
 

1 

 

AVALIAÇÃO TEMPORAL DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA E 

CARACTERÍSTICAS LIMNOLÓGICAS DO RIBEIRÃO ESPÍRITO SANTO, EM 

JUIZ DE FORA –MG.  
 

Emília Marques Brovini1* 

Nathália da Silva Resende2 

Isabela Regina da Silva1 

Renata de Oliveira Pereira1 

Maria Helena Rodrigues Gomes1 

Simone Jaqueline Cardoso2 

 

1 Faculdade de Engenharia; Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária; Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Juiz de Fora - MG, Brasil. 

2 Instituto de Ciências Biológicas; Departamento de Biologia; Laboratório de Ecologia Aquática; Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora - MG, Brasil.  

* emilia.brovini@engenharia.ufjf.br 

RESUMO 

Baseado no atual cenário de crise hídrica do Brasil, vê-se a importância de se obter uma preservação atual e 

futura das águas que compõe o país. Sendo assim, o estudo das comunidades aquáticas, como as 

fitoplanctônicas, corresponde a um dos meios de se avaliar a qualidade da água de um ecossistema. Dentro desse 

cenário, tem-se a bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo (BHRES), localizada à noroeste da cidade de Juiz 

de Fora - MG, e afluente pela margem direita da bacia do rio Paraibuna, fazendo parte, consequentemente, da 

grande bacia do rio Paraíba do Sul. O ribeirão é responsável por abastecer cerca de 40% da cidade, além disso, 

possui trechos com alta susceptibilidade à degradação da qualidade da água, devido principalmente, a parte de 

suas águas situarem-se dentro do distrito industrial da cidade. Assim sendo, o trabalho visa avaliar a dinâmica 

temporal da comunidade fitoplanctônica e as características limnologias de três pontos estratégicos do ribeirão 

Espírito Santo a partir de quatro coletas realizadas ao longo de três anos. Pode-se observar que a 4ª coleta foi a 

mais diversa e a que apresentou maiores valores de temperatura, pluviosidade, turbidez e ferro. Esse último 

excedeu seus valores em todas as campanhas, afetando a qualidade da água e, consequentemente, os organismos 

planctônicos. Em relação aos grupos encontrados, ressalta-se a presença da Chlorophyceae em quase todos os 

pontos e em todas as coletas, exceto no ponto 1 nas duas coletas em período mais seco. Nesse mesmo período, o 

grupo Cyanobacteria contribuiu significativamente na riqueza e na densidade da comunidade fitoplanctônica. A 

partir desses resultados, aponta-se a necessidade da continuação de estudos voltados aos organismos 

planctônicos e aos parâmetros limnológicos do ribeirão, além de políticas públicas voltadas à preservação das 

águas de um dos ribeirões mais importantes da cidade de Juiz de Fora – MG. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) um dos objetivos assegurados para as atuais e 

futuras gerações é garantir a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados a cada uso. Um dos 

meios de se avaliar a qualidade da água de um ecossistema, de acordo com o relatório da CETESB (2006), é 

através do estudo das comunidades aquáticas, como as fitoplanctônicas, que compreendem os produtores 

primários e, portanto, a base das teias alimentares aquáticas. Sendo assim, torna-se fundamental compreender as 

relações de interdependência existentes entre as comunidades e as características ambientais dos ecossistemas 

aquáticos para entender seu funcionamento e sua constante ciclagem de matéria e energia (SIGEE, 2005).  

Os organismos planctônicos, definido como o conjunto de organismos adaptados a passar parte ou toda sua 

vida em aparente suspensão nas águas (RUTTNER, 1953; HUTCHINSON, 1967), desempenham um elaborado 

papel na cadeia alimentar aquática, bem como na ciclagem de nutrientes essenciais. Dentre esses organismos, o 

fitoplâncton, também conhecido como microalgas, compõe o conjunto de microrganismos fotossintetizantes 

responsáveis pela produção primária e produção de carbono orgânico nos ecossistemas aquáticos 

(SPIJKERMAN, 2010).  

