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RESUMO 

O Filo Rotifera é composto de microrganismos de vida livre sendo a 

grande maioria de água doce, quase sempre dominante entre os organismos 

zooplanctonicos, é um grupo relevante pela sua elevada riqueza. Para entender o 

funcionamento de um sistema é preciso conhecer os organismos que o compõem, a 

Taxonomia é a ciência que identifica, descreve e nomeia os táxons, sendo esta uma 

ferramenta importante para a biologia. Com o objetivo de realizar um estudo de 

distribuição longitudinal e da taxonomia dos rotíferos do Lago Paranoá, analisando a 

sua riqueza e o padrão de composição ao longo desse ambiente, amostras 

coletadas no braço sul do lago Paranoá foram analisados e os rotíferos identificados, 

contribuindo de forma relevante para o conhecimento da biodiversidade da 

microbiota do lago Paranoá e do Distrito Federal. A riqueza do filo que era de 65 

aumentou para 96 táxons registrados no lago, aumentando o conhecimento 

biológico em cerca de 48% e revelando que a riqueza do filo Rotifera é ainda 

subestimada para a região. 

 

 INTRODUÇÃO  

O Filo Rotifera é composto de microrganismos de vida livre sendo a 

grande maioria de água doce. São de extrema importância devido a sua elevada 

riqueza (Esteves, 1998), alta taxa reprodutiva e dominância entre os organismos 

zooplanctônicos da maioria dos ambientes de água doce do Brasil (Rocha et al 1995 

e Esteves, 1998). Alimentam-se em sua maioria de fitoplâncton e matéria orgânica 

em decomposição (Esteves, 1998), sendo responsáveis por uma parcela da 

condução de energia dentro da teia trófica (Joko, 2011), participam da ciclagem de 

nutrientes, podendo ser um importante controlador do volume de fitoplâncton no 

ambiente (Esteves, 1998). Sua relação intima com aspectos limnológicos faz com 

que possam ser utilizados como possíveis indicadores das condições ambientais 

(Souza, 2012).  

Conhecer a composição dos organismos presentes nos ambientes é um 

passo importante para o entendimento do sistema, a ciência que promove a 

identificação, a descrição e a nomeação das espécies é a taxonomia, uma ciência 

básica e muito importante para a ecologia e a biologia (Wheeler, 2008), os estudos 



taxonômicos deveriam ser o primeiro e mais importante, pois descrever os 

organismos e identifica-los é fundamental para entender todas as relações 

ecológicas e biológicas existentes no local. A taxonomia é uma ciência que ainda 

não é tratada com seu devido valor (Di Domenico et al, 2012), a falta de estudos 

taxonômicos pode ser prejudicial para pesquisadores, pois podem gerar 

desconfiança científica nos dados perdendo parte da sua credibilidade. 

O lago Paranoá é um dos principais corpos de água do Distrito Federal, 

apesar de existirem vários trabalhos contendo os rotíferos desse ambiente, nenhum 

deles enfocou aspectos básicos da taxonomia desses organismos, existindo uma 

carência de dados a respeito dos rotíferos do Paranoá. Trabalhos como Leite (2003) 

e Batista (2007) assim como outros, fazem inferências ecológicas aos táxons de 

rotíferos, mas, não abordam os rotíferos de forma descritiva.  

Em Padovesi-Fonseca et al (2011), fez uma compilação dos dados sobre 

os rotíferos da região além de adicionar novas ocorrências de táxons, aumentando 

de 38 para 65 táxons registrados. Apesar disso, nenhuma descrição dos táxons 

identificados foi realizada. 

 

OBJETIVO GERAL 

Devido a importância ecológica dos rotíferos no lago Paranoá, é 

necessário que estudos taxonômicos. O objetivo deste trabalho foi realizar um 

estudo taxonômico dos rotíferos de um pequeno segmento do Lago Paranoá, 

analisando também a riqueza e o padrão de composição em diferentes 

microhabitats.  

 

 METODOLOGIA  

3.1 Área de estudo  

O Lago Paranoá foi criado em 1959, pelo represamento do rio Paranoá, 

com vários objetivos, dentre eles, melhorar o clima da região, gerar energia elétrica, 

proporcionar o lazer e paisagismo (Fonseca, 2001). Está localizado na área urbana 

de Brasília, entre os paralelos 15° 48’ S e 47° 47’ W. Possui uma área superficial de 

37,5km², profundidade média de 12,4m e volume de 498,6 x 106m³. 



