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INTRODUÇÃO  

Os organismos planctônicos possuem papel 
relevante, no que diz respeito à dinâmica 
dos ecossistemas aquáticos, uma vez 
promovem a transferência de energia para 
os níveis tróficos mais altos, podendo atuar 
como produtores primários e secundários 
[1]. Dentre os organismos planctônicos a 
comunidade zooplanctônica de ambientes 
dulcícolas é composta principalmente pelos 
grupos Protozoa, Rotifera e Crustacea [2]. 
Por ser considerada como elo importante 
nas cadeias alimentares tróficas, essa 
comunidade, constitui a unidade básica de 
produção dos ecossistemas aquáticos. 
Dentre os representantes do zooplâncton o 
Filo Rotifera é predominante em 
reservatórios tanto em densidade, como em 
número de espécies [3], sendo amplamente 
utilizados na determinação do estado trófico 
dos corpos aquáticos, uma vez que a 
presença ou ausência de certas famílias ou 
espécies podem contribuir com 
informações, acerca da qualidade química 
da água. Nesse contexto, a Sub-Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão das Antas constitui 
a maior e principal rede hidrográfica do 
Planalto de Poços de Caldas, espalhando-
se por toda a região centro-ocidental. Essa 
Sub-Bacia inicia-se na região da cabeceira 
da represa das Antas (RA) e estende-se ao 
longo de inúmeros corpos aquáticos, 
incluindo a represa Bortolan (RB), foco 
principal desse estudo. Nesse contexto, o 
presente estudo visou promover o 
levantamento de espécies do Filo Rotifera  
 

 

 

em amostras de água da RB, uma vez que 
faltam informações relacionadas à 
caracterização qualitativa dos principais 
componentes da rede trófica nesse 
ambiente. Cabe ressaltar, que o 
levantamento taxonômico das espécies 
registradas, poderá contribuir com ações 
futuras relacionadas à avaliação do grau de 
estabilidade do sistema (previsão) e 
perturbações antrópicas (estresse químico 
e eutrofização), uma vez que algumas 
espécies podem ser consideradas como 
bioindicadoras. 

OBJETIVO 

Aprender técnica de identificação 
taxonômica do Filo Rotifera;  
Promover o levantamento da composição 
de espécies de Rotífera registradas em 
amostras da represa Bortolan. 

METODOLOGIA 

Coletas de amostras de água foram 
realizadas nos dias 14, 15 e 16 de 
dezembro de 2009, na região limnética da 
RB com auxílio de uma rede de plâncton de 
abertura de malha de 60 µm. Em seguida, 
os organismos foram fixados em 
formaldeído a 4% e as amostras foram 
armazenadas em frascos de vidro para 
posterior triagem do material. A 
identificação das espécies de rotíferos foi 
feita utilizando-se bibliografia especializada 
[4, 5]. 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS 

Na análise qualitativa das amostras da RB, 
50 espécies do filo Rotifera foram 
identificadas, com a família Lecanidae 
apresentando maior número de táxons (13), 
seguido de Brachionidae (11), 
Trichocercidae (6) e Euchlanidae (5). No 
presente estudo, a presença de bancos de 
macrófitas nas regiões litorâneas durante 
todo período de amostragem, pode explicar 
a ocorrência das espécies Lecane 
curvicornis, L. bulla, Platyias quadricornis e 
Dipleuchlanis propatula, geralmente típicas 
dessas regiões, em amostras da região 
limnética, já que essas podem migrar 
ocasionalmente no plâncton. Em relação à 
Brachionidae Anuraeopsis sp., Kellicottia 
bostoniensis, Brachionus sp. e Keratella sp. 
se destacaram em densidade numérica. 
Também, a espécie exótica Kellicottia 
bostoniensis foi encontrada durante todo 
período de estudo, uma vez que se mostrou 
bem adaptada às condições físicas e 
químicas da RB. A espécie Polyarthra 
vulgaris é indicadora de ambientes menos 
eutrofizado e esteve associada a condições 
oligo-mesotróficas registradas na RB. Por 
outro lado, Synchaeta sp. se destacou em 
densidade numérica ocorrendo em todas as 
amostras, sendo considerada portanto, 
como uma espécie constante e bem 
adaptada. A ocorrência de representantes 
de regiões tropicais como os gêneros 
Brachionus, Keratella, Anuraeopsis, 
Hexarthra, além da espécie Filinia 
opoliensis, foram também registrados em 
amostras do presente estudo. Por outro 
lado, Beauchampiella eudactylota foi 
verificada ocasionalmente em amostras da 
RB. 

CONCLUSÕES 

De uma maneira geral, verificou-se que a 
composição de espécies do Filo Rotifera 
nesse corpo aquático se mostrou bem 
diversificada, onde representantes típicos 
de regiões litorâneas também foram  

verificados em amostras da região 
limnética. A espécie exótica Kellicotia 
bostoniensis característica da América do 
Norte, se mostrou bem adaptada às 
condições da RB. A maior parte das 
espécies registradas estiveram relacionadas 
com condições oligo-mesotróficas. 
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