Comumente, a produção primária é limitada pela relação dos teores de nutrientes na água. O excesso desses 

compostos pode levar ao crescimento descontrolado dessa comunidade, provocando florações de algas no corpo 

d’água (BELLINGER & SIGEE, 2015). As consequências mais comuns são alterações na turbidez e odor da 

água, tornando-as inadequadas para consumo e recreação. No entanto, problemas mais graves como depleção do 



 

2 

 

oxigênio dissolvido e produção de toxinas podem causar mortalidade na cadeia trófica aquática bem como 

problemas de saúde para os seres humanos, uma vez que tais toxinas podem ser diretamente ingeridas através do 

consumo de água ou indiretamente ingeridas, através do fenômeno de biomagnificação trófica. Esse fenômeno é 

caracterizado pelo acúmulo progressivo de substâncias tóxicas ao longo da cadeia trófica. Desse modo, os 

organismos que fazem parte da dieta humana, como peixes, podem conter altas concentrações de toxinas, 

acumuladas através de seus hábitos alimentares. (TORGAN, 1989).  

O ribeirão Espírito Santo está localizado a noroeste do município de Juiz de Fora, sendo responsável por 

aproximadamente 40% do abastecimento da cidade. É afluente pela margem direita da bacia do rio Paraibuna, 

fazendo parte, portanto, da grande bacia do rio Paraíba do Sul (CESAMA, 2018). Segundo Silva et al. (2017) 

esse manancial transpassa grande parte do distrito industrial da cidade e, por conta do lançamento de efluentes 

industrias em suas águas, a bacia do ribeirão Espírito Santo possui trechos com alta susceptibilidade à 

degradação da qualidade da água, e, consequentemente, à comunidade fitoplanctônica desse manancial. Nesse 

contexto, o fitoplâncton, se mostra uma excelente ferramenta para o biomonitoramento, uma vez que esses 

organismos, por serem muito sensíveis, respondem rapidamente às variações ambientes, tendo como exemplo, 

padrões de abundância e densidade alterados em decorrência de variações nas características limnológicas dos 

ecossistemas (PADISAK, 2006; SILVA, 2015). 

OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica temporal da comunidade fitoplanctônica e as 

características limnologias de três pontos do ribeirão Espírito Santo, ao longo de três anos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo (BHRES), situada a noroeste da cidade de Juiz de Fora tem 

uma área de 147,8 Km², compreende uma extensão de 17 Km e possui como principais afluentes o córrego 

Gouvêa e o córrego Vermelho, pela margem esquerda e os córregos Barreiro e Penido pela margem direita 

(CESAMA, 2018). Está situado entre as coordenadas 21°44’41” a 21°44’48” Sul e 43°26’30” a 43°37’46” Oeste 

(PINTO et al., 2014). 

A BHRES possui 98,67% da sua área ocupada por pastagens, silvicultura e mata (PINTO et al., 2014). Além 

disso, de acordo com os dados da Companhia de Saneamento de Juiz de Fora (CESAMA, 2018), o manancial 

tem como principal uso o abastecimento de água potável para a população do município, em segundo lugar o uso 

industrial e em menor escala o uso para as atividades de irrigação de pequenas culturas e para as atividades 

agropecuárias.  

Os trechos do ribeirão, objetos de estudo dessa pesquisa, estão situados em pontos estratégicos da BHRES. O 

ponto 1 está situado após uma extensa área residencial, se encontra em ambiente rural, com a presença de 

pastagens e pecuária. O ponto 2 está localizado à jusante da captação de água da estação de tratamento de água 

(ETA) de Juiz de Fora. O terceiro ponto transpassa o distrito industrial da cidade e encontra-se à jusante do 

lançamento de efluentes industriais do mesmo (Figura 1).  

