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Resumo 

 

 

CENTENO, Luana Nunes. Proposta metodológica para a construção de 
índices de qualidade da água na bacia hidrográfica Piratini-São Gonçalo-
Mangueira, RS.  2017. 188f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - 
Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Engenharia de Recursos 
Hídricos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

 

 

O presente estudo busca suprir lacunas existentes em relação às metodologias 
usadas para a construção de índices de qualidade da água, que podem ser 
adaptados para qualquer manancial levando-se em consideração suas classes 
e as variáveis de maior interesse. O emprego de índices de qualidade da água 
para o monitoramento ambiental dos corpos hídricos apresenta resultados 
rápidos e compreensíveis pela sociedade. Sendo assim, objetivou-se propor 
uma metodologia para a construção de índices de qualidade da água com base 
na aplicação da estatística multivariada e nos limites das variáveis qualitativas 
estabelecidos pelas legislações vigentes. Para tanto, utilizaram-se 12 pontos de 
monitoramento de qualidade da água existentes em 10 mananciais situados na 
Bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira, localizados no estado do Rio Grande do 
Sul. Para definir as variáveis qualitativas e seus respectivos pesos de cada 
manancial estudado, fez-se uso da análise fatorial, e para a extração dos fatores 
utilizou-se a análise de componentes principais. Para a construção das curvas 
de qualidade da água, utilizou-se a Resolução CONAMA 357/2005, para 
mananciais de água doce, classe II e valores de referência obtidos na literatura. 
Os resultados apontaram que o índice utilizado atualmente pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo não é adequado para a realidade dos 
mananciais estudados, tendo em vista que não representa a realidade da 
qualidade da água dos corpos hídricos. Outra questão está relacionada ao fato 
de este índice não contemplar todas as variáveis importantes, além de 
apresentar pesos para as variáveis com importâncias distorcidas. Dessa forma, 
acredita-se que a metodologia de construção de índices de qualidade da água 
seja de grande valia para a gestão qualitativa dos recursos hídricos, uma vez 
que pode ser adaptada para a realidade de qualquer manancial brasileiro. 

 

 

Palavras-Chave: IQA; análise fatorial; monitoramento ambiental; bacia 
hidrográfica Piratini-São Gonçalo-Mangueira.



 

 

Abstract 

 

 

CENTENO, Luana Nunes. Methodological proposal for the water quality 
index construction Watershed Piratini-São Gonçalo-M angueira, RS. 2017. 
190f. Dissertation (Master Degree Water Resources) - Programa de Pós-
Graduação em Recursos Hídricos, Engenharia de Recursos Hídricos, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

 

 

The present study aims to supply the existing gaps related to the methodologies 
used for the construction of water quality indices, which may be adapted for any 
spring considering their classes and variables of a higher interest. The use of 
water quality indices for water bodies environmental monitoring presents fast and 
comprehensible results by society. In this sense, we proposed a methodology for 
the construction of water quality indices based on the application of multivariate 
statistics and the limits of a qualitative variable set by the current legislation. 
Therefore, we used twelve water quality monitoring points existing in ten springs 
located in the Piratini-São Gonçalo-Mangueira Bay, in the state of Rio Grande do 
Sul. To define the qualitative variables and their respective weights for each 
spring studied, we used the factor analysis method, and to extract these factors 
we used the principal component analysis procedure. To construct the curves of 
water quality indices, we used the CONAMA 357/2005 resolution, for fresh water 
spring, class 2 and reference values which were obtained in the literature review. 
The findings suggest that the index currently used by the Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo is not appropriate for the reality of the springs studied, 
since that it does not represent the reality of water quality of the water bodies. 
Another point relates to the fact that this index does not contemplate important 
variables, and does not present weights for variables with distorted data. In this 
way, we believe the methodology of building water quality indices is of utmost 
importance to a qualitative management of body resources, since that it may be 
adapted to the reality of any Brazilian spring. 

 

 

Key-words: WQI. factor analysis. environmental monitoring. Piratini-São 
Gonçalo-Mangueira basin. 
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1 Introdução 

 

Os mananciais superficiais são as principais fontes de abastecimento de 

água doce(OGWUELEKA, 2015), e, segundo Naveedullah et al. (2016), sua 

qualidade reflete diretamente na economia, no desenvolvimento social e na 

saúde da sociedade. 

Nos últimos anos, os recursos hídricos vêm sofrendo intensamente com 

as poluições. De acordo com Ramos et al. (2016), isso se deve, principalmente, 

ao aumento significativo da urbanização, que demanda por recursos hídricos de 

qualidade para a produção de bens e consumo por parte das indústrias. Estas 

demandas, decorrentes de atividades consuntivas, utilizam-se dos mananciais 

para despejos de esgotos sanitários sem o devido tratamento. 

Estes despejos normalmente são provenientes de atividades industriais, 

bem como de atividades domésticas e agropecuárias (BORA; GOSWAMI, 2016; 

HELLER, PÁDUA, 2010; MUANGTHONG; SHRESTHA, 2015; NAZIR et al., 

2016). O esgoto sanitário, rico em matéria orgânica, quando lançado in natura 

nos corpos d’água, pode causar sérios prejuízos à qualidade das águas. Esses 

lançamentos são controlados pela Resolução do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente–CONAMA 430/2011 (BRASIL, 2011a), a qual estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes em corpos d’água superficiais. 

Já a classificação e o enquadramento dos corpos de água superficiais são 

definidos pela Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005). Essa estabelece 

que caso ocorra a contaminação, sem a possibilidade de autodepuração, seu 

enquadramento pode ser alterado a médio e longo prazo pelo órgão ambiental 

responsável. 

Neste sentido, visando o controle qualitativo dos corpos hídricos, é 

indispensável que haja um programa de monitoramento da qualidade da água, 
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através da análise de suas características químicas, físicas e biológicas 

(OGWUELEKA, 2015; VOZA et al., 2015). Assim é possível acompanhar os 

processos evolutivos ou não de uso do manancial, e os consequentes efeitos 

sobre as características qualitativas das águas, propondo ações de controle 

ambiental, quando necessário. 

Entretanto, o custo de monitoramento da resposta da qualidade da água 

frente às mudanças e aos impactos decorrentes das atividades antrópicas é 

elevado (WANG et al., 2015), necessitando assim, de ferramentas que auxiliem 

no processo de avaliação dos parâmetros de qualidade da água. Dentre as 

ferramentas que podem auxiliar nesse processo estão a estatística multivariada 

e os índices de qualidade da água. 

A estatística multivariada vem sendo utilizada em estudos ambientais, 

como ferramenta para facilitar a interpretação dos resultados advindos de 

programas de monitoramento. Dentre os trabalhos encontrados na literatura 

pode-se citar os estudos realizados por Abreu; Cunha (2015), Alexakis et al. 

(2016), Bhutiani et al. (2016), Chow et al. (2015), Lobato et al. (2015), Monica; 

Choi (2015), Naveedullah et al. (2016), Ramos et al. (2016), Varol; Davraz 

(2014), Voza et al. (2015) e Yang et al. (2015). 

Uma das técnicas multivariadas utilizadas em estudos ambientais é a 

Análise Fatorial-AF (AL-MUTAIRI, ABAHUSSAIN, EL-BATTAY, 2014; 

BERTOSSI et al., 2013; GOMES et al., 2014; MORETTO et al., 2012; OUYANG, 

2005; SIMEONOV et al., 2003; SUN et al., 2016). A AF é um conjunto de técnicas 

estatísticas relacionadas entre si, onde são analisados  os inter-relacionamentos 

entre as variáveis, buscando-se reduzir o número de variáveis originais, para 

tornar os dados mais claros e facilmente interpretáveis (CORRAR; PAULO; DIAS 

FILHO, 2014; VICINI; SOUZA, 2005). De acordo com Mingoti (2013), a Análise 

Fatorial explica a variância dos dados observados e também as correlações 

entre as variáveis que estão sendo estudadas. 

Um método de ordenação empregado para a extração dos fatores, obtidos 

na AF, é a Análise de Componentes Principais (ACP), com o objetivo de buscar 

combinações lineares, ou seja, componentes principais, de variáveis 

correlacionadas (FERREIRA, 2010; HAIR et al., 2009; VICINI; SOUZA,2005).  
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A aplicação da AF resulta na obtenção de valores numéricos que são 

calculados para cada elemento amostral e recebem a denominação de escores 

fatoriais (MINGOTI, 2013). Os escores vêm sendo utilizados em estudos de 

qualidade da água objetivando adaptar o Índice de Qualidade da Água (IQA), 

desenvolvido pela National Sanitation Foundation (NSF), para diferentes casos 

(MAIA, 2014; MORETTO et al., 2012; TOLEDO; NICOLELLA, 2002). 

De forma geral, os IQAs são ferramentas de gestão ambiental que 

permitem fornecer informações sobre a evolução da qualidade da água ao longo 

do tempo, sendo possivel comparar diferentes mananciais (HELLER e PÁDUA, 

2010). As diferentes concentrações das variáveis, que caracterizam a qualidade 

da água, passam a ser expressas em apenas um único valor, a partir de  cálculos 

matemáticos (LIBÂNIO, 2010). De acordo com Alexakis et al. (2016) e Libânio 

(2010), os principais benefícios da aplicação de índices de qualidade da água 

(IQA) são a simplificação e a fácil compreensão por parte da sociedade. 

Porém, segundo Moretto et al. (2012), os pesos que compõem o 

IQACETESB, que é o mais utilizado no Brasil, por terem sido obtidos através do 

método Delphi, em muitos casos não representam a realidade dos mananciais 

superficiais, e também não apresentam todas as variáveis necessárias para 

mostrar a realidade de um manancial. Assim, é possível observar a importância 

em se calcular o IQA para cada manancial, com o intuito de estabelecer as 

principais variáveis a serem estudadas e utilizadas no cálculo para cada região 

bem como seus pesos.  

Portanto, o IQA é uma das mais eficientes ferramentas utilizadas por 

pesquisadores e órgãos ambientais, principalmente onde a água é utilizada para 

fins de abastecimento público ou para produção de bens e consumo, o que torna 

essencial o monitoramento constante destes mananciais, bem como em 

programas de gestão, tornando assim essencial adaptações para que realmente 

apresente resultados condizentes com a realidade. Diante disso, objetivou-se 

neste trabalho a criação  de  uma metodologia para construção de índices de 

qualidade da água que se adequassem a realidade dos mananciais estudados. 
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2 Objetivos e Hipóteses 

 

2.1 Geral 

Propor uma metodologia para a construção de Índices de Qualidade da 

Água em cursos d’água da Bacia Hidrográfica Piratini–São Gonçalo–Mangueira, 

localizada no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2.2 Específicos 

• Verificar quais as variáveis de maior importância no estudo da qualidade 

da água em diferentes cursos d’água da Bacia Hidrográfica Piratini–São 

Gonçalo–Mangueira (BHPSM) localizada no Estado do Rio Grande do Sul, 

utilizando  a estatística multivariada, por meio da Análise Fatorial e da Análise 

de Componentes Principais.  

• Analisar a metodologia proposta frente a  metodologia da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

• Verificar a variabilidade temporal da qualidade da água na bacia 

hidrográfica estudada, por meio dos índices propostos neste trabalho, buscando 

analisar a qualidade da água destes mananciais. 

 

2.3 Hipóteses 

• O Oxigênio Dissolvido (OD) é a variável mais importante no estudo da 

qualidade das águas em diferentes cursos d’água da Bacia Hidrográfica Piratini–

São Gonçalo–Mangueira no Estado do Rio Grande do Sul. 

• O Índice de Qualidade da Água (IQA) estabelecido pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo não representa adequadamente a qualidade 

da água da Bacia Hidrográfica Piratini–São Gonçalo–Mangueira. 



33 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Qualidade da água 

A água é um recurso natural finito, indispensável para a existência da vida 

terrestre e que, atualmente, vem sofrendo intensas modificações nas suas 

características qualitativas, interferindo assim na disponibilidade de seus 

diferentes usos (BILGIN; KONANÇ, 2016; NAVEEDULLAH et al., 2016).  

Segundo Braga et al. (2015), tanto a quantidade como a qualidade dos 

recursos hídricos sofrem modificações em consequência de causas naturais ou 

antrópicas. Entre as causas naturais encontram-se os processos de 

intemperismo e transporte de sedimentos. Já para os fatores antrópicos, que 

contribuem para a escassez da água, encontram-se o intenso uso consuntivo e 

a consequente poluição gerada (BILGIN; KONANÇ, 2016; YANG et al., 2015). 

Dentre os usos consuntivos pode-se citar o abastecimento doméstico e 

industrial, e as atividades agropecuárias, que se expandem cada vez mais, 

devido ao crescimento populacional e urbano. A aplicação em grande escala de 

fertilizantes e a utilização de pesticidas e inseticidas para a produção agrícola 

que vêm aumentando potencialmente os cenários de poluição nos cursos d’água 

(VAROL; DAVRAZ, 2014; VOZA et al., 2015). Além disso, segundo Monica e 

Choi (2016), esses usos consuntivos desordenados podem causar efeitos não 

só no ecossistema aquático, mas também à saúde humana, pois o corpo hídrico 

é o resultado das atividades existentes em uma bacia hidrográfica. 