 

 3.2 Coleta do material  

As coletas foram feitas em dois períodos seca (julho e agosto/2013) e 

chuva (janeiro/2014).  

No total foram escolhidos seis pontos de amostragem com diferentes 

graus de estruturação (microhabitats) (tabela 1). 

 

Tabela 1.  Descrição dos pontos de coleta 

 

Para cada local de amostragem, foi utilizada rede de plâncton de 68 

micrometros de abertura. A amostragem buscou contemplar o máximo de 

microhabitats presentes na região afim de melhor representar os rotíferos dessa 

área. As amostras foram fixadas com álcool 70% em potes de vidro.  

Para cada amostra foi realizada a identificação e descrição dos rotíferos ao 

menor nível taxonômico possível utilizando bibliografias especializadas e consulta a 

especialistas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A primeira fase de coletas ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2013, 

período de estiagem. Durante os meses de setembro, outubro e novembro as 

amostras coletadas foram triadas em câmaras de Sedwick-Rafter de dois mililitros 

sobre microscópio óptico. Para cada táxon encontrado, alguns exemplares foram 

retirados para analise mais minuciosa em aumentos maiores, para essa analise os 

indivíduos foram retirados através de pipeta e colocados em lâminas com glicerina 

90% para melhor manuseio.  

Ponto Descrição 

1 Banco multivariado de macrófitas com predomínio de água-pé (Eichhornia 

crassipes) 

2 Banco multivariado de macrófitas com predomínio de água-pé (Eichhornia 

crassipes) 

3 Água represada com presença de gramíneas 

4 Banco pequeno de macrófitas 

5 Banco pequeno de macrófitas 

6 Canal de saída de galeria pluvial 



Cada táxon foi fotografado através de maquina digital acoplado a ocular do 

microscópio, a montagem das fotos passaram por um processo de melhora em 

programas de edição de imagens. Os desenhos para registro dos caracteres 

taxonômicos relevantes de cada táxon foi feito através de mesa digitalizadora em 

programas específicos. 

Em janeiro foi realizada a segunda fase de coletas, as amostras do período 

chuvoso foram triadas e analisadas conforme a metodologia aplicada ao período de 

seca. 

Após a identificação de todos os organismos encontrados nos dois períodos, 

fotos e desenhos com as descrições dos táxons foram arquivadas formando um 

banco de dados dos organismos para recentes e futuras consultas. 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS  

No total foram identificados 38 táxons, sendo que 33 destes são novos 

registros para o lago Paranoá (Tabela 4). O total de espécies que era de 65 táxons 

(Padovesi-Fonseca et al  2011), aumentou para 96 táxons. Os 38 táxons 

identificados pertencem a 15 gêneros e 11 famílias (Tabela 4), dentre estas as mais 

especiosas foram, Lecanidae (11 táxons), Notommatidae (sete táxons) e 

Brachionidae (cinco táxons) 

Segers (1996) levanta que a maior parte da riqueza de rotíferos está na 

região litorânea, mas essa é negligenciada pela maioria dos estudos sobre o grupo. 

Dumont (1983), em seu trabalho de síntese sobre a biogeografia de rotíferos afirma 

que a falta de amostragem de ambientes litorâneos ainda é um empecilho para a 

real diversidade do grupo. 

Os pontos 2 (17 táxons), 3 (16 táxons) e 4 (16 táxons) apresentaram um 

maior número de ocorrências de espécies no estudo, enquanto o ponto 1 (sete 

táxons) foi o que apresentou uma menor ocorrência de espécies (Tabela 4). Nenhum 

fator específico foi identificado para a variação de riqueza entre os pontos já que 

pontos como 1 e 2 apresentaram características estruturais parecidas mas com 

valores de riqueza distinta. Já os pontos 3 e 4 que apresentam características 

estruturais distintas apresentaram índices parecidos. 