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 016, de 24 de setembro de 1996, o ribeirão é 

enquadrado na classe 1 da sua nascente até a captação de água da Estação de Tratamento de Água (ETA). Da 

captação até desaguar no rio Paraibuna, o mesmo é enquadrado na classe 2. Sendo assim, o ponto 1 está 

enquadrado na classe 1 e os pontos 2 e 3 na classe 2. 
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Figura 1: Pontos de amostragem e principais características do ribeirão Espírito Santo. Fonte: Google Earth, 2018. 

 

COLETA E PRESERVAÇÃO DA AMOSTRA 

As coletas foram realizadas em datas diferentes, abrangendo variação sazonal, ao longo dos anos de 2016, 

2017 e 2018 (Quadro 1). O procedimento de coleta e preservação da amostra para as análises de qualidade da 

água seguiram a NBR 9897 e a NBR 9898. Para a quantificação da comunidade fitoplanctônica foram retiradas 

amostras da sub-superfície do ribeirão e estas foram preservadas com lugol e mantidas em temperatura ambiente 

até sua análise em laboratório. 

Quadro 1: Datas das coletas. 

Coletas Datas 

1ª 13/05/2016 

2ª 13/10/2016 

3ª 05/07/2017 

4ª 28/02/2018 

 

Em todas as coletas os parâmetros sólidos dissolvidos totais (SDT), temperatura (Temp) e pH foram medidos 

no local utilizando a sonda HANNA HI9828 e o parâmetro oxigênio dissolvido (OD) foi medido utilizando a 

sonda HACH 58258-00. Os parâmetros ferro total (FeT), sólidos totais (ST) e turbidez (Turb) foram analisados 

no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de Fora, seguindo os 

procedimentos da APHA (2012). Tais parâmetros foram comparados com os limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) e pela Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH 

01/2008 (MINAS GERAIS, 2008). As amostras de fitoplâncton foram quantificadas em microscópio invertido 

pelo método de Utermöhl (UTERMÖHL, 1958). A comunidade fitoplanctônica foi categorizada em grandes 

grupos taxonômicos: Cyanobacteria, Chrysophyceae, Bacillariophyceae, Chryptophyceae, Euglenophyceae, 

Prasinophyceae, Chlorophyceae e Zygnematophyceae de acordo com Hoek et al. (1995), Round et al. (1990) e 

Komárek & Anagnostidis (1999, 2005). 

ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS 

Os dados pluviométricos do local foram calculados a fim de obter a precipitação acumulada mensal para os 

meses em que foram realizadas as coletas. Para isso, os dados relativos a cada dia dos meses de coleta foram 

retirados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na estação automática A518, correspondente ao 

município de Juiz de Fora. Esses valores foram somados para obter a precipitação acumulada de cada mês. 

 



 

4 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’), que busca combinar atributos de riqueza de espécies e 

equitabilidade, foi calculado para melhor entender a distribuição das espécies no ambiente (PEET, 1974). O 

índice de equitabilidade de Pielou (J), baseado em H’, foi utilizado para estimativa da equitabilidade da 

comunidade (PIELOU, 1975). O Índice de Similaridade de Jaccard expressa a semelhança entre ambientes, 

baseando-se no número de espécies comuns e foi calculado para verificar a variação na distribuição das espécies. 

O índice de Jaccard foi calculado a partir do software Past versão 3.19. Análise de componentes principais 

(PCA) foi realizada para avaliar a relação entre as variáveis ambientais (Turb, Pluv, FeT, Temp, ST, STD, pH, 

OD e densidade fitoplanctônica), utilizando o software RStudio v.1.1.423 (R Core team 2017). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PARÂMETROS LIMNOLÓGICOS 

Os organismos planctônicos podem ser influenciados por parâmetros limnológicos de um corpo d’água, 

como disponibilidade de nutrientes e mudanças de temperatura (SALMASO, 2010). Na tabela 1, estão 

apresentados os parâmetros avaliados no ribeirão Espírito Santo ao longo do período de amostragem.  