O lançamento desordenado de esgoto sanitário é considerado um dos 

principais causadores de poluição nos mananciais, uma vez que é rico em 

matéria orgânica, e quando lançado in natura, dependendo da capacidade do 

manancial em se autodepurar, pode resultar em sérios impactos negativos à 
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qualidade da água, como toxicidade e proliferação de algas (BRAGA et al., 2015; 

LIBÂNIO, 2010; NUVOLARI, 2011). 

Para avaliar os impactos gerados sobre a qualidade da água é necessário 

analisar as suas variações temporais e espaciais, bem como os processos 

físicos, químicos e biológicos, que ocorrem de maneira dinâmica em uma bacia 

hidrográfica (BILGIN; KONANÇ, 2016; LOBATO et al., 2015; MONICA; CHOI, 

2016).  

A Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) estabelece a 

classificação e o enquadramento das águas doces, salobras e salinas, de acordo 

com os usos a que essas águas se destinam (ANEXO A), na qual são 

determinadas, a partir das classes, os limites máximos ou mínimos dos 

parâmetros de qualidade da água. 

Sendo assim, se o manancial em questão apresentar alteração nos seus 

parâmetros físico-químicos e biológicos, seu enquadramento pode ser alterado 

a médio e longo prazo pelo órgão ambiental responsável; o que pode acarretar 

na alteração de seus usos. 

A referida  legislação ainda afirma que o enquadramento dos corpos d’ 

água ocorre de acordo com as normas e procedimentos definidos pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos-CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos; porém, enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as 

águas doces devem ser consideradas classe II, e as consideradas salinas e 

salobras classe I. 

Diante isso, é primordial monitorar a qualidade da água, pois através 

desse monitoramento é possível acompanhar os processos de uso dos corpos 

hídricos, de modo que os reflexos de seus efeitos sobre as características 

qualitativas possibilitem propor ações de controle e gestão ambiental (BILGIN; 

KONANÇ, 2016; CHOW et al., 2015; SOUZA, 2015). 

O monitoramento ambiental ao longo do tempo permite o 

acompanhamento da evolução das condições da qualidade da água, enquanto 

espacialmente, permite avaliar o comportamento de parâmetros físico-químicos 

e biológicos, em determinados pontos do manancial superficial, servindo assim, 

como medida de apoio a tomadas de decisão (ABREU; CUNHA, 2015; 

TAVARES, 2014). Na Figura 1 estão apresentadas as características dos 
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principais parâmetros de qualidade de água adaptados de Sperling (2005 e 

2007), utilizados na avaliação de cenários de poluição em cursos d’água.  

Quando os parâmetros físicos, químicos e biológicos são analisados 

separadamente não é possível obter uma compreensão global do corpo hídrico, 

principalmente por profissionais de outras áreas do conhecimento, necessitando 

assim de ferramentas capazes de analisá-los simultaneamente (GOMES et al., 

2014; SOUZA, 2015). 

 

Parâmetro Característica 
Origem Importância do 

parâmetro Natural Antrópica 

Demanda 
Bioquímica 
de Oxigênio 

Parâmetro 
químico 

Matéria orgânica 
vegetal e animal 

e 
microrganismos 

Despejos 
domésticos e 

industriais 

Na caracterização do 
grau de poluição do 

manancial;  
Responsáveis pelo 
consumo do OD na 
água, através dos 
microrganismos 

Nitrogênio 
Parâmetro 

químico 

Constituintes de 
proteínas e 

nitrogênio de 
composição 
celular de 

microrganismos 

Despejos 
domésticos e 
industriais, 

excremento de 
animais e 

fertilizantes 

É indispensável para o 
crescimento de algas, 

porém, quando em 
elevadas concentrações 

pode causar 
eutrofização nos 

mananciais;  
Na forma de amônia 
livre é tóxico para os 

peixes;  
Permite inferir  sobre o 

estágio da poluição 

Fósforo Parâmetro 
químico 

Dissolução de 
compostos de 

solo e 
decomposição 

da matéria 
orgânica 

Despejos 
domésticos, 
industriais, 

excrementos de 
animais e 

fertilizantes 

Não apresenta problema 
de origem sanitária em 

águas de abastecimento 

Temperatura 
Parâmetro 

físico 

Transferência de 
calor por 
radiação, 

condução e 
convenção 

Águas de torres 
de resfriamento 
e de despejos 

industriais 

A elevação da T 
aumenta as taxas das 

reações físicas, 
químicas e biológicas e 

aumentam a 
transferência de gases 

pH 
Parâmetro 

químico 

Dissolução de 
rochas, absorção 

de gases da 
atmosfera, 

oxidação da 
matéria orgânica 

e fotossíntese 

Despejos 
domésticos e 

industriais 

Valores de pH afastados 
da neutralidade podem 
causar prejuízo à vida 

aquática, bem como aos 
microrganismos 

responsáveis pelo 
tratamento biológico do 

esgoto 
Figura 1: Características dos principais parâmetros de qualidade da água, utilizados na avaliação 
de cenários de poluição em cursos d’água. Adaptado de Sperling (2005 e 2007). 



36 

 

  

Parâmetro Característica 
Origem Importância do 

parâmetro Natural Antrópica 

Cloretos 
Parâmetro 

químico 

Dissolução de 
minerais e 

introdução de 
águas salinas 

Despejos 
domésticos, 

industriais e águas 
empregadas na 

irrigação 

Em elevadas 
concentrações 

confere um sabor 
salgado à água 

Grupo 
Coliformes 

Parâmetro 
biológico 

Excremento de 
animais de sangue 

quente 

Despejos 
domésticos 

Indicador de 
organismos 
patogênicos; 

Transformadores da 
matéria orgânica 
dentro dos ciclos 

bioquímicos 

Sólidos 
Totais 

Parâmetro 
físico 

Dissolução de 
rochas e 

escoamento 
superficial 

Despejos 
domésticos, 
industriais e 

erosão  

É acrescido por todas 
as outras variáveis;   
Está presente em 
todos os cursos de 

água 

Turbidez 
Parâmetros 

físico 

Partículas de 
rocha, argila e 

silte, bem como 
por algas e outros 
microrganismos 

Despejos 
domésticos, 
industriais e 

erosão 

Reduz a penetração 
da luz, dificultando  a 

fotossíntese 

Continuação figura 1: Características dos principais parâmetros de qualidade da água, utilizados 
na avaliação de cenários de poluição em cursos d’água. Adaptado de Sperling (2005 e 2007). 

 

3.2 índice de qualidade da água (IQA)  

O IQA foi proposto pela primeira vez por Horton em 1965 (BHUTIANI et 

al., 2016), para representar a qualidade da água. Com o passar do tempo, 

inúmeros índices foram adaptados e criados para diversas regiões do mundo, 

apresentando a mesma finalidade que o índice proposto por Horton (ALMEIDA, 

2007). 

Alguns destes índices começaram a ser utilizados no Brasil, por volta de 

1975, sendo o mais conhecido, o utilizado pela CETESB,  o qual consiste em 

uma adaptação do IQA da National Sanitation Foundation, criado em 1970, nos 

Estados Unidos. Atualmente, o IQA utilizado pela CETESB, vem sofrendo 

diversas modificações na sua estrutura, com intuito de torná-lo mais 

representativo das diferentes áreas estudadas. 

A seguir, são apresentados mais detalhadamente, alguns dos índices 

mais utilizados em estudos de qualidade de água. 
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3.2.1 Índice de Horton 

O IQA de Horton (1965) foi desenvolvido pelo pesquisador alemão Robert 

K. Horton, sendo considerado um dos primeiros IQAs criados. Esse índice foi 

proposto para avaliar programas de redução de poluição em cursos d’água e 

fornecer informação de fácil interpretação pela sociedade. Visando a praticidade 

em seu uso, principalmente em se tratando de monitoramento, foram 

considerados poucos parâmetros de qualidade de água, porém, que tivessem 

significância nas alterações da qualidade da água (SPERLING, 2005). 

Dessa forma, o IQA de Horton foi composto, pelos seguintes parâmetros 

de qualidade de água: Cloretos, Oxigênio Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico, 

Coliformes Totais, Condutância Específica (como uma medida aproximada dos 

Sólidos Dissolvidos Totais), Carbono extraído em clorofórmio e Alcalinidade 

(ALMEIDA, 2007). Nenhuma substância tóxica, como metais, por exemplo, foi 

considerada no índice, uma vez que Horton (1965) considerou que as mesmas 

não deveriam conter em mananciais superficiais utilizados para abastecimento 

público, haja vista que são prejudiciais aos seres humanos e à vida aquática. 

As concentrações dos parâmetros, bem como de seus respectivos pesos, 

receberam um valor ponderado, de acordo com o julgamento do grau de 

importância, estabelecido por Horton. Segundo Derísio (2000), o cálculo desse 

índice é baseado no somatório ponderado de subíndices, dividido pelo somatório 

dos pesos multiplicados por dois coeficientes, um em função da temperatura e o 

outro em função da poluição existente. 

 

3.2.2 Índice de Brown (IQANSF) 

Este índice foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores coordenados 

por Robert M. Brown em 1970, com o apoio da NSF, dos Estados Unidos. 

A estrutura do índice foi estabelecida com base no método Delphi (BLUME 

et al., 2010; SPERLING, 2007) na década de 1950, que constitui-se da aplicação 

de questionários a um grupo de especialistas, definindo-se pontos e estratégias 

consensuais sobre diversos temas (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000).  

Esta metodologia é uma forma fácil e rápida de  resolver problemas 

polêmicos, principalmente quando o tempo e os custos são fatores importantes. 

Porém, o método é bastante complexo e de difícil organização, uma vez que há 
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uma falta de padronização, a partir das diversas situações encontradas 

(MORETTO et al., 2012; SPERLING, 2007). 

Seguindo a metodologia Delphi, para a obtenção do IQANFS, cada 

especialista envolvido no estudo classificou os parâmetros, de acordo com o seu 

julgamento e, posteriormente, adicionou a cada um desses parâmetros, um peso 

relativo à sua significância (LIBÂNIO, 2010). Na sequência foi realizado o 

tratamento dos questionários aplicados e a seleção de nove parâmetros de 

qualidade da água mais significativos, que foram utilizados para compor o índice, 

sendo eles: Coliformes Termotolerantes, Potencial Hidrogeniônico, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio, Nitrato, Fósforo Total, Temperatura da Água, Turbidez, 

Sólidos Totais e Oxigênio Dissolvido. Esses parâmetros foram utilizados para 

compor o índice (ALEXAKIS et al., 2016; JHA et al., 2015; SADAT-NOORI; 

EBRAHIMI; LIAGHAT, 2013). 

Na Tabela 1 são apresentados os pesos (wi) para cada um dos 

parâmetros, que compõem o IQA(NSF), de acordo com o seu grau de importância. 

O somatório dos pesos dos nove parâmetros que compõem o índice deve, 

obrigatoriamente, ser igual a uma unidade, ou seja, w1 + w2 + ... + w9 = 1. 

 

Tabela 1: Valores dos pesos (wi) de cada um dos nove parâmetros do índice de qualidade de 
água estabelecido pela National Sanitation Foundation (IQANSF) 

Variável Peso 
Coliformes Termotolerantes 0,15 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 0,10 
Fósforo Total 0,10 

Nitrato 0,10 
Oxigênio Dissolvido 0,17 

Potencial Hidrogeniônico 0,12 
Sólidos Totais 0,08 

Temperatura da Água 0,10 
Turbidez 0,08 

Somatório 1,00 

 

Após a seleção dos parâmetros, bem como da atribuição de seus 

respectivos pesos, os autores traçaram as curvas médias de avaliação da 

qualidade da água, em função de sua concentração (ANEXO B). O valor ideal 

em cada curva, ou seja, a nota máxima, para a qualidade da água é igual a 100 

(q=100). Porém, a melhor nota em alguns parâmetros, como Oxigênio 
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Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico, Temperatura da Água e Sólidos Totais, é 

estabelecida quando é encontrado o ponto ótimo, e a partir desse ponto, valores 

inferiores ou superiores recebem notas menores. Já para os demais parâmetros, 

Coliformes Termotolerantes, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Nitrogênio 

Total, Fósforo Total e Turbidez, a nota máxima é obtida quando apresentam 

baixas concentrações (SPERLING, 2007). 

O índice final é calculado pelo produto das notas individuais de cada 

parâmetro, que variam entre 0 e 100, elevadas aos respectivos pesos, que 

variam de 0 e 1 (Equação 6).  

 

 

                                                                             IQA =  � q�	

�

��                                                       Equação (6) 

 

Em que: 

IQA é o  Índice de Qualidade da Água  que varia entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, número entre 0 e 100, encontrado na 

respectiva curva média de variação de qualidade do NSF; 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, sendo este um número 

entre 0 e 1, obtido pelos parâmetros, em relação a sua importância para a 

conformação global de qualidade; 

i: número de parâmetros, que varia de 1 a 9, sendo 9, o total de 

parâmetros que compõem o IQA.  