Na estação seca foram identificados 22 táxons. Dos táxons encontrados a 



família Lecanidae foi o mais representativo (oito táxons), seguido da família 

Brachionidae (três táxons), Notommatidae (dois táxons) e Euchlanidae (dois táxons), 

as demais famílias apresentaram apenas um táxon cada. Os pontos dois (nove 

táxons), três (nove táxons) e cinco (dez táxons) apresentaram uma maior ocorrência 

de espécies na estação seca. Dos 22 táxons identificados 18 são novos registros 

para o lago. 

Na estação chuvosa 29 táxons foram identificados representando nove 

famílias, 11 gêneros e 29 espécies. Lecanidae, assim como na estação seca, 

também foi o mais representativo (nove táxons), seguido da família Notommatidae 

(seis táxons), Brachionidae (quatro táxons), Euchlanidae, Lepadellidae, 

Testudinellidae e Trichocercidae (dois táxons), e as demais apenas um táxon. Na 

estação chuvosa ocorreu um aumento da riqueza em relação à estação seca, 

representado principalmente pela família Notommatidae (cinco táxons). Dos 29 

táxons identificados 14 são novos registros para o lago. A estação chuvosa 

apresentou nos pontos dois (13 táxons), três (11 táxons) e quatro (13 táxons) uma 

maior ocorrência e diversidade de espécies. 

Observou-se que a ocorrência das espécies não foi a mesma nas duas 

estações, das 22 espécies encontradas na estação seca nove não ocorreram na 

estação chuvosa (Kellicotia bostonienses, Lepadella cristata, Lecane elegans, 

Lecane ungulata, Dicranophorus forcipatus, Mytilina cf. trigona, Euchlanis incisa, 

Lecane papuana e Lindia torulosa), enquanto no período chuvoso das 29 espécies 

encontradas 15 são novos táxons que não foram encontrados na estação seca 

(Lepadella donneri, Lepadella ovalis, Notommata sp, Notommata sp2, Notommata 

allantois, Notommata codonella, Notommata pachyura, Lecane quadridentata, 

Lecane signifera, Lecane lunaris, Trichocerca bicristata, Testudinella mucronata, 

Keratella americana, Platyas quadricornes e Euchlanis dilatata). 

Habitats variados e heterogêneos favorecem o aumento da diversidade por 

oferecerem mais combinações de microhabitats e nichos ecológicos (Pinto-Coelho, 

2002). Logo, a maior riqueza na estação de chuva pode estar ligada a ampliação da 

região litorânea pelo alagamento causado pela elevação da coluna de água do 

reservatório devido ao regime de chuvas e consequentemente o aumento de 

microhabitats colonizáveis para os rotíferos. 



O gênero Lecane foi o mais representativos nas duas estações ocorrendo 

pelo menos um táxon em cada um dos pontos de amostragem, com destaque para a 

espécie Lecane bulla que ocorreu em todos os pontos amostrados (Tabela 4). Os 

táxons do gênero Lecane habitam preferencialmente a zona litorânea, justificando a 

elevada riqueza destes táxons na área de estudo. A elevada riqueza desse táxons 

se deve ao seu habito preferencialmente litorâneo (Segers, 1996), esse padrão de 

alta riqueza de Lecane nesse compartimento é observado por diversos outros 

trabalhos (Almeida et. al. 2006 e Bonecker et. al. 1998). 

Tabela 4: Listagem de espécies da região litorânea do braço sul do lago Paranoá (x= 

estação seca 2013, o= estação chuvosa 2014). 

LISTA DE ESPÉCIES P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Brachionidae Eherenberg, 1838       

Kellicottia bostonieneses (Rousselet, 1908) x  x  x  

Keratella americana Carlin, 1943   o o o o 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851)   x  o  