Tabela 1: Parâmetros limnológicos do ribeirão Espírito Santo nas quatro coletas realizadas entre 2016 e 2018. 

ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 1 ponto 2 ponto 3

Temp. (°C) 20.16 20.01 20.33 20.99 20.99 23.89 14.78 14.78 15.87 25.46 23.51 24.26

Pluviosidade (mm) 17.90 17.90 17.90 72.30 72.30 72.30 6.20 6.20 6.20 263.70 263.70 263.70

pH 6.72 7.65 7.20 6.83 6.68 6.98 6.80 6.70 6.78 6.72 6.80 6.09

O.D. (mg.L
-1

) 7.75 8.07 7.55 7.81 7.27 6.33 8.96 8.13 7.37 6.37 6.98 6.88

Turb. (UNT) 32.80 29.00 38.80 30.90 31.75 44.25 34.20 36.40 43.60 99.50 99.80 98.60

FeT (mg.L
-1

) 1.60 2.20 4.00 1.94 2.28 2.32 1.45 1.91 3.11 7.25 8.95 8.46

ST (mg.L
-1

) 150.0 170.0 195.0 70.0 160.0 450.0 34.0 48.0 128.0 94.0 104.5 105.5

SDT (ppm) 14.0 18.0 49.0 11.0 14.0 106.0 16.5 15.5 46.0 23.0 13.3 16.0

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta

 
 

Em todas as coletas, os parâmetros temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido (OD) e turbidez estavam em 

conformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) para águas de classe 1 e 2. Por 

conseguinte, é importante destacar os altos valores de turbidez na 4ª coleta. Mesmo estando em conformidade 

com a resolução, esses valores se mostraram mais elevados em relação às médias obtidas nas outras coletas. Tal 

fenômeno provavelmente está relacionado à época chuvosa em que a coleta foi realizada, uma vez que a quarta 

coleta foi a que apresentou maior índice pluviométrico dentre os períodos amostrados (263,7 mm). 

Destaca-se também o parâmetro ferro, que ficou em desconformidade com a Resolução CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2005) para águas de classe 1 e 2 em todas as quatro coletas analisadas (Figura 2A). Segundo Silva et 

al. (2017) os altos valores de ferro estão possivelmente ligados à composição do solo da região, rico em óxido de 

ferro e alumínio (EMBRAPA, 2018). Sendo assim, devido possivelmente ao escoamento superficial das águas 

da chuva e sua posterior percolação pelo solo até chegar às águas da bacia, que o ferro total do ribeirão possui 

valores tão elevados. Vale ressaltar os valores encontrados para os sólidos dissolvidos totais (SDT) do ribeirão, 

tais valores aumentam consideravelmente no ponto 3, chegando a passar dos limites estipulados pela legislação 

(Figura 2B). Fato esse que está possivelmente ligado ao uso e ocupação desse ponto. 
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Figura 2: Parâmetros limnológicos que estão em desconformidade com a legislação A: Sólidos Dissolvidos Totais 

(SDT) e B: Ferro. 

 

RIQUEZA E DENSIDADE  

Os pontos amostrados apresentaram uma baixa riqueza de espécies fitoplanctônicas quando comparada com a 

riqueza em grandes rios temperados e tropicais (ROJO, 1994). O ponto 1 apresentou riqueza máxima e mínima 

de 6 e 2 táxons, respectivamente. O ponto 2 foi o que apresentou maior riqueza de espécies com um máximo de 

10 e um mínimo de 3 espécies. Por fim, o ponto 3 apresentou uma riqueza máxima de 9 táxons e mínima de 3 

táxons (Figura 3A). Em geral, houve um padrão sazonal entre as maiores e menores riquezas, sendo a quarta 

coleta a mais rica e a terceira coleta a mais pobre em termos de riqueza de espécies, apresentando a maior e 

menor pluviosidade respectivamente. 