O resultado matemático da multiplicação dos nove parâmetros de 

qualidade da água gera um valor numérico adimensional, que varia de 0 a 100, 

de acordo com as concentrações de cada parâmetro. Assim, há uma 

simplificação na apresentação dos resultados, facilitando a análise temporal e 

espacial da qualidade da água (RAMOS et al., 2016; SPERLING, 2007; WANDA; 

MAMBA; MSAGATI, 2016; ZHAO et al., 2016). 

Além disso, o valor adimensional resultante recebe uma classificação, que 

varia entre excelente e muito ruim, sendo que, de acordo com a NFS, quanto 

mais alto o valor, melhor a qualidade da água (Tabela 2). 
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Tabela 2: Classificação do IQA em faixas de qualidade desenvolvida pela NSF 
Classificação Cor Faixa 

Excelente Azul 90 < IQA ≤ 100 

Boa Verde 70 < IQA ≤ 90 

Médio Amarelo 50 < IQA ≤ 70 

Ruim Laranja 25 < IQA ≤ 50 

Muito ruim Vermelho 0 < IQA ≤ 25 

 

3.2.3 Índice da CETESB (IQACETESB) 

No Brasil, o índice do NSF foi adaptado no ano de 1975, pela Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

com o objetivo de avaliar a qualidade de água de mananciais destinados ao 

abastecimento público. 

Buscando facilitar a aplicação do IQA, a CETESB propôs equações de 

ajustes para cada um dos parâmetros (ANEXO C). Segundo Sperling (2007) é 

possível, de acordo com o limite fornecido em função dos valores dos 

parâmetros, selecionar a equação mais adequada e, assim, calcular as notas 

individuais dos parâmetros (q1 ao q9). 

No IQACETESB o parâmetro Nitrato foi alterado para Nitrogênio Total, 

porém, os pesos e as curvas foram mantidos. Além disso, o valor adimensional 

resultante recebeu uma classificação diferenciada para o estado do Rio Grande 

do Sul, onde passou a variar entre ótima e péssima, sendo quanto mais alto o 

valor, melhor a qualidade da água (Tabela 3) (LIBÂNIO, 2010; RAMOS et al., 

2016). 

 
Tabela 3: Classificação do IQA de acordo com  CETESB, adaptada para o estado do Rio 

Grande do Sul 
Classificação Cor Faixa  

Ótima Azul 90 < IQA ≤ 100 

Boa Verde 70 < IQA ≤ 90 

Aceitável Amarela 50 < IQA ≤ 70 

Ruim Vermelha 25 < IQA ≤ 50 

Péssima Preta 0 < IQA ≤ 25 

 

O restante do índice se manteve igual ao IQANFS e vem sendo utilizado no 

Brasil, como ferramenta de monitoramento ambiental e suporte à tomada de 

decisão, independentemente do tipo do manancial e do uso da água 

(SPERLING, 2007). 
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3.2.4 Índices gerados e modificados atualmente 

Segundo Moretto et al. (2012), os pesos que compõem o IQACETESB, por 

terem sido obtidos através do método Delphi, em muitos casos não representam 

a realidade dos mananciais superficiais, existentes no Brasil e no mundo. Sendo 

assim, diversos pesquisadores modificaram o IQACETESB e o IQANFS trazendo 

uma abordagem mais regional. 

Toledo e Nicolella (2002) incluíram no IQA para uma bacia hidrográfica 

urbana do interior de São Paulo outros parâmetros de qualidade de água, como 

Amônia e Condutividade Elétrica.  

Já Libânio (2010) baseou-se na metodologia Delphi e criou um índice de 

qualidade da água bruta (IQAB), para recreação com contato primário, na Nova 

Zelândia, sendo que o IQAB desenvolvido foi composto por oito parâmetros da 

qualidade da água: Manganês, Cianobactérias, Escherichia. Coli, Algas, Ferro, 

Cor Aparente, pH e Turbidez. 

Moretto et al. (2012) readequaram os pesos do IQANSF com base no 

CONAMA 357/2005, para a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo/RS, utilizando 

análise estatística multivariada. 

Naveedullah et al. (2016) desenvolveram um IQA para avaliar um dos 

principais reservatórios de Siling, na província de Zhejiang, na China. O índice 

desenvolvido foi composto por dez parâmetros de qualidade da água, sendo 

nove constantes no IQACETESB, e mais o íon amônio. O diferencial está 

relacionado às concentrações dos parâmetros envolvidos, que  foram 

normalizadas, com base na massa de dados existentes em cada parâmetro 

(dando origem ao qi), ao invés de utilizar curvas de qualidade da água. Os pesos 

dos parâmetros foram obtidos com base em revisões da literatura.  

Zhao et al. (2016) criaram um IQA para avaliar um reservatório na China, 

empregando doze parâmetros, sendo o índice calculado, a partir de uma série 

de expressões matemáticas, incluindo a frequência, a amplitude e o número de 

variáveis analisadas em cada parâmetro.  

Gupta, Nayek e Chakraborty (2016) avaliaram a qualidade da água do rio 

Rangit, Sikim, Índia, através da aplicação de um IQA, com treze parâmetros, 

sendo que o cálculo do índice foi realizado através de três etapas: na primeira a 

concentração de cada variável foi dividida pelo padrão estabelecido pela 



42 

 

  

Organização Mundial da Saúde (OMS), e o resultado multiplicado por 100; na 

segunda etapa, cada valor obtido na primeira etapa foi multiplicado pelo seu 

respectivo peso e; na terceira etapa foi realizado o somatório da segunda etapa, 

resultando no valor global do índice. 

Naubi et al. (2016) desenvolveram um IQA para oito seções da bacia 

hidrográfica de Skudai na Malásia, baseado em diferentes equações para cada 

um dos seis parâmetros que compuseram o IQA.  

Assim, é possível observar a importância em se calcular o IQA para cada 

manancial, com o intuito de estabelecer as principais variáveis a serem 

estudadas e utilizadas no cálculo para cada região. Portanto, o IQA é uma das 

mais eficientes ferramentas utilizadas por pesquisadores e órgãos ambientais, 

principalmente onde a água é utilizada para fins de abastecimento público ou 

para produção de bens e consumo, o que torna essencial o monitoramento 

constante destes mananciais, bem como em programas de gestão (JHA et al., 

2015; NAZIR et al., 2016; SAEEDI et al.; 2009; WANDA; MAMBA; MSAGATI, 

2016). 

Além disso, os índices são uma ferramenta de comunicação com a 

população em geral, uma vez que retratam a qualidade da água de um dado 

manancial, de forma simples, através de suas faixas com notas e cores (NAUBI 

et al., 2016; NAVEEDULLAH et al., 2016; SUN et al., 2016; ZHAO et al., 2016). 

 

3.3  Estatística multivariada 

As técnicas estatísticas que simultaneamente analisam múltiplas medidas 

sobre indivíduos ou objetos de investigação são denominadas de análise 

multivariada (HAIR et al., 2009). Segundo Olsen, Chappell e Loftis (2012), os 

métodos estatísticos multivariados podem ser empregados em dados coletados, 

ao longo do tempo, e em vários locais dentro de uma bacia hidrográfica, para 

melhor compreender as relações entre os parâmetros monitorados.  

A estatística multivariada torna o processo de interpretação dos dados de 

qualidade de água menos complexos, permitindo a tomada de decisões, 

minimização de custos, com análises laboratoriais, e com coletas amostrais (AL-

MUTAIRI; ABAHUSSAIN; EL-BATTAY,  2014; GOMÉZ et al., 2014). Os métodos 
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de estatística multivariada mais aplicados em estudos ambientais são a Análise 

Fatorial e de Componentes Principais (GOMES et al., 2014; HASHEMI et al., 

2014; OUYANG, 2005; WANG et al., 2015; YANG et al., 2015). 

 

3.3.1  Análise fatorial (AF) 

Os primeiros conceitos da AF surgiram em 1888 por Galton, quando o 

mesmo apresentou os métodos de regressão e o coeficiente de correlação 

(FERREIRA, 2010). Posteriormente, buscando entender as causas que 

relacionava a inteligência humana e as notas (denominadas posteriormente de 

escores), obtidas em algumas disciplinas, Charles Spearman, em 1904, criou a 

atual modelagem da estrutura fatorial, porém com  apenas um fator (CORRAR; 

PAULO; DIAS FILHO, 2014). 

Já a denominação de AF foi disseminada em 1931 por Louis L. Thurstone, 

que passou a analisar múltiplos fatores e, desde então, tem sido conhecida como 

uma técnica de interdependência, a partir da  qual busca-se elucidar estruturas 

pertinentes entre as variáveis da análise (VICINI; SOUZA, 2005). 

Essa técnica fornece meios de analisar a estrutura das correlações de 

uma amostra, com inúmeras variáveis, tornando assim, conhecidos os conjuntos 

de variáveis altamente correlacionadas, que são denominados de fatores, sendo 

esses tratados como representantes de dimensões dentro dos dados (HAIR et 

al., 2009; MINGOTI, 2013).  

Ao encontrar estruturas complexas existentes, mas que só podem ser 

observadas diretamente, a AF objetiva a simplificação, permitindo assim um 

melhor entendimento dos dados analisados (LANDIM, 2011).  

De acordo com Mingoti (2013) após a identificação dos fatores, seus 

valores numéricos (escores fatoriais) podem ser encontrados para cada uma das 

variáveis em análise. Normalmente esses valores servem como base para o 

emprego de outras análises estatísticas, bem como para compor os índices de 

qualidade da água (LIBÂNIO, 2010; MINGOTI, 2013). 

As variáveis empregadas em estudos ambientais normalmente 

apresentam discrepância entre as unidades de medidas, o que pode acarretar 

em uma pseudo correlação entre elas (HAIR et al., 2009). Para minimizar esse 

problema, há a necessidade de  realizar uma transformação nos dados, a fim de 
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equiparar os valores de variância, em uma mesma escala de medidas. Sendo 

assim, segundo Mingoti (2013), supondo que, Xpx1 é um vetor aleatório com 

média µ, sendo que µ = (µ1, µ2,... µp); a matriz de covariância é simbolizada por 

∑pxp; e a matriz de correlação por Ppxp, de modo que “p” representa as variáveis 

originais, sendo as variáveis escalonadas representadas por: 

 

 

     Zi = 
Xi - µi

σi
 

Equação (1) 

 

Em que: 

Zi é a variável escalonada; 

µi é a média da variável; 

σi é o desvio padrão da variável; e 

Xi, i = 1, 2,..., p é a representação da própria variável. 

 

Essa metodologia de escalonamento de variáveis é conhecida por z-

scores (WILKS, 2006), em que  a matriz de correlação (Ppxp) é definida como a 

matriz de covariâncias do vetor aleatório, ou seja, Z = [Z1, Z2,... Zp]. 

A AF instituída a partir da matriz de correlação teórica, ou seja, Ppxp, é um 

modelo que relaciona linearmente as variáveis escalonadas e os “m” fatores 

comuns que, a princípio, são desconhecidos. As equações deste modelo, bem 

como suas definições e conceitos são apresentadas a seguir com base em 

Ferreira (2010) e Mingoti (2013): 

 

Z1= l11 F1 + l12 F2 + ... + l1m Fm + ε1 

                                         Z2= l21 F1 + l22 F2 + ... + l2m Fm + ε2                              Equação (2) ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮⋮⋮⋮ 

Zp= lp1 F1 + lp2 F2 + … + lpm Fm + εp 

 

Em que: 

Zi: Matriz de correlação 

Ii: loading 

Fi: fatores 
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εi: variáveis aleatórias não observáveis 

i: número de parâmetros envolvidos no estudo 

 

Através da notação matemática matricial, a Equação 2 pode ser resumida 

da seguinte maneira: 

 

D (X - µ) = L F + ε Equação (3) 

Sendo que: 

 

(X - µ)px1 = �� − μ�� − μ�⋮ ⋮ ⋮�� − μ�
�;εpx1 = �ε1ε2⋮εP

�; Fmx1 = �##�⋮#$
�; Lpxm = �% %� ⋯ %$%� %�� ⋯ %�$⋮ ⋮ ⋮ ⋮%' %'� ⋯ %'$

� 

 

Dpxp = 

())
)*1/Ϭ 0 0 ⋯ 00 1/Ϭ� 0 ⋯ 0⋮ ⋮ ⋱ ⋯ ⋮⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮0 0 0 ⋯ 1/Ϭ'/00

01
 

 

Em que: 

Fmx1 representa um vetor aleatório, que possui “m” fatores, também 

denominados de variáveis latentes, sendo essas as responsáveis por encontrar 

os elementos da amostra estudada, que não são observadas, 1 ≤ m ≤ p, ou seja, 

não pode ser medida em um primeiro instante. Portanto, o modelo de análise 

fatorial assume que as variáveis Zi estão relacionadas linearmente com novas 

variáveis aleatórias Fj, j = 1, 2, ..., m, e que posteriormente serão identificadas 

através da análise de componentes principais. 

