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Resumo 
 

Protozoários ciliados são eucariotos unicelulares que podem ser encontrados em água 

doce, salobra ou salgada, apresentam estruturas denominadas cílios que tem como função 

promover a locomoção e nutrição dos organismos. Alguns grupos podem apresentar um 

pedúnculo contrátil que mantém a célula fixada à um substrato como rochas, plantas ou 

carapaças de animais. Alimentam-se de bactérias e matéria orgânica presente no ambiente, e 

por isso diz-se que possuem capacidade de filtração e reciclagem de água.  

Este estudo teve como objetivo realizar o levantamento de espécies presentes no Lago 

Guaíba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As coletas dos organismos foram realizadas 

utilizando-se armadilhas compostas de canos de PVC acoplados a dezoito pares (conjuntos) 

de laminas de vidro através de fios de nylon e grampos de madeira. As estruturas foram 

mantidas submersas na água ao longo de doze meses, em que, a partir do inicio de cada 

estação, foram realizadas coletas de cinco em cinco dias durante quinze dias, seguidas por 

coletas de dez em dez dias até o fim da estação. As amostras foram levadas ao laboratório 

para a análise morfológica dos espécimes coletados.  

Utilizando-se chaves taxonômicas, coloração por impregnação de prata e obtendo-se 

medidas in vivo de características morfológicas utilizadas na caracterização de espécies, foi 

possível verificar, entre outras, a presença de duas espécies: Myoschiston duplicatum e 

Vorticella campanula. O gênero Myoschiston se caracteriza pela presença de um mionema 

que se ramifica entre os zoóides da colônia, enquanto que o gênero Vorticella se caracteriza 
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pela presença de um mionema no pedúnculo não ramificado, apresentando modo de vida 

solitário. Este é o primeiro registro de ambas espécies para o Sul do Brasil. 
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