Ao observar a contribuição parcial dos grandes grupos, é notável que Bacillariophyceae foi identificada em 

todos os pontos. Ao todo, 7 espécies foram identificadas nesse grupo, e a mais comum entre eles pertence a 

ordem Pennales. O segundo grupo com maior contribuição parcial na riqueza de espécies dos pontos amostrados 

foi Chlorophyceae, sendo as algas do gênero Chlorella presentes em quase todos os pontos. Na segunda coleta, 

apenas estes dois grandes grupos foram identificados. Além disso, no ponto 1, na primeira, terceira e quarta 

coletas, Cyanobacteria apresentou significativa contribuição, sendo o terceiro grande grupo mais presente 

(Figura 3B).  

Apesar de uma maior riqueza na quarta coleta, esses padrões sazonais não foram observados em termos de 

densidade. O ponto 1 teve uma densidade máxima de 56,11 ind.mL-1 e uma densidade mínima de 11,66 ind.mL-1. 

O ponto 2 também apresentou os maiores valores de densidade, principalmente na primeira e na quarta coleta, 

tendo um máximo de 102,02 ind.mL-1 e um mínimo de 20,4 ind.mL-1. Por fim, a densidade no ponto 3 variou de 

40,81 a 86,72 ind.mL-1, com um valor menor apenas na primeira coleta e valores similares na segunda, terceira e 

quarta coletas (Figura 3C). 

Apesar da contribuição parcial de densidade ser aparentemente semelhante à contribuição parcial de riqueza, 

é possível notar que o grupo Chlorophyceae domina em relação à Bacillariophyceae na segunda coleta. Na 

terceira coleta também é possível ver a dominância de Chlorophyceae sobre os grupos Cyanobacteria e 

Euglenophyceae. O grupo Bacillariophyceae encontra-se bem distribuído em quase todos os pontos e coletas, 

contribuindo de maneira significativa na densidade total fitoplanctônica (Figura 3D). 

As espécies que mais contribuíram para densidade no grupo Chlorophyceaea foram as espécies Chlorella sp. 

(27% de contribuição total), aparecendo em todas as coletas no ponto 2 e 3, e Oocystis sp. (11% de contribuição 

total), que teve altas densidades no ponto 3. A primeira é característica de ambientes ricos em nutrientes, sendo 

sensível a predação e falta de fósforo e nitrogênio e a segunda é típica de ambientes urbanos, sendo sensível à 

depleção de carbono (REYNOLDS, 2002; SALMASO & PADISÁK, 2007). Nesse sentido, podemos inferir que 

possivelmente os pontos 2 e 3 possuem poucos predadores dessas algas e são nutricionalmente ricos, 

principalmente em compostos nitrogenados e fósforo. Além disso, segundo os dados de Silva et al. (2017) o 

ponto 3 apresenta uma média histórica com altos valores de DBO comparado aos outros pontos, favorecendo o 

crescimento de Oocystis sp nesse local. 

O grupo Bacillariophyceae teve como principais contribuintes as espécies Synedra sp. (10,7%) e Pennales sp. 

(7%), ambas típicas de ambientes túrbidos, com disponibilidade de nutrientes. Essas algas são tolerantes às 
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correntes de água, sendo comuns em ambientes lóticos, como o ribeirão estudado (REYNOLDS, 2002; 

SALMASO & PADISÁK, 2007). A espécie Geitlerinema sp. (6,5%) foi a espécie com maior densidade no 

grupo Cyanobacteria, sendo típica de ambientes com camadas d’água bem misturadas e pouco tolerante ao 

“flushing”, ou seja, ao escoamento da água. Essa espécie teve maior contribuição no ponto 1, podendo indicar 

que a água apresenta um fluxo mais lento nesse trecho, além de uma coluna d’água bem homogênea 

(REYNOLDS, 2002; SALMASO & PADISÁK, 2007). 