εpx1 é o vetor de erros aleatórios e representa os erros de medida e 

também a variação de Zi, que não apresenta explicação através dos fatores 

comuns (Fj, j = 1, 2, ..., m). 

lij é comumente denominado de loading, apresentando-se como o 

coeficiente da i-ésima variável escalonada (Zi) no j-ésimo fator (Fj), e retrata o 

grau de relacionamento linear existente entre Zi e Fj, j = 1, 2, ..., m. Os loadings 

estão armazenados na matriz Lpxm, sendo essa uma matriz de variáveis 

constantes. 



46 

 

  

Assim, de acordo com a Equação 2, a informação das p-variáveis originais 

escalonadas (Z1, Z2, ..., Zp) estará sendo representada por (p+m) variáveis 

aleatórias que não foram observadas, ou seja, (ε1, ε2, ..., εp) e (F1, F2, ..., Fp). 

Busca-se, portanto, identificar as novas m-variáveis e interpretá-las, para 

posteriormente calcular seus escores fatoriais. 

 

3.3.1.1 Método de extração de fatores 

A AF assume que as variáveis estão relacionadas linearmente com novas 

variáveis aleatórias, porém, para a extração e identificação dessas novas 

variáveis aleatórias, faz-se necessário utilizar outro método estatístico 

multivariado (MINGOTI, 2013). Os principais métodos de extração de fatores 

são: a Análise de Componentes Principais (ACP) e a Análise de Fatores Comuns 

(AFC). Na AFC, os fatores são estimados com base apenas na variância comum, 

e na ACP, leva-se em consideração a variância total dos dados (CORRAR; 

PAULO; DIAS FILHO, 2014). A ACP é comumente empregada em diversos 

estudos envolvendo qualidade de água e poluição ambiental (AL-MUTAIRI; 

ABAHUSSAIN; BATTAY, 2014; BODRUD-DOZA et al., 2016; GOMES et al., 

2014; GOMÉZ et al., 2014).  

Segundo Hair et al. (2009), o objetivo da ACP é encontrar um meio de 

condensar as informações contidas em variáveis originais, em um conjunto 

menor de variáveis estatísticas (fatores), com uma perda mínima de 

informações. Para isso, procura-se uma combinação linear entre as variáveis 

originais, buscando que o máximo de variância seja explicado por essa 

combinação. Posteriormente, retira-se a variância já explicada e busca-se uma 

nova combinação linear entre as variáveis restantes, que explique a maior 

quantidade de variância restante, e assim sucessivamente, até que seja 

explicada a variância total dos dados. No final deste procedimento ter-se-á 

fatores ortogonais, ou seja, não correlacionados entre si, denominados de 

componentes principais (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2014). 

A seguir serão descritos com base em Corrar, Paulo e Dias Filho (2014) 

e Mingoti (2013), o procedimento matemático utilizado para a extração dos 

fatores, através da ACP. 
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Com base na matriz de variáveis escalonadas, obtêm-se as componentes 

principais através da matriz de Ppxp das variáveis Xi. A matriz de Ppxp é a matriz 

de covariância das variáveis Zi. Com isso, quando a técnica de componentes 

principais for aplicada na matriz Ppxp, as combinações lineares das variáveis Xi 

escalonadas serão as componentes principais. 

Os autovalores da matriz Ppxp são denotados matematicamente como ʎ1 

≥ ʎ2 ≥ ... ʎp, já os autovetores normalizados são denotados por e1, e2, ..., ep, 

sendo ei = [ei1, ei2, ..., eip], onde j = 1, 2, ..., p. A j-ésima componente principal da 

matriz Ppxp é definida através da Equação 4. 

 

 

Yj= ei’ Z = ei1 Z1 + ei2 Z2 + ... eip Zp                                   Equação (4) 

 

Para tanto é necessário que os seguintes pontos sejam considerados: 

A variância de Yj é igual a ʎj, sendo que j = 1, 2, ..., p, e a covariância entre 

Yj e ʎj resulta em zero para qualquer j distinto de k (simbolizam as fatores da 

variância total),  sendo que k representa uma dimensão menor que j. Se for 

utilizada a ACP, o k corresponderá às combinações lineares principais ou CPs. 

A variância total do vetor aleatório é igual ao traço da matriz Ppxp que, 

consequentemente, é igual ao valor, ou seja, o número de variáveis medidas em 

cada elemento amostral. Com isso, a proporção da variância total explicada pela 

j-ésima componente principal é igual aos autovalores dividido pelas variáveis. 

A correlação entre a componente Yj e a variável escalonada Zj é descrito 

pela a Equação 5: 

 

r 34,6
 = r 34,7
 = e 9�:ʎ9 
 

Equação (5) 

 

Assim, as variáveis Zi com os maiores coeficientes na componente 

principal Yj serão as mais correlacionadas com as componentes. 
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3.3.1.2 Critério para a seleção do número de fatores 

Dentre os diversos métodos existentes na literatura, é comum o uso da 

análise da porcentagem da variância, explicada pela facilidade e rápida 

aplicabilidade em estudos ambientais (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2014). 

De acordo com Hair et al. (2009), este método objetiva encontrar um percentual 

acumulativo, definido pela variância total extraída por fatores consecutivos, 

buscando a significância prática para os fatores selecionados e garantindo que 

esses fatores expliquem, pelo menos, um montante de variância especificado 

pelo pesquisador. 

Na maioria das vezes em estudos ambientais, os pesquisadores buscam 

explicar no mínimo 70% da variância total dos dados (CORRAR; PAULO; DIAS 

FILHO, 2014). Na Tabela 4 estão listados alguns trabalhos encontrados na 

literatura, que utilizaram a análise fatorial em estudos de qualidade da água. 

De acordo com Hair et al. (2009) e Vicini e Souza (2005), os fatores 

encontrados por meio da AF podem ser empregados em diversas finalidades: 

redução do número de variáveis empregadas em um determinado estudo; 

sumarização de dados, o que permite identificar a variável de maior importância 

e; retirada das correlações existentes entre as variáveis observadas. 

 

Tabela 4: Aplicação da análise fatorial em estudos de qualidade da água superficial e 
subterrânea 

Ano Autores 
Local de 

Aplicação 

Variância 
Total 

Utilizada 

Componentes 
Principais 

Encontradas 

Finalidade da 
Aplicação da 
Estatística 

Multivariada (%) 

2013 Bertossi et al. 

Sub-bacia 
rural no Sul 

do estado do 
Espírito Santo 

(Brasil) 

87,53 3 

Explicar a 
variabilidade 
da qualidade 
das águas 

2012 Guedes et al. 

Médio Rio 
Pomba, 

Minas Gerais 
(Brasil) 

74,3 3 
Identificar os 

grupos de 
poluição 

2002 
Toledo e 
Nicolella 

Microbacia 
Guaíra, São 

Paulo, (Brasil) 
71 3 

Construção de 
um índice de 
qualidade da 

água 
Continuação da Tabela 1: Aplicação da análise fatorial em estudos de qualidade da água 

superficial e subterrânea 
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Ano Autores 
Local de 
Aplicação 

Variância 
Total 

Utilizada 
(%) 

Componentes 
Principais 

Encontradas 

Finalidade da 
Aplicação da 
Estatística 

Multivariada 

2016 
Bilgin e 
Konanç 

Bacia do Rio 
Coruh 

(Turquia) 
62,70 4 

Identificação 
das fontes de 

poluição 

2016 Noshadi e 
Ghafourian 

Águas 
subterrâneas 

em  poços 
da província 
de Fars, no 
sul do Irã 

80,00 3 
Identificação 
das fontes de 

poluição 

2015 
Sakizadeh et 

al. 
Rio Klang 
(Malásia) 

81,60 4 

Avaliar e 
interpretar 

um conjunto 
de dados de 
qualidade da 

água 

2015 
Badillo-

Camacho et 
al. 

Lago tropical 
na Chapala 
Mexicana 

81,80 6 

Observar as 
correlações 

entre as 
variáveis 

2015 
Belkhiri e 
Narany 

Águas 
subterrâneas 
na planície 
Ain Azel, 
Argélia 

85,00 2 

Avaliar a 
qualidade da 

água e 
identificar 

suas fontes 
de poluição 

2015 Yang et al. 

Aquífero 
costeiro, 

província de 
Fujian, sul 
da China 

90,30 3 

Avaliar a 
qualidade 
das águas 

subterrâneas 
e identificar 

os grupos de 
poluição 
formados 

2014 
Al-Mutairi, 

Abahussain e 
Battay 

Baia do 
Kuwait 58,00 3 

Investigar a 
qualidade 
temporal e 
espacial da 

água 

2013 Bertossi et al. 

Sub-bacia 
rural no Sul 

do estado do 
Espírito 
Santo 

(Brasil) 

87,53 3 

Explicar a 
variabilidade 
da qualidade 
das águas 
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3.2.1.3 Rotação de fatores 

A rotação de fatores pode ocorrer quando a distribuição de variáveis é de 

difícil interpretação, ou seja, quando as cargas fatoriais se encontram 

significativamente presentes em dois ou mais fatores originais (F1, F2, ..., Fm) 

(FERREIRA, 2010; HAIR et al., 2009). 

Mingoti (2013) relata que quando as cargas fatoriais estiverem presentes 

em mais de um fator ou em nenhum fator, a suposição de ortogonalidade dos 

mesmos está sendo transgredida, e com isso a partição das variáveis originais 

em “m” grupos não é facilmente justificada, necessitando assim de 

transformação ortogonal. Essa transformação ortogonal ocorre quando os eixos 

de referências dos fatores são rotacionados em torno da sua origem, buscando 

encontrar outras posições (FERREIRA, 2010). Com a rotação da matriz fatorial 

ocorre a redistribuição da variância total dos dados. O objetivo é encontrar 

fatores mais simples e também mais significativos, que melhore a interpretação 

dos dados, uma vez que essa rotação reduz ambiguidades que, frequentemente, 

são encontradas na análise fatorial (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2014; 

HAIR et al., 2009). 

A rotação ortogonal, de acordo com Mingoti (2013), não altera a 

aproximação da matriz de correlação amostral, portanto, a matriz residual 

continua inalterada, ou seja, ela apenas reorganiza as variáveis dentro dos 

fatores já encontrados. 

Buscando facilitar a escolha da matriz ortogonal (Tmxm) e evitar a 

manipulação de soluções, existem critérios ou métodos para a determinação da 

referida  matriz. Dentre os mais empregados encontram-se os critérios 

Quartimax, Equamax e Varimax. 

Segundo Hair et al. (2009) e Valentin (2012), o método Quartimax 

minimiza o número de fatores necessários para explicar cada variável, o que 

tende a concentrar grande parte das variáveis em um único fator, podendo 

acarretar em uma difícil interpretação dos resultados gerados. 

O método Equamax, também denominado Orthomax, não é tão utilizado 

em estudos ambientais, devido à dificuldade em sua aplicação, visto que o 

mesmo não é disponibilizado em todos os programas estatísticos. Já o método 

Varimax é o mais utilizado em estudos ambientais e tem como característica o 
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fato de minimizar a ocorrência de uma variável com cargas significativas em mais 

de um fator (HAIR et al., 2009; MINGOTI, 2013). 

O critério Varimax foi proposto em 1958, por Kaiser (CORRAR; PAULO; 

DIAS FILHO, 2014) e busca encontrar fatores com grande variabilidade nos 

loadings. Procura encontrar um fator fixo, em um grupo de variáveis altamente 

correlacionadas com um fator, e que tenha correlação desprezível ou moderada, 

com outro grupo de variáveis. Este critério pode ter suas cargas fatoriais 

sumarizadas em apenas um fator. 

Segundo Corrar, Paulo, Dias Filho (2014) e Mingoti (2013), dentre os 

métodos utilizados para a rotação de fatores, o Varimax é o mais prático e o mais 

utilizado, uma vez que resulta em respostas mais simples, comparativamente 

aos demais métodos.  

 

 
3.4 Regiões Hidrográficas no estado do Rio Grande do Sul 

A Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande 

do Sul-CRH/RS 32/2003, ciente do andamento dos instrumentos de 

Planejamento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, das adequabilidades 

na estruturação de um instrumento de gestão das águas da Laguna dos Patos e 

da implantação definitiva da Divisão Hidrográfica do Estado, através da 

Resolução 004/02 do CRH/RS, instituiu o Comitê Gestor da Laguna dos Patos 

(CGLP), como instrumento de articulação no gerenciamento das águas. 

Por conseguinte, a referida Resolução em seu artigo 38, dividiu o Brasil 

em regiões hidrográficas, em que três são localizadas no estado do Rio Grande 

do Sul, sendo elas: a do rio Uruguai, a Litorânea e a do Guaíba. (BRASIL, 2003). 

O estado do Rio Grande do Sul, no âmbito de seus territórios, as subdividiram, 

levando em consideração as diferentes características físicas locais, que 

originaram necessidades específicas de gestão dos recursos hídricos (RIO 

GRANDE DO SUL, 1994).  

A Região Hidrográfica do Litoral, também denominada de Bacia Litorânea 

(Figura 2), localiza-se na parte leste e sul do Estado e  se estende por 

aproximadamente 53.356 km², o que corresponde a 20% da área total do 

território sul rio-grandense (FEPAM, 2016). 
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A bacia Litorânea é formada por seis bacias: Tramandaí, Litoral Médio, 

Camaquã, Piratini-São Gonçalo-Mangueira, Mampituba e Jaguarão, codificadas 

pelo Programa de Gerenciamento Costeiro (GERCO/RS), como L10, L20, L30, 

L40, L50 e L60, respectivamente. 

