-17, 35C
horaela, v3-17
Hydromermis contorta, v3-29, 50B
Ichthydium podura, v3-06, 9
ictídio, v3-06
irono, v3-25
Ironus tenuicaudatus, v3-25, 44B
Keratella cochlearis, v3-11, 23A
Keratella quadrata, v3-11, 23B
Keratella valga, v3-11
laimidoro, v3-23
Laimydorus pseudostagnalis, v3-23
Laimydorus, v3-23, 42C
Lecane closterocerca, v3-10
Lecane hamata, v3-10
Lecane inopinata, v3-11
Lecane luna, v3-10, 20
Lecane lunaris, v3-10, 19
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Lecane nana, v3-11
Lecane ohioensis, v3-11
Lecane quadridentata, v3-10
lecane, v3-10
Lecanidae, v3-10
lepadela, v3-12
Lepadella acuminata, v3-13
Lepadella ovalis, v3-12, 27A
lepidodermela, v3-06
Lepidodermella squamata, v3-06, 10
límnia, v3-15
Limnias melicerta, v3-15, 32A,B
lofocário, v3-12
lombriga-renal-gigante, v3-29
Lophocharis oxysternon, v3-12, 25
Macrotrachela quadricornifera, v3-10, 16
macrotraquela, v3-10
Megalobatrachonema terdentatum, v3-31
Mermithida, v3-29,33
metateratocéfalo, v3-26
Metateratocephalus crassidens, v3-26
Metateratocephalus, v3-26, 46B
Monhysterida, v3-25
Monhystrella macrura, v3-25, 45B
monistrela, v3-25
Monogononta, v3-09
Mononchida, v3-25
Mononchus aquaticus, v3-25
Mononchus, v3-25, 45D
mononco, v3-25
monostila, v3-10
Mytilinidae, v3-12
nagelo, v3-28
Nagelus obscurus, v3-28, 49D
Nectonematoida, v3-33
Nemata, v3-21
Nematoda, v3-21
Nemátodos, v3-21
Nematomorfos, v3-33
Nematomorpha, v3-33
Nemertea, v3-36
Nemertinos, v3-36
Neogossea antennigera, v3-05, 3
neogosseia, v3-05
Neogosseidae, v3-04,05
Notholca acuminata, v3-12, 23C
notolca, v3-12
Notommatidae, v3-13
Oxysomatium brevicaudatum, v3-31
paractinolaimo, v3-23
Paractinolaimus macrolaimus, v3-23
Paractinolaimus, v3-23, 42A
Paracyatholaimus intermedius, v3-23, 41B
paragórdio, v3-34
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Paragordius tricuspidatus, v3-34, 56B
Paraplectonema pedunculatum, v3-25, 46A
paraplectonema, v3-25
Paraquimperia tenerrima, v3-31, 52C,D
paraquimpéria, v3-31
Paroigolaimella bernensis, v3-27, 48C
Pelodera punctata, v3-27
pelodera, v3-27
Pelodera, v3-27, 48D
Pheromermis vesparum, v3-29
Pheromermis, v3-29, 50A
Philodina flaviceps, v3-10, 17
Philodinidae, v3-09
plátia, v3-11
Platyias quadricornis, v3-11, 21
Plectida, v3-25
plecto, v3-26
Plectus aquatilis, v3-26
Plectus, v3-26, 46C
Ploima, v3-09,10
poliartra, v3-14
polimeruro, v3-06
Polyarthra dolichoptera, v3-14, 29B,C
Polyarthra vulgaris, v3-14
Polymerurus nodicaudus, v3-06, 8
Pompholyx sulcata, v3-15, 31B
Pomphorhynchus laevis, v3-20, 38B
ponfolix, v3-15
ponforrinco, v3-20
prismatolaimo, v3-26
Prismatolaimus dolichurus, v3-26
Prismatolaimus, v3-26, 47A
Prodesmodora circulata, v3-23, 41D
prodorilaimo, v3-24
Prodorylaimus filiarum, v3-24, 43A
Prostoma graecense, v3-37, 58
prostoma, v3-37
pseudocapilária, v3-30
Pseudocapillaria tomentosa, v3-30, 51C,E
queratela, v3-11
quetonoto, v3-05
Rabdochona anguillae, v3-32
Rabdochona denudata, v3-32
Rabdochona gnedini, v3-32
rabdochona, v3-32
Rabdochona, v3-32, 53G
Rhabditida, v3-27
Rotaria neptunia, v3-09, 15
rotária, v3-09
Rotifera, v3-08
Rotíferos, v3-08
Secernentea, v3-22,27,30
Serpinema microcephalus, v3-31
serpinema, v3-31
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Serpinema, v3-31, 53A
sincaeta, v3-14
Spinitectus inermis, v3-31, 53C,E
Spirurida, v3-31
Stylochaeta fusiformis, v3-05, 5
Synchaeta pectinata, v3-14, 29A
Synchaetidae, v3-14
Syndermata, v3-19
testudinela, v3-14
Testudinella patina, v3-14, 31A
Testudinellidae, v3-14
Tetrameres fissispina, v3-32, 53D,F
tetrameres, v3-32
tilenco, v3-28
tilencolaimo. V3-24
tilocéfalo, v3-26
tobrilo, v3-26
Tobrilus gracilis, v3-26, 47B
Trichocerca cylindrica, v3-13, 28A
Trichocercidae, v3-13
Trichotria tetractis, v3-12, 26
Trichotridae, v3-12
tricocerca, v3-13
tricótria, v3-12
tripila, v3-27
Triplonchida, v3-26
Trochosphaeridae, v3-17
Trypila setifera, v3-27, 47C
Tylenchida, v3-28
Tylencholaimus mirabilis, v3-24
Tylencholaimus, v3-24, 43C
Tylenchus davainei, v3-28, 49A
Tylocephalus auriculatus, v3-26
Tylocephalus, v3-26, 46D
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