Figura 3: Riqueza e densidade da comunidade fitoplanctônica do ribeirão Espírito Santo. (A) Riqueza total da 

comunidade fitoplanctônica. (B) Contribuição relativados grandes grupos de fitoplâncton na riqueza total de espécies. 

(C) Densidade total da comunidade fitoplanctônica. (D) Contribuição relativa da densidade total de grandes grupos.  

 

DIVERSIDADE DE SHANNON, EQUITABILIDADE E SIMILARIDADE  

Os valores de diversidade de Shannon variaram pouco entre os pontos na mesma coleta, apresentando valor 

máximo e mínimo de 2,51 e 0,81 bits.ind-1 no ponto 1. No ponto 2, os valores variaram de 3,0 a 1,5 bits.ind-1 e 

no ponto 3 os valores estiveram entre 2,9 e 0,99 bits.ind-1. Sendo assim, os valores de diversidade variaram de 

muito baixo (0 < H’ < 1) a alto (H’ ≥ 3) entre os pontos amostrados em diferentes períodos (Figura 4). 

Os valores de equitabilidade apresentaram ligeiras variações entre os pontos nas diferentes coletas, sendo 

todos classificados com uma uniformidade de baixa a média. No ponto 1, a equitabilidade variou de 0,19 a 0,49, 

no ponto 2, esse índice esteve entre 0,31 e 0,46 e no ponto 3 teve como valor mínimo e máximo de 0,16 e 0,51 

respectivamente (Figura 4).  

Os pontos com maior diversidade coincidiram com os pontos de maior equitabilidade, indicando que as 

espécies estavam uniformemente distribuídas nas amostras. Com esse resultado, pode-se inferir que a 

dominância de espécies, apesar de ocorrer em determinados pontos, não reduz fortemente a diversidade do local. 

Margalef (1983) descreveu a relação entre densidade e diversidade, sugerindo que em elevadas densidades 

específicas (ocasionadas por poucas espécies dominantes) ocorre redução dos valores de diversidades, fazendo 

jus aos dados discutidos anteriormente. Esses apresentaram uma alta diversidade em pontos com menor 

dominância, como na quarta coleta e baixa diversidade em pontos com maior dominância (segunda coleta) 

(Figura 3D e Figura 4). 

Através do índice de similaridade de Jaccard, observou-se que os pontos apresentaram baixa similaridade 

entre si nos diferentes períodos amostrados, ou seja, ambos apresentaram diferenças espaciais e sazonais. Ainda 

que essa similaridade tenha sido baixa, os pontos que mais apresentaram semelhanças de espécies entre si 

(similaridade ≥ 40%) foram os pontos 1 e 2 (segunda coleta); pontos 1 e 3 (segunda coleta); ponto 3 (segunda 
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coleta) e 2 (terceira coleta); ponto 3 (segunda e terceira coleta); pontos 3 (segunda coleta) e 2 (quarta coleta) 

(Figura 5).  

Figura 4: Diversidade de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou da comunidade fitoplanctônica. 
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Figura 5: Matriz de similaridade obtida pelo índice de Jaccard (%). 

Ponto 1 Ponto2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto2 Ponto 3

Ponto 1 1.000 0.077 0.182 0.000 0.000 0.111 0.143 0.125 0.000 0.000 0.143 0.154

Ponto2 * 1.000 0.364 0.250 0.333 0.333 0.111 0.100 0.222 0.167 0.286 0.133

Ponto 3 * * 1.000 0.125 0.375 0.222 0.000 0.111 0.111 0.083 0.214 0.143

Ponto 1 * * * 1.000 0.500 0.500 0.333 0.250 0.250 0.143 0.200 0.100

Ponto2 * * * * 1.000 0.333 0.200 0.167 0.167 0.250 0.273 0.182

Ponto 3 * * * * * 1.000 0.200 0.400 0.400 0.111 0.400 0.182

Ponto 1 * * * * * * 1.000 0.250 0.000 0.143 0.091 0.100

Ponto2 * * * * * * * 1.000 0.500 0.000 0.182 0.333

Ponto 3 * * * * * * * * 1.000 0.000 0.300 0.200

Ponto 1 * * * * * * * * * 1.000 0.143 0.154

Ponto2 * * * * * * * * * * 1.000 0.267

Ponto 3 * * * * * * * * * * * 1.000

4ª coleta 

1ª coleta

2ª coleta

3ª coleta

4ª coleta

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta

 