O GERCO/RS é um programa que atua em algumas áreas da Região 

Hidrográfica do Litoral, com o propósito de implantar um processo de gestão 

costeira, alicerçada  em instrumentos de planejamento, sistema de informações, 

planos de ação e gestão, monitoramento, licenciamento e fiscalização, tendo 

como objetivo, dentre outros, a implantação de um processo de gestão costeira 

apoiada em instrumentos de planejamento e gerenciamento como o zoneamento 

ecológico-econômico (ZEE), sistemas de informações, planos de ação e gestão, 

monitoramento, licenciamento e fiscalização, buscando melhorar a qualidade de 

vida das populações locais e promovendo a proteção adequada de seus 

ecossistemas (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016). 
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Figura 2: Mapa de localização das bacias Litorâneas: Tramandaí (L10), Litoral Médio (L20), 
Camaquã (L30), Piratini-São Gonçalo-Mangueira (L40), Mampituba (L50) e Jaguarão (L60), no 
estado do Rio Grande do Sul. 

 



54 

 

  

O Programa de Gerenciamento Costeiro se encontra dentro do Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro-PNGC, o qual foi instaurado com a 

promulgação da Lei Federal nº 7661, de 16 de maio de 1988, que o instituiu 

fundamentado na Política Nacional de Meio Ambiente (FEPAM, 2016). 

 

3.4.1 A bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira 

A bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira encontra-se inserida na região 

litorânea na porção sudeste do estado do Rio Grande do Sul, abrange as 

províncias geomorfológicas Planície Costeira e Escudo Uruguaio-Sul-Rio-

Grandense (FEPAM, 2016).  

Nesta região está presente um dos maiores complexos lagunares do 

mundo, onde destacam-se três grandes corpos d'água: a Laguna dos Patos, a 

Lagoa Mirim e a Lagoa Mangueira, a bacia hidrográfica também contempla  

ainda as unidade de conservação: reserva biológica do Mato Grande, localizada 

no município de Arroio Grande e a estação ecológica do Taim, localizada entre 

Rio grande e Santa vitória do Palmar,  sendo esta reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica (SEMA, 2016). 

Segundo a FEPAM (2016), os principais usos consuntivos dos recursos 

hídricos dessa bacia são para a  agricultura, com destaque para a orizicultura 

irrigada. Ressalta-se ainda que no sistema Piratini-São Gonçalo–Mangueira, 

ocorre como  atividades industriais  especialmente aquelas ligadas aos ramos 

químico e petroquímico (SEMA, 2016), bem como a mineração de carvão, para 

fins energéticos (FEPAM, 2016). 

Por consequência,  a qualidade da água da região sofre diversos impactos 

ambientais, podendo citar o lançamento de esgotos sanitários, sem o devido 

tratamento, principalmente durante o verão; substituição de sistemas naturais, 

como áreas de Mata Atlântica e banhados, por culturas permanentes ou 

urbanização sem controle e; presença de indústrias química e petroquímica, 

concentradas na área do Superporto de Rio Grande (FEPAM, 2016). 

Obs.: A bacia hidrográfica do Piratini-São Gonçalo-Mangueira também 

abrange áreas inseridas na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Material e métodos 

 

4.1 Caracterização da região de estudo 

A Bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira-L40 (L40 na Figura3), abrange 

uma área de 25.961,04 km², e possui uma população de aproximadamente 

744.021 habitantes, distribuídos desigualmente entre os municípios de Arroio 

Grande, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Chuí, Jaguarão, Pelotas, Rio 

Grande e Santa Vitória do Palmar (FEPAM, 2016).  

Os principais cursos de água na bacia são os arroios Pelotas, Passo das 

Pedras, Basílio, Chasqueiro, Arroio Grande, Juncal, Chuí, do Vime, Seival, 

Minuano, Lageado, Taquara, Candiota, Butiá, Telho, do Quilombo, e os rios 

Piratini e Jaguarão, além do Canal São Gonçalo, que faz a ligação entre a Lagoa 

Mirim e a Laguna dos Patos. Esses mananciais são utilizados principalmente 

para a irrigação, abastecimento humano e dessedentação animal.  
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Figura 3: Localização espacial da Bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira no estado do Rio 
Grande do Sul. 
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4.2 Obtenção dos dados de qualidade de água 

Foram utilizados dados secundários de qualidade da água 

disponibilizados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler-RS (FEPAM), os quais  fazem parte do Programa de Gerenciamento 

Costeiro (GERCO/RS), responsável pelo monitoramento na Região das Bacias 

Litorâneas, do período de 21 anos, entre 1992 a 2013.  

As coletas de água ocorreram a cada seis meses, sendo que os 

parâmetros monitorados foram: Oxigênio Dissolvido (OD), Coliformes 

Termotolerantes (CT), Potencial Hidrogeniônico (pH), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5), Cloretos (Cl-), Nitrogênio Amoniacal (NH3), Nitrogênio Total 

(NT), Fósforo Total (PT), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Condutividade 

Elétrica (CE), Alcalinidade Total (ALK), Turbidez (TH), Salinidade (SAL), 

Transparência (TRANS), Temperatura da Água (TH2O), Temperatura do Ar (TAR) 

e alguns metais pesados, como Chumbo (Pb), Cobre (Cu) e Mercúrio (Hg). 

As coletas foram realizadas pela FEPAM utilizando a metodologia 

adotada pela CETESB (1987), cujos métodos analíticos, bem como a 

preservação das amostras, seguiram os procedimentos definidos pelo Standard 

Methods (APHA, 1998). 

Neste estudo, a qualidade da água foi analisada em onze pontos de 

monitoramento, os quais representam dez mananciais da Bacia Piratini-São 

Gonçalo-Mangueira (L40). Estes pontos receberam pelo GERCO/RS, a 

denominação de GER, sendo codificados por dois números. Na Figura 4 está 

apresentada a distribuição espacial dos pontos monitorados na bacia em estudo.  
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Figura 4: Distribuição espacial dos pontos monitorados na Bacia Piratini-São Gonçalo-
Mangueira. 
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Na Tabela 5 são apresentadas as coordenadas projetadas de cada ponto 

monitorado, sendo adotadas neste estudo, o sistema de projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM), Fuso 22 Sul, Datum World Geodetic System 

(WGS 84). Observa-se que cada ponto possui um apêndice no qual pode-se 

visualizar a área no entorno dos 12 pontos estudados, com o objetivo de maiores 

informações sobre a área de abrangência de cada ponto. As imagens 

apresentadas nos apêndices, foram obtidas, da base de dados da Google 

através do software Google Earth. Foram escolhidas as imagens do ano de 2013, 

pois neste ano foram comum a todos os pontos. Estas imagens foram salvas em 

formato tiff e posteriormente foi realizado o georeferenciamento, através do 

software livre quantum GIS (Q-GIS), versão 2.14.8, para o sistema de referência 

WGS84 no sistema de projeção UTM no fuso 22 Sul. 

 
Tabela 5: Caracterização geográfica dos pontos utilizados no estudo e respectivos apêndices 

contendo a imagem do entorno dos pontos 

Ponto de  
monitoramento 

Manancial 
Longitude 

(UTM) 
Latitude  
(UTM) 

 
Apêndice 
 

GER 45 Rio Piratini 6469348,38 342765,78 A 

GER 46 Canal São Gonçalo 6479645,43 368636,48 B 

GER 47 Canal São Gonçalo 6483843,13 377834,69 C 

GER 48 Arroio Pelotas 6485862,95 378195,34 D 

GER 61 Rio Piratini 6421254,46 318712,21 E 

GER 62 Arroio Grande 6456932,31 365454,10 F 

GER 64 Arroio Bolacha 6446443,75 390802,85 G 

GER 65 Saco da Mangueira 6452493,49 397281,71 H 

GER 66 
Estuário Laguna dos Patos, na 

Ilha de Torotama 
6468526,85 391203,68 

I 

GER 67 
Ilha do Leonidio, na ponte para 

a Ilha dos Marinheiros 
6455266,10 386801,17 

J 

GER 68 Arroio Del Rey 6334560,13 310670,92 K 

GER 69 Arroio Chuí 6263362,12 279346,10 L 

 

O conjunto de dados de qualidade de água utilizados para a construção 

dos índices de qualidade da água compreendem ao período de 2005 a 2013. A 

limitação para a utilização apena  do período de 8 anos deve-se a alteração dos 

limites máximos e mínimos estabelecidos para alguns parâmetros de qualidade 

de água pela Resolução CONAMA 357/2005. Além da alteração dos limites, o 
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esta resolução acrescentou no ano de 2005 outros parâmetros de qualidade de 

água em função do uso do manancial, inexistentes no período anterior. 

Embora o monitoramento realizado pela FEPAM inclua diversos 

parâmetros de qualidade da água, optou-se nesse estudo por utilizar onze 

parâmetros (Tabela 6), pois foram os que se apresentaram comum em todos os 

GERs. 

 

Tabela 6: Parâmetros de qualidade da água utilizados neste estudo 
Parâmetro Sigla Unidade 

Cloreto Cl- mg Cl- L-1 

Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO5 mg DBO5 L-1 

Coliformes Termotolerantes CT NMP 100 mL-1 

Fósforo Total PT mg P L-1 

Nitrogênio Amoniacal NH3 mg NH3-N L-1 

Nitrogênio Total NT mg N L-1 

Oxigênio Dissolvido OD mg OD L-1 

Turbidez TH NTU 

Potencial Hidrogeniônico pH - 

Temperatura da Água TH2O ºC 

Sólidos Totais ST mg ST L-1 

 

4.3 Aplicação da análise fatorial (AF) 

4.3.1 Escalonamento dos dados 

O escalonamento dos dados foi realizado para cada variável, em cada 

ponto de monitoramento através do método z-scores (ver item 3.3.1, Eq. 1, pag. 

44). Os dados após serem escalonados, foram expressos em forma de matriz 

por X = (Xij), onde i = 1, 2, ..., n número de amostras e j = 1, 2, ..., p parâmetros. 

Na Tabela 7 são apresentados os pontos de monitoramento, número de 

amostras e número de parâmetros considerados em cada ponto de estudo, 

verificando-se que o número de amostras variou em função do manancial 

estudado. 

Em alguns períodos não foi possível obter os dados de qualidade da água, 

decorrentes da falta de monitoramento por parte da FEPAM devido à problemas 

relacionados a falta de acessibilidade ao local, aos equipamentos utilizados na 

amostragem, além de alguns problemas de análise laboratorial ocorridos nos 

períodos.  
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Tabela 7: Pontos de monitoramento, números de amostras e número de parâmetros 
considerados em cada ponto do estudo de parâmetros e amostras por manancial considerados 

no estudo 
Ponto de monitoramento Amostras (i) Parâmetros (j) 

GER 45 e GER 61* 27 11 
GER 46 e GER 47* 26 11 

GER 48 13 11 
GER 62 13 11 
GER 64 15 11 
GER 65 15 11 
GER 66 15 11 
GER 67 15 11 
GER 68 13 11 
GER 69 15 11 

*Os pontos foram agrupados, pois fazem parte do mesmo manancial. 

 

Outro fato que deve ser ressaltado é que dois pontos (GERs) foram 

agrupados, pois estão localizados no mesmo manancial (Tabela 7). 

 

4.3.2 Validação da análise fatorial 

Com o objetivo de verificar a adequação da aplicação da AF, foram 

utilizados os testes de esfericidade de Bartlett e a medida de adequacidade da 

amostra, de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), através da função programada no 

software Action Stat Pro (MINGOTI, 2013). Os testes de Bartlett e de KMO 

testam a hipótese de que as variáveis não são correlacionadas na amostra. De 

acordo com Barbetta et al. (2012) e Hair et al. (2009), para que haja correlação 

entre os dados de qualidade da água é necessário que o p-valor<0,05, para um 

nível de significância de 5%, para o teste de esfericidade de Bartlett, e para o 

teste KMO>0,5. Só então é possível afirmar que a proposição da análise fatorial 

é adequada para a matriz de correlação dos dados estudados (MAGHETTINI; 

PINTO, 2007). 

 

4.3.3 Identificação das variáveis e seus respectivos pesos  

A identificação das variáveis de maior importância, assim como a 

determinação dos seus pesos, ocorreu através da transformação das matrizes 

de dados originais escalonados em matrizes de correlação [R] (pxp), sendo que 

“p” corresponde aos 11 parâmetros de qualidade da água analisados (CORRAR; 

PAULO; DIAS FILHO, 2014). Nestas matrizes de correlação, como a própria 
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denominação sugere, são observadas as intercorrelações existentes entre as 

variáveis estudadas (FERREIRA, 2010). 