Platyas leloupi Gillard, 1967 *  x    xo 

Platyas quadricornes (Ehrenberg, 1832)   o o o  

Dicranophoridae Harring, 1831       

Dicranophorus forcipatus (Muller,1786)*   x    

Balatro calvus Claparéde, 1867*  o     

Euchlanidae Ehrenberg, 1838       

Beauchampiella euadctylota (Gosse,1886)*  x x   o 

Euchlanis incisa Carlin, 1939*    x  x 

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832    o   

Flosculariidae Ehrenberg, 1838       

Sinantherina sp*  o     

Lecanidae Remane, 1933       

Lecane bulla (Gosse, 1851)* x xo xo xo xo xo 

Lecane cornuta (Muller, 1786)*  xo xo xo  o 

Lecane curvicornes (Murray, 1913)*  x x  xo  

Lecane elegans Harring, 1914*  x     

Lecane leontina ( Turner, 1892)  o  xo   

Lecane ludwigii ( Eckstein, 1883)*   o x x  

Lecane papuana (Murray,1913)*     x  

Lecane ungulata Gosse(1887)*   x    

Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1830)* o o     

Lecane signifera Jennings, 1896*  o     



Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)*   o   o 

Lepadella Harring, 1913       

Lepadella cf cristata (Rousselet, 1893)*  x     

Lepadella donneri Koste, 1972* o   o o  

Lepadella ovalis (Muller, 1786)*   o    

Lindiidae Harringand Myers, 1913       

Lindia torulosa Dujardim, 1841*     x  

Mytilinidae Harring, 1913       

Mytilina cf trigona Gosse 1851*   x    

Notommatidae Hudson andGosse, 1886       

Notommata pseudocerberus de Beauchamp,1908*    x x x 

Notommata saccigera Ehrenberg, 1830*  o   x  

Notommata allantois Wulfert, 1935*  o     

Notommata codonella Harring and Myers, 1924*   o    

Notommata pachyura (Gosse, 1886)*    o   

Notommata sp* o   o  o 

Notommata sp2*    o   

Testudinellidae Harring,1913       

Testudinella patina (Hermann,1783)* o xo o o  xo 

Testudinella mucronata (Gosse, 1886)*   o    

Trichocercidae Harring, 1913       

Trichocerca porcellus (Gosse, 1851)*    o x  

Trichocerca bicristata (Gosse, 1887)*  o     

Subclasse Bddeloidea* o xo o xo xo xo 

Total de espécies na seca 2 9 9 7 10 6 

Total de espécies na chuva 5 13 11 13 7 9 

Total de espécies 7 17 16 16 14 11 

 

Analisando espacialmente, os gráficos de acumulação de espécies obtiveram 

padrões diferenciados para a seca e chuva. Na estação de seca observa-se uma 

tendência a estabilização no número de espécies após a quinta amostragem 

(Gráfico 1), já na chuva a curvatura tende a ser menos expressiva mas ainda sim 

com um aumento (Gráfico 2). Vale ressaltar que para comprovar a estabilização das 

espécies uma analise com maior esforço de amostragem espacial deve ser 

realizado. 

 

  



Gráfico 1: Acumulação de espécies da estação seca 

 

 

Gráfico 2: Acumulação de espécies da estação chuvosa 

 

A análise temporal geral (seca + chuva) apresenta uma estabilização no 

número de táxons encontrados, mas vale ressaltar que se para a análise espacial, 

as espécies não estabilizaram até a sexta ou quinta amostragem a tendência de 

estabilização demonstrada no gráfico ainda tem que ser melhor avaliada com um 

aumento da escala.  

Gráfico 3: Acumulação temporal de espécies 
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Assim, tanto a analise espacial quanto a temporal da riqueza revela que não 

se exclui a possibilidade de que novas espécies apareceriam caso houvesse mais 

pontos de coleta ou se os mesmos pontos fossem repetidos por mais estações. Isso 

pode estar relacionado à complexidade estrutural da região litorânea (favorecida 

pela presença de macrófitas e a ligação com o ambiente terrestre – ecótono) e a 

oferta mais variada de recursos desse compartimento o que propicia um aumento na 

quantidade de nichos colonizáveis e em consequência uma maior variedade de 

táxons. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo contribuiu de forma relevante para o conhecimento da 

biodiversidade da microbiota do lago Paranoá e do Distrito Federal, elevando de 65 

para 96 o número de táxons registrados no lago, aumentando o conhecimento 

biológico em cerca de 48% e revelando que a riqueza do filo Rotifera é ainda 

subestimada para a região. 

Levando em consideração a pequena distância entre os locais, a 

presença de novos táxons, a diferença na composição dos rotíferos encontrada 

entre os pontos de amostragem e entre os períodos de seca e chuva, acredita-se 

que a biodiversidade do filo Rotifera para o reservatório estudado seja ainda maior. 

mesmo para um ambiente relativamente bem estudado ainda existe muito a se 

descobrir a respeito de um aspecto básico dos rotíferos (a sua riqueza). 
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