 

ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA) 

A PCA explicou 78,4% da variabilidade dos dados ambientais (Figura 6). Os parâmetros limnológicos 

analisados apresentaram padrões sazonais, agrupando os pontos pelas coletas. O eixo 1 esteve positivamente 

correlacionado com as variáveis Pluv, Turb, FeT, Temp, Fito_Dens, ST e STD e negativamente correlacionado 

com OD e pH. O eixo 2, no entanto, apresentou correlação positiva para OD, Pluv, FeT e Turb e negativa para 

pH, STD, ST, Fito_Dens e Temp. Logo, as variáveis que melhor explicaram a distribuição dos dados foram 

Pluv, Turb e FeT. Como destacado anteriormente, o solo da região é rico em óxido de ferro e alumínio, podendo 

estar diretamente relacionado com os altos valores desse parâmetro no ribeirão. Isso ocorre através do 

carreamento do solo, principalmente em épocas chuvosas. O ferro pode atuar como nutriente limitante para o 

crescimento e produção primária de certas microalgas, principalmente Chlorophyceae, sendo de extrema 

importância para o entendimento da dinâmica de comunidade desse grupo (RUELER, 1987). Além disso, a 

pluviosidade e turbidez apresentaram correlação positiva (91%), possivelmente sendo explicada pelo aumento do 

escoamento superficial causado pela chuva, que interfere diretamente na dinâmica de turbidez do corpo d’água.  

O ponto 1 apresentou uma densidade significativa do grupo Cyanobacteria nas duas coletas mais secas 

estudadas. Nesse mesmo período os valores de ferro mostraram-se mais baixos. O ferro é um nutriente 

importante para as Chlorophyceae ao passo que o nitrogênio é uma fonte crucial para o crescimento de 

Cyanobacteria. 
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Figura 6: Análise de componentes principais (PCA). O primeiro eixo explicou 49,5% e o segundo 28,9% da 

distribuição dos dados. Sendo as variáveis turbidez (Turb), pluviosidade (Pluv), ferro total (FeT), temperatura 

(Temp), densidade fitoplanctônica (Fito_Dens), sólidos totais (ST), sólidos totais dissolvidos (STD), potencial 

hidrogeniônico (pH), e oxigênio dissolvido (OD) representadas pelas respectivas siglas. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se compreender, portanto, que os organismos planctônicos variaram em relação à dinâmica temporal, 

apresentando padrões diferenciados de riqueza, diversidade e densidade. Destaca-se que a quarta coleta foi a 

mais diversa e que apresentou maiores valores de temperatura, pluviosidade, turbidez e ferro. Em relação aos 

grupos encontrados, ressalta-se a presença da Chlorophyceae em quase todos os pontos e em todas as coletas, 

exceto no ponto 1 nas duas coletas mais secas. Nesse mesmo período, o grupo Cyanobacteria contribuiu 

significativamente na riqueza e na densidade da comunidade fitoplanctônica.  

É importante salientar também, os altos valores de ferro na bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo. 

Esses ultrapassam o limite imposto pela legislação, podem afetar a comunidade aquática do local e, 

consequentemente a qualidade da água dos pontos, objetos desse estudo. Sendo assim, vê-se a importância da 

continuidade das pesquisas voltadas à comunidade planctônica e das variáveis ambientais, assim como políticas 

que ajudem a subsidiar uma gestão adequada para um dos ribeirões mais importantes do município de Juiz de 

Fora. 
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