Com o objetivo de identificar se há correlações significativas entre as 

variáveis em cada manancial, foi utilizado o teste t-Student, com um nível de 

significância de 5% (BARBETTA, 2012). O p-valor foi calculado com base na 

matriz de correlação, utilizando o software Statistica®, versão 7.0, onde a 

hipótese nula é aceita (H0), quando o p-valor for menor do que o nível de 

significância adotado, ou seja, 0,05, concluindo-se que efetivamente existe uma 

relação significativa entre essas variáveis. 

As decomposições das matrizes de correlação deram origem aos fatores, 

que posteriormente foram extraídos através da Análise de Componentes 

Principais (ACP) (LANDIM, 2011). Para a seleção do número de fatores que 

seriam extraídos da AF, foi utilizada a análise da porcentagem da variância 

explicada, com o objetivo de explicar o máximo da variância total dos dados, 

através de poucas componentes principais (HAIR et al., 2009). No entanto, deve 

ser considerado que a CP1 não esteja correlacionada com a CP2 e a CP2 com a 

CP3, e esta não esteja correlacionada, nem com a primeira e nem com a segunda 

componente, e assim sucessivamente, até que as CPs expliquem mais do que 

70% da variância total dos dados (BERTOSSI et al., 2013; GUEDES et al., 2012; 

HAIR et al., 2009; SAKIZADEH et al., 2015).  

De posse das componentes principais extraídas da AF, foram utilizados  

apenas os parâmetros que apresentaram valores maiores ou iguais a 0,7 de 

cargas fatoriais (HAIR et al., 2009). Os autores supracitados sugerem que a partir 

desta carga fatorial, é possível afirmar que o parâmetro em questão, apresenta 

grande relevância para aquele manancial. Portanto, os parâmetros que 

apresentaram a carga fatorial menor do que 0,7 foram desconsiderados. 

Em alguns casos, houve a necessidade de utilizar a rotação de fatores. 

Para tanto, foi utilizado o método de rotação Varimax, pois a interpretação dos 

fatores originais não ocorreu com facilidade, uma vez que o coeficiente Îij  

apresentou-se significativamente presente, em duas ou mais componentes 

principais (CP1, CP2, ..., CPm). Também foi considerado necessária a utilização 

da rotação de fatores quando um parâmetro não apresentou-se significativo, ou 

seja CPn<0,70, buscando,  assim, remanejá-lo para uma das Componentes 
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Principais extraídas, facilitando a interpretação dos dados (FERREIRA, 2010; 

HAIR et al, 2009). 

 

Posteriormente, as variáveis selecionadas a partir da AF, foram utilizadas 

para compor o Índice de Qualidade da Água da bacia Piratini-São Gonçalo-

Mangueira (IQAL40). Ressalta-se que para todos os mananciais empregados a 

metodologia desenvolvida neste trabalho para a criação de índices de qualidade 

da água recebeu a denominação de IQAL40, isso porque a metodologia utilizada 

foi a mesma para todos os mananciais, sendo que, o que mudou foi o manancial 

estudado, e em alguns casos as variáveis e seus respectivos pesos.  

A partir das matrizes decompostas, originaram-se também os escores 

fatoriais (ou pesos fatoriais), que foram utilizados na construção do índice, 

identificando a importância individual de cada variável na sua composição, os 

quais  foram diferentes para cada manancial estudado. Em todas as análises 

multivariadas foi utilizado o software Statistica®, versão 7.0. 

 

4.4 Obtenção das curvas de qualidade da água para cada parâmetro de 

qualidade da água 

Após a seleção dos parâmetros de qualidade da água pela AF, foram 

geradas as suas respectivas curvas de qualidade da água, visando construir os 

subíndices de qualidade. Essas curvas simulam a relação funcional entre a nota 

de qualidade da água e o valor do parâmetro, que está sendo representado.  

Os intervalos das faixas de qualidade da água foram definidos levando-se 

em consideração, as faixas de qualidade da água estabelecidas para o estado 

do Rio Grande do Sul (ver item 3.2.3, Tab. 3, pag. 40).  

Como o IQA varia de 0 à 100, sendo cinco o número de faixas 

estabelecidas para sua classificação (ótima, boa, aceitável, ruim e péssima), 

dividiu-se o valor máximo possível para o IQA, 100, pelo número de classes, 5, 

obtendo 20 unidades para cada uma das classes, sendo estas denominadas de 

Valor Limite da Curva Péssima-VLCP, Valor Limite da Curva Ruim–VLCR, Valor 

Máximo/Mínimo Permitido Restritivo–VMMPR, Valor Bom de Qualidade–VBQ e 

Valor Máximo de Qualidade–VMQ, conforme observa-se na Tabela 8. 
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Tabela 8: Método estabelecido para a obtenção dos primeiros pontos das curvas 

N° de classes Faixas IQA RS Classificação 
Denominação 

do ponto 

Variação dos 
intervalos de faixa 

(unidades) 
1 0 ≤ IQA < 25 Péssima VLCP 20 

2 25 ≤ IQA < 50 Ruim VLC 40 

3 50 ≤ IQA < 70 Aceitável VMMPR 60 

4 70 ≤ IQA < 90 Boa VBQ 80 

5 90≤ IQA ≤ 100 Ótima VMQ 100 
VMQ: Valor Máximo de Qualidade; VBQ: Valor Bom de Qualidade; VMPR: Valor Máximo Permitido 
Restritivo; VLC: Valor do Limite da Curva e VLCP: Valor do Limite da Curva Péssima. 

 

Para a obtenção das curvas, foi necessário estabelecer primeiramente 

estes cinco pontos, para isso utilizou-se os seguintes critérios: 

O primeiro ponto para a confecção das curvas foi estabelecido com base 

na resolução CONAMA 357/2005 para rios de classe tipo II doce. Este ponto foi 

denominado Valor Máximo/Mínimo Permitido Requerido-VMMPR, por ser o valor 

limite aceitável pelo CONAMA 357/2005; e máximo ou mínimo, em decorrência 

do parâmetro OD, que possui um valor mínimo requerido para que o corpo 

hídrico encontre-se dentro de determinada classe. Já para os parâmetros Cl-, 

CT, DBO5, PT, NH3, NT, ST e TH a resolução supracitada determina valores 

máximos permitidos de concentração e os parâmetros pH e TH2O possuem tanto 

um valor máximo como um valor mínimo permitido de concentração. É 

importante salientar que esta legislação não determina valor máximo/mínimo 

para o parâmetro TH2O; sendo assim para a criação de suas curvas foram 

utilizados valores baseados na literatura existente (SPERLING, 2005; BRASIL, 

2011a; BRASIL, 2011b). 

O segundo ponto definido foi o VMQ para as variáveis Cl-, CT, DBO5, PT, 

NH3, NT, ST e TH baseando–se na concepção de que a sua melhor qualidade 

seria alcançada quando a concentração fosse nula, ou seja adotou-se zero, 

como sendo a nota máxima. Já com relação aos parâmetros pH e TH2O, os 

mesmos possuem segundo o CONAMA 357/2005 e a literatura existentes 

valores fixos de qualidade máxima. Para o parâmetro OD não foi possível definir 

um valor de concentração ótima, mas estabeleceu-se que acima de um 

determinado valor fixo de concentração tenderia a qualidade máxima. 

O VMMPR deu origem aos VBQ, VLC e VLCP. Para o estabelecimento 

destes valores realizou-se a divisão das unidades 80 (VBQ), 40 (VLC) e 20 
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(VLCP) pelas 60 unidades do VMMPR, onde encontrou-se o coeficiente de 

variação adaptado para cada faixa. Com base neste coeficiente, dividiu-se o 

valor do VMMPR, estabelecido com base no limite máximo/mínimo definido pelo 

CONAMA 357/2005, pelo coeficiente de variação. Este procedimento foi 

realizado para todos os parâmetros. 

Na sequência, os demais pontos do gráfico foram obtidos por 

interpolação. Após a obtenção das curvas, foram propostas as equações de 

ajuste para cada um dos parâmetros visando facilitar a utilização.  

Nestas equações foram analisados o coeficiente de determinação (R²) 

que indica o ajuste da curva gerada, sendo que quanto mais próximo de 1, 

melhor é o ajuste. Entretanto, foi adotado o valor mínimo de 0,70 para o R2, como 

sendo adequado para um bom ajuste (BARBETTA, 2012; GREEN; VAN 

GRIENSVE, 2008; MORIASI et al., 2007).Todos os cálculos realizados nesta 

etapa, ou seja, a obtenção das curvas e de suas respectivas equações de ajuste, 

foram realizados por meio de planilhas eletrônicas. 

 

4.5 Formulação matemática do IQAL40 

Para a associação dos parâmetros em subíndices intermediários e para a 

aglomeração final foi empregado o método de aglomeração multiplicativa. Esse 

método foi utilizado em diversos IQAs desenvolvidos (ALMEIDA, 2007; BROWN, 

MCCLELLAND, DEININGER, 1970; LIBÂNIO, 2010; TOLEDO; NICOLELLA, 

2002), calculados  segundo a Equação 7, cujos valores variam de 0 a 100.  

 

                                                                     IQA<=> =  � q�	

�

��                                                                 Equação (7) 

 

Em que: 

IQAL40: Índice de Qualidade de Água para cada manancial da bacia 

Piratini-São Gonçalo-Mangueira, varia entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido a 

partir da respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua 

concentração ou medida; 
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wi: peso fatorial (escore fatorial), correspondente ao i-ésimo parâmetro, 

um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua importância para a 

conformação global de qualidade e; 

n: número de variáveis utilizadas no cálculo do IQAL40. 

 

Os resultados obtidos no IQAL40 foram classificados em cinco faixas, de 

acordo com aquelas  estabelecidas pela CETESB e utilizadas no estado do Rio 

Grande do Sul (ver item 3.2.3, Tabela 3, pag. 40). Após a construção do IQAL40, 

foram realizadas as comparações com o IQA sugerido pela CETESB 

(IQACETESB), a fim de verificar as similaridades ou disparidades entre os IQAs. 

Na Figura 6 são apresentadas e detalhadas, em forma de fluxograma, 

todas as etapas necessárias para a construção do IQA, utilizando a análise 

multivariada. Ressalta-se que essa proposição metodológica pode ser adaptada 

para a realidade de qualquer manancial brasileiro desde que sejam 

reestabelecidas as curvas de qualidade da água (qi), de acordo com a classe do 

manancial estudado, bem como levando em consideração as faixas de 

classificação de acordo com o estado onde está localizado o manancial 

estudado. Por fim deve-se reestabelecer também os pesos e os parâmetros de 

qualidade da água de maior interesse para o manancial em questão. 
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Figura 5: Fluxograma das etapas utilizadas para a construção do índice de qualidade de água, 
na bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira. 
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Continuação Figura 5: Fluxograma das etapas utilizadas para a construção do índice de 
qualidade de água, na bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira. 
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de qualidade da água, na bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados e Discussão 

 

Antes de ser aplicada a análise fatorial (AF) verificou-se se haveria algum 

problema com relação à correlação das variáveis. Na Tabela 9 estão 

apresentados os resultados dos testes de esfericidade de Bartlett e 

adequacidade de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para cada manancial estudado. 

 

Tabela 9: Verificação da aplicabilidade da AF, a partir dos testes de esfericidade e adequação 
da amostra 

Manancial 
 

Pontos 

Teste de 
esfericidade de 

Bartlett 

Medida de capacidade de 
adequação da amostra de 

Kaiser-Meyer-Olkin 
p-valor KMO 

Rio Piratini GERs 45 e 61 1x10-15 0,991 
Canal São Gonçalo GERs 46 e 47  1x10-11 0,981 

Arroio Pelotas GER 48 1x10-9 0,975 
Arroio Grande GER 62 1x10-20 0,958 
Arroio Bolacha GER 64 1x10-11 0,921 

Saco da Mangueira GER 65 1x10-15 0,894 
Estuário Laguna dos 

Patos, na Ilha de 
Torotama 

GER 66 1x10-15 0,898 

Ilha do Leonidio, na 
ponte para a Ilha dos 

Marinheiros 
GER 67 1x10-9 0,941 

Arroio Del Rey GER 68 1x10-10 0,908 
Arroio Chuí GER 69 1x10-15 0,888 
 

Observa-se que os dez mananciais estudados apresentaram correlação 

entre as variáveis na amostra, segundo o teste de esfericidade de Bartlett, visto 

que todos os p-valores foram menores do que 0,05 e que os valores obtidos para 

o KMO foram maiores do que 0,50 (BARBETTA, 2012 e MINGOTI, 2013). Como 

resultado, pode-se considerar que a AF é adequada para esses conjuntos 

amostrais. Porém, ao aplicar o teste de esfericidade de Bartlett e adequacidade 

de KMO foi constatado que a variável DBO5, nos pontos GER 61 e 62 (Rio Piratini 

e Arroio Grande, respectivamente), não apresentou correlação com as demais 



71 

 

  

variáveis. Sendo assim, a variável DBO5 foi retirada destes GERs e o teste foi 

novamente aplicado nos GERs supracitados, porém sem constar a variável 

DBO5 (HAIR et al., 2009). Portanto os GERs 61 e 62 foram composto por dez 

parâmetros de qualidade da água. 

 

5.1 Aplicação da análise fatorial 

Os resultados obtidos através da aplicação da AF serão apresentados por 

manancial, visando facilitar a  compreensão. 

 

5.1.1 Rio Piratini 

5.1.1.1 Obtenção da matriz de correlação 

Para compor os cálculos do Rio Piratini utilizaram-se dois pontos de 

monitoramento (GER 45 e GER 61). Com os dados de qualidade de água 

padronizados, a matriz de dados foi transformada em uma matriz de correlação 

(MINGOTI, 2013) (Tabela 10), sendo as correlações mais significativas entre as 

variáveis (p-valor<0,05), destacadas na cor vermelha. 

 
Tabela 10: Matriz de correlação com as dez variáveis de qualidade da água do Rio Piratini 
  Cl- CT PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000          
p  ---          

CT 
r 0,529 1,000         
p 0,116  ---         

PT 
r -0,417 -0,066 1,000        
p 0,231 0,856  ---        

NH3 
r 0,204 -0,233 -0,538 1,000       
p 0,571 0,517 0,108  ---       

NT 
r -0,208 -0,468 -0,213 0,229 1,000      
p 0,564 0,172 0,554 0,524  ---      

OD 
r -0,284 0,131 0,774 -0,357 0,205 1,000     
p 0,426 0,719 0,009 0,311 0,570  ---     

pH 
r -0,134 -0,735 -0,330 0,639 0,098 -0,620 1,000    
p 0,713 0,015 0,351 0,047 0,788 0,056  ---    

ST 
r -0,336 -0,361 -0,152 -0,120 0,536 0,141 -0,116 1,000   
p 0,342 0,305 0,676 0,741 0,110 0,697 0,749  ---   

TH2O 
r 0,341 -0,160 -0,930 0,725 0,178 -0,846 0,635 -0,020 1,000  
p 0,336 0,659 0,000 0,018 0,622 0,002 0,049 0,956  ---  

TH 
r -0,511 -0,314 0,818 -0,364 0,385 0,875 -0,282 0,197 -0,783 1,000 
p 0,131 0,376 0,004 0,301 0,272 0,001 0,430 0,585 0,007  --- 

Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; PT: Fósforo Total; NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio 
Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da 
Água; TH: Turbidez; r: coeficiente de correlação de Pearson e p: p-valor. 
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Observa-se na Tabela 10 que as variáveis OD e PT; pH e CT; pH e NH3; 

TH2O e PT; TH2O e NH3; TH2O e OD; TH e PT; TH e OD; TH2O e pH e por fim entre; 

TH e TH2O apresentaram um p-valor menor do que o nível de significância de 5%, 

0,009; 0,015; 0,047; 0,000; 0,018; 0,002; 0,004; 0,001; 0,049 e 0,007, 

respectivamente. Portanto, rejeita-se a hipótese nula, H0, concluindo-se que 

existe uma relação significativa entre essas variáveis. 

A correlação negativa existente entre TH2O e PT pode ser compreendida 

e explicada pelo fato do aumento da temperatura favorecer as taxas de reações 

físico-químicas e biológicas da água; e sendo o fósforo um elemento 

indispensável para o crescimento dos microrganismos, a medida em que ocorre 

o aumento da temperatura, o fósforo poderá ser consumido pelos 

microrganismos (SPERLING, 2007).  

Entretanto, a correlação positiva entre OD e TH pode estar associada ao 

crescimento de algas, que produz oxigênio dissolvido pelo processo de 

fotossíntese, e à medida que há proliferação de algas, simultaneamente ocorre 

um aumento na turbidez da água (BICUDO; TUNDISI; SCHEUNSTUHL, 2010). 

Já a correlação negativa entre OD e TH2O é explicada pelo fato de que a 

solubilidade do OD é afetada pela temperatura. Portanto, elevações na 

temperatura, diminuem a solubilidade do OD no manancial (TELLES; COSTA, 

2012). 

A correlação entre o PT e TH pode ser explicada pela  forma em que o PT 

se encontra na água, ou seja, sob a forma de sólidos em suspensão, podendo 

ocorrer o aumento na concentração dos sólidos o que acarretará em aumento 

na concentração de TH na água. Da mesma forma, se houver altas 

concentrações de PT na água, haverá condições ideais para a proliferação de 

algas e, consequentemente, estas aumentarão a concentração de oxigênio puro, 

o que explica a correlação positiva entre PT e OD (SPERLING, 2005). 

Com relação à correlação existente entre a temperatura da água e as 

variáveis NH3 e pH, pode ser compreendida pela ocorrência da elevação da 

temperatura, com aumento das taxas de reações químicas, o que neste caso, 

pode provocar a redução de compostos nitrogenados e, desta forma, favorecer 

também o aumento de pH (LIBÂNIO, 2010). 
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Os CT estão associados a excrementos de animais de sangue quente, o 

que pode estar relacionado ao lançamento de esgotos domésticos (NUVOLARI, 

2011), que em função de suas características geralmente ácidas, podem 

contribuir para a diminuição do pH do manancial (SPERLING, 2007). 

 

5.1.1.2 Extração dos fatores 

A segunda etapa da AF concerne à decomposição da matriz de 

correlação, visando extrair os fatores, sendo a obtenção do número de fatores 

determinada pela análise da porcentagem da variância explicada (MINGOTI, 

2013). Para o Rio Piratini foram retirados os dois primeiros fatores, que juntos 

explicaram 73,423% da variância total dos dados (Tabela 11). Segundo Hair et 

al. (2009), a seleção da variância utilizada para representar um conjunto total de 

dados deve estar acima de 70%, para a representação da variância original. 

 

Tabela 11: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as dez 
variáveis de qualidade da água do Rio Piratini 

Fator 
Variância total explicada 

(%) 
Variância total acumulada  

(%) 
1 51,475 51,475 

2 21,948 73,423 

3 13,699 87,122 

4 8,689 95,811 

5 4,189 100,000 

 
Na Tabela 12 estão apresentadas as duas componentes principais 

extraídas, bem como suas respectivas cargas fatoriais, destacadas em 

vermelho, consideradas as mais significativas em cada componente principal. 

Observa-se que a componente principal 1, responsável por 51,5% da variância 

total dos dados, é composta pelas variáveis Cl-, PT, NH3, OD, pH, TH2O e TH; já 

a componente principal 2, responsável por 21,9% da variância total, é 

representada pelas variáveis CT, NT e ST. As variáveis Cl-, CT, PT, NH3, NT, 

OD, pH, ST, TH20 e TH se mantiveram com cargas significativas em uma das 

duas componentes principais extraídas da análise fatorial. 

Portanto, as dez variáveis compuseram o IQAL40RIOPIRATINI. Essas variáveis 

diferiram das variáveis estabelecidas pelo IQACETESB, uma vez que a variável 
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DBO5 apresentou-se não significativa para o rio Piratini, e as variáveis Cl- e NH3 

também apresentaram-se importantes para este manancial. 

 

Tabela 12: Componentes principais extraídas da AF, contendo as dez variáveis de 

qualidade da água do Rio Piratini 

Variável CP1 CP2 

Cl- -0,773 0,290 

CT 0,216 0,782 

PT 0,881 0,008 

NH3 -0,795 -0,203 

NT -0,089 -0,798 

OD 0,842 -0,281 

pH -0,813 -0,205 

ST 0,120 -0,725 

TH2O -0,982 -0,013 

TH 0,803 -0,482 

 

Segundo Sperling (2007), a variável Cl- imprime, quando presente na 

água, um sabor salgado, o que pode trazer mal estar à população. Já o 

parâmetro NH3 pode indicar que a fonte de poluição presente no manancial é 

recente. Dessa forma, são variáveis consideradas importantes no 

monitoramento da qualidade da água. 

 

5.1.1.3 Extração dos escores fatoriais 

De posse das dez variáveis de qualidade da água foram extraídos seus 

respectivos escores fatoriais (Tabela 13) para compor os pesos do 

IQAL40RIOPIRATINI. Foi retirado de cada um dos, dois escores fatoriais, aquele que 

apresentou o maior peso, para cada uma das variáveis (destacados na cor 

vermelha). Na Tabela 14 são apresentados os pesos calibrados para que o 

somatório resultante fosse igual a uma unidade, bem como os pesos 

estabelecidos para o IQACETESB, para fins de comparação.  
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Tabela 13: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as dez variáveis analisadas 
no Rio Piratini 

Variável 
Escores fatoriais 

1 2 
Cl- 0,130 -0,288 
CT 0,024 -0,410 
PT 0,142 0,142 
NH3 0,042 -0,023 
NT -0,244 0,167 
OD -0,188 -0,070 
pH 0,082 0,416 
ST 0,029 -0,122 

TH2O 0,229 0,018 
TH -0,205 0,128 

Tabela 14: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40RIOPIRATINI, 

comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAL40PIRATINI 

calibrado 
Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,41 0,13 CT 0,15 

DBO5 - 0,18 DBO5 0,10 

PT 0,14 0,06 PT 0,10 
NT 0,24 0,10 NT 0,10 
OD 0,19 0,08 OD 0,17 
pH 0,42 0,18 pH 0,12 
ST 0,12 0,05 ST 0,08 

TH2O 0,23 0,10 TH2O 0,10 

TH 0,21 0,09 TH 0,08 

NH3 0,04 0,03 NH3 - 

Cl- 0,29 0,13 Cl-  - 

Somatório 2,29 1,00 Somatório 1,00 

 

Observa-se na Tabela 14, que as variáveis empregadas no IQACETESB, 

bem como seus respectivos pesos, diferem dos pesos estabelecidos para o 

IQAL40RIOPIRATINI, pois a variável de maior importância para o IQACETESB é o OD 

(0,17), contrapondo o encontrado para o IQAL40RIOPIRATINI, uma vez que as 

variáveis CT e pH, receberam os maiores pesos (0,18 cada), seguidos da 

variável Cl-, sendo, portanto, as variáveis de maior importância. 

5.1.2 Canal São Gonçalo 

5.1.2.1 Obtenção da matriz de correlação 

Para compor os cálculos deste manancial utilizaram-se dois pontos (GER 

46 e o GER 47), sendo os dados dispostos em uma matriz e escalonados. A 
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matriz de dados escalonados deu origem a matriz de correlação dos pontos 

situados no Canal São Gonçalo, sendo que na cor vermelha estão destacadas 

as correlações mais significativas entre as variáveis (p-valor<0,05) (Tabela 15). 

Através da análise do p-valor observa-se uma correlação significativa entre as 

variáveis de qualidade da água DBO5 e PT; NH3 e NT; NT e TH; CT e DBO5; NH3 

e TH; pH e NH3 e entre NH3 e ST. 

A correlação entre DBO5 e PT pode ser explicada pela presença de 

ortofosfato, contido na matéria orgânica lançada sem tratamento no manancial. 

A forte correlação positiva entre DBO5 e CT indica que a maior parte da matéria 

orgânica no Canal São Gonçalo é devido à contribuição doméstica, 

caracterizada pela alta concentração de Coliformes Termotolerantes (BRAGA et 

al., 2005). 

 

Tabela 15: Matriz de correlação com as onze variáveis de qualidade da água do Canal São 
Gonçalo 

  Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000           
p  ---           

CT 
r 0,313 1,000          
p 0,608  ---          

DBO5 
r -0,061 0,924 1,000         
p 0,923 0,025  ---         

PT 
r -0,175 0,840 0,954 1,000        
p 0,778 0,075 0,012  ---        

NH3 
r -0,284 -0,305 -0,302 -0,274 1,000       
p 0,644 0,618 0,621 0,656  ---       

NT 
r -0,578 -0,245 -0,114 -0,056 0,937 1,000      
p 0,307 0,691 0,855 0,929 0,019  ---      

OD 
r -0,018 0,599 0,694 0,510 -0,606 -0,445 1,000     
p 0,977 0,286 0,194 0,380 0,278 0,453  ---     

pH 
r -0,112 -0,033 0,110 0,114 -0,891 -0,741 0,552 1,000    
p 0,858 0,958 0,860 0,855 0,043 0,152 0,335  ---    

ST 
r -0,099 -0,604 -0,674 -0,602 0,887 0,730 -0,863 -0,771 1,000   
p 0,874 0,280 0,212 0,283 0,045 0,162 0,059 0,127  ---   

TH2O 
r -0,033 -0,646 -0,642 -0,414 -0,137 -0,191 -0,657 0,259 0,265 1,000  
p 0,958 0,239 0,242 0,488 0,826 0,759 0,228 0,674 0,667  ---  

TH 
r -0,511 -0,491 -0,394 -0,259 0,917 0,926 -0,734 -0,702 0,877 0,183 1,000 
p 0,379 0,402 0,512 0,674 0,029 0,024 0,158 0,186 0,051 0,769  --- 

Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água; TH: Turbidez; r: coeficiente de correlação de Pearson e p: 
p-valor. 
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A correlação positiva entre o NH3 e NT pode ser explicada pelo fato de 

que o nitrogênio no meio aquático pode ser encontrado sob diferentes formas e 

estados de oxidação (HELLER; PÁDUA, 2010). A medida que ocorre a presença 

de nitrogênio nas formas de NH3 e NT, que são nutrientes para o 

desenvolvimento das algas, aumenta o processo de eutrofização dos corpos 

d’água, elevando, assim, a concentração de sólidos totais presentes, bem como 

causando o aumento na concentração da Turbidez (LIBÂNIO, 2010). 

As variáveis ST e TH estão correlacionadas, pois a TH interfere na 

passagem da luz através da água, então, quanto maior a concentração de 

sólidos na água, maior será a opacidade no manancial (SPERLING, 2007). 

Já a correlação negativa entre o NH3 e pH pode ser entendida pelo fato 

do nitrogênio amoniacal estar na forma reduzida e ser característico de fontes 

recentes de poluição, o que provoca uma diminuição no pH, pois a forma 

reduzida de nitrogênio favorece a acidez da água (NUVOLARI, 2011). 

Por fim, valores de pH baixos podem estar relacionados ao lançamento 

recente (devido ao NH3) de efluentes, o que pode conduzir ao aumento dos 

valores dos parâmetros ST, TH e NH3. 

 

5.1.2.2 Extração dos fatores 

A extração dos fatores para o Canal São Gonçalo indicou que somente o 

primeiro fator é capaz de explicar 80,104% da variância total dos dados (Tabela 

16). 

 
Tabela 16: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 

variáveis de qualidade da água do Canal São Gonçalo 
Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 

1 80,104 80,104 

2 
3 

12,926 
6,969 

93,031 
100,000 

 

Belkhiri e Narany (2015), utilizaram a análise da porcentagem da variância 

explicada para extrair as componentes principais em águas subterrâneas na 

planície Ain Azel, na Árgélia, e necessitaram de duas CPs para explicar 85% da 

variância total dos dados, e assim identificar as fontes de poluição. Já Yang et 
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al. (2015) necessitaram de três componentes principais para avaliar e identificar 

fontes de poluição, em um aquífero costeiro no sul da China. 

A componente principal 1 (CP1), que foi extraída da AF por meio da ACP, 

contém as variáveis de qualidade da água, bem como suas respectivas cargas 

fatoriais, sendo as destacadas em vermelho aquelas que se apresentaram 

significativas (Tabela 17). A CP1 extraída é representada pelas variáveis CT, 

DBO5, NH3, NT, OD, pH, ST e TH. 

Observa-se na Tabela 17 que as variáveis Cl-, PT e TH2O, não 

apresentaram carga fatorial significativa, dentro da componente principal 

extraída, portanto, buscando uma reorganização das cargas fatoriais dessas três 

variáveis de qualidade da água, aplicou-se a rotação fatorial Varimax. Na Tabela 

18 observa-se a componente principal extraída, após a rotação de fatores. 

 

Tabela 17: Componentes principais extraídas da AF, contendo as onze variáveis de qualidade 
da água do Canal São Gonçalo 

Variável CP1 
Cl- 0,253 
CT 0,716 

DBO5 0,722 
PT 0,620 
NH3 -0,852 
NT -0,740 
OD 0,865 
pH 0,856 

ST -0,981 
TH2O -0,362 
TH -0,909 

 

Tabela18: Componentes principais extraídas da AF após a rotação de fatores, contendo as 
onze variáveis de qualidade da água do Canal São Gonçalo 

Variável CP1 
Cl- 0,142 
CT 0,149 

DBO5 0,200 
PT 0,176 
NH3 -0,980 
NT -0,888 
OD 0,599 
pH 0,962 
ST -0,852 

TH2O 0,191 
TH -0,858 
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Observa-se na Tabela 18 que a rotação de fatores maximizou as cargas 

fatoriais de algumas variáveis e minimizou as cargas fatoriais de outras 

(MINGOTI, 2013). Entretanto a rotação Varimax acarretou em um menor número 

de variáveis, com carga fatorial significativa, quando comparada a extração da 

componente principal sem rotação. Desta forma, optou-se por utilizar as 

variáveis extraídas da matriz, sem a rotação de fatores (HAIR et al., 2009). 

Com isso, as variáveis Cl-, PT e TH2O, que não apresentaram carga fatorial 

significativa, dentro da componente principal extraída, foram retiradas do estudo. 

Sendo assim, a componente principal utilizada para identificar os parâmetros que 

compuseram o IQAL40CANALSÃOGONÇALO indicou que as variáveis mais significativas 

para o Canal São Gonçalo são CT, DBO5, NH3, NT, OD, pH, ST e TH. 

Quando os parâmetros extraídos para o IQAL40CANALSÃOGONÇALO criado são 

comparados com as variáveis estabelecidas pelo IQACETESB, observa-se que as 

variáveis PT e TH2O foram retiradas acrescentando-se o parâmetro NH3. O 

parâmetro NH3 é responsável por indicar estágio inicial de poluição, e também 

pode, em concentrações elevadas, ser tóxico para os peixes (SPERLING, 2005). 

 

5.1.2.3 Extração dos escores fatoriais 

Após a retirada dos parâmetros Cl-, PT e TH2O, foi reorganizada uma nova 

matriz de dados, com as variáveis CT, DBO5, NH3, NT, OD, pH, ST e TH, que 

posteriormente foi transformada em uma matriz de correlação (Tabela 19). 

Observa-se na Tabela 19 que as variáveis CT e DBO5 se mantiveram com 

correlação significativa positiva, porém, foram acrescidas as correlações 

significativas entre as variáveis pH e ST e NT e pH.  

A correlação negativa entre o pH e os ST se deve ao fato de que com o 

aumento dos sólidos totais, geralmente decorrentes do lançamento no manancial 

de esgotos domésticos, que apresentam pH levemente ácido, altera o pH do 

corpo hídrico. Com o pH levemente ácido deste efluente, há uma diminuição no 

pH do meio. 

Por conseguinte, a correlação entre o NT e o pH pode ser entendida pelo 

estado de oxidação do nitrogênio no meio, decorrente das diversas fontes do 

nitrogênio. 
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Tabela 19: Matriz de correlação com as oito variáveis de qualidade da água do Canal São 
Gonçalo 

   CT DBO5 NH3 NT OD pH ST TH 

CT 
r 1,000        
p  ---        

DBO5 
r 0,927 1,000       
p 0,003  ---       

NH3 
r -0,679 -0,436 1,000      
p 0,094 0,328  ---      

NT 
r 0,153 0,280 -0,152 1,000     
p 0,743 0,543 0,745  ---     

OD 
r 0,719 0,662 -0,283 -0,278 1,000    
p 0,068 0,105 0,539 0,546  ---    

pH 
r -0,297 -0,246 0,328 -0,760 -0,028 1,000   
p 0,518 0,595 0,473 0,047 0,952  ---   

ST 
r -0,130 -0,143 0,024 0,737 -0,221 -0,769 1,000  
p 0,782 0,760 0,959 0,059 0,633 0,043  ---  

TH 
r -0,486 -0,371 0,049 0,650 -0,726 -0,311 0,462 1,000 
p 0,269 0,413 0,918 0,114 0,065 0,497 0,297  --- 

CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: 
Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; ST: Sólidos Totais; TH: Turbidez; 
r: coeficiente de correlação de Pearson e p: p-valor. 

 

Após a decomposição da matriz de correlação, que contém as oito 

variáveis de qualidade da água, analisou-se a variância total dos dados, visando 

identificar o número de escores fatoriais a serem extraídas do estudo (CORRAR; 

PAULO; DIAS FILHO, 2014) (Tabela 20). Observa-se que com os três primeiros 

fatores é possível explicar 88,39% da variância total dos dados, sendo, portanto, 

os empregados para a extração dos escores fatoriais gerados (Tabela 21).  

 

Tabela 20: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as oito 
variáveis de qualidade da água do Canal São Gonçalo 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 
1 46,928 46,928 
2 23,055 69,983 
3 18,403 88,386 
4 6,586 94,972 
5 3,630 98,603 
6 0,735 99,338 
7 0,662 100,000 

 

Foi retirado do escore fatorial que apresentou o maior peso em cada uma 

das variáveis, sendo estes os que estão destacados em vermelho na Tabela 21. 

Estes pesos foram calibrados e estão apresentados na Tabela 22, juntamente 

com os pesos estabelecidos pela CETESB. 
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Tabela 21: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as oito variáveis analisadas 
no Canal São Gonçalo 

Variável 
Escores fatoriais 

1 2 3 
CT 0,229 0,031 -0,224 

DBO5 -0,119 0,428 -0,263 
NH3 0,181 0,308 0,038 
NT -0,179 0,039 -0,445 
OD 0,159 0,163 -0,434 
PH 0,126 -0,368 -0,262 
ST -0,180 -0,282 -0,310 
TH 0,248 -0,144 -0,083 

 

Observa-se na Tabela 22 que a importância das variáveis adotadas pelo 

IQACETESB diferiu do adotado neste estudo, para o Canal São Gonçalo. No 

IQACETESB, a variável de maior importância é o OD, que apresenta um peso de 

0,17; já no IQAL40CANALSÃOGONÇALO, o OD é a segunda variável de maior peso, 

com um coeficiente de 0,15, sendo a variável de maior importância o NT, com 

um peso de 0,16. Isto pode estar associada a altas cargas de nitrogênio, no 

entorno dos pontos amostrado (Apêndices B e C). 

Tabela 22: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40CANALSÃOGONÇALO 
comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAL40CANALSÃOGONÇALO 

calibrado 
Variável Peso 

IQACETESB 

CT 0,23 0,08 CT 0,15 

DBO5 0,43 0,15 DBO5 0,10 

PT - - PT 0,10 

NT 0,45 0,16 NT 0,10 

OD 0,43 0,15 OD 0,17 

pH 0,37 0,13 pH 0,12 

ST 0,31 0,11 ST 0,08 

TH2O - - TH2O 0,10 

TH 0,25 0,09 TH 0,08 

NH3 0,31 0,13 NH3 - 

Somatório  2,78 1,00 Somatório 1,00 

 

5.1.3 Arroio Pelotas 

5.1.3.1 Obtenção da matriz de correlação 

Para compor os cálculos deste manancial utilizou-se o ponto denominado 

GER 48, após a compilação dos dados de qualidade da água, foi montada a 

matriz de dados escalonados. 
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Na Tabela 23 está apresentada a matriz de correlação obtida a partir da 

matriz dos dados escalonados, sendo as correlações significativas (p-

valor<0,05), entre as variáveis de qualidade destacadas na cor vermelha. As 

variáveis PT e TH2O e Cl- e ST apresentaram correlação significativa. Sendo 

assim, se ocorrer um aumento na temperatura da água, haverá um decréscimo 

na concentração de fósforo total, o que  pode ser explicado pelo fato de que a 

elevação da temperatura facilita a taxa de crescimento microbiano e as reações 

químicas, físicas e biológicas, diminuindo a concentração de fósforo total. De 

acordo com Sperling (2005), o fósforo é um nutriente indispensável para o 

metabolismo microbiano. 

 

Tabela 23: Matriz de correlação com as onze variáveis de qualidade da água do Arroio Pelotas 

    Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000           

p  ---           

CT 
r -0,214 1,000          

p 0,863  ---          

DBO5 
r 0,873 0,290 1,000         

p 0,324 0,813  ---         

PT 
r -0,502 0,952 -0,017 1,000        

p 0,665 0,198 0,989  ---        

NH3 
r 0,389 -0,983 -0,110 -0,992 1,000       

p 0,746 0,117 0,930 0,081  ---       

NT 
r -0,972 0,439 -0,733 0,693 -0,596 1,000      

p 0,152 0,711 0,477 0,513 0,594  ---      

OD 
r -0,101 0,994 0,397 0,911 -0,956 0,333 1,000     

p 0,936 0,073 0,740 0,271 0,190 0,784  ---     

pH 
r -0,683 0,859 -0,240 0,975 -0,938 0,837 0,795 1,000    

p 0,521 0,342 0,846 0,144 0,225 0,369 0,415  ---    

ST 
r 0,999 -0,179 0,890 -0,472 0,356 -0,963 -0,066 -0,657 1,000   

p 0,022 0,885 0,302 0,687 0,768 0,174 0,958 0,543  ---   

TH2O 
r 0,517 -0,947 0,034 -1,000 0,990 -0,705 -0,904 -0,978 0,487 1,000  

p 0,654 0,209 0,978 0,011 0,092 0,502 0,282 0,133 0,676  ---  

TH 
r -0,325 -0,855 -0,745 -0,655 0,745 0,092 -0,908 -0,469 -0,358 0,642 1,000 

p 0,790 0,347 0,465 0,545 0,465 0,942 0,275 0,689 0,767 0,557  --- 
Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água, TH: Turbidez r: coeficiente de correlação de Pearson e p: 
p-valor. 

 

Os cloretos se encontram presentes na água, na forma de sólidos 

dissolvidos, oriundos geralmente da dissolução de minerais e águas utilizadas 
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para irrigação. Quando ocorre o uso e manejo inadequado do solo, os ST são 

lixiviados, justificando a correlação entre as variáveis Cl- e ST (PRADO; 

TURETA; ANDRADE, 2010). 

 

5.1.3.2 Extração dos fatores 

A extração dos fatores, a partir da decomposição da matriz de correlação, 

indicou a presença de dois fatores, que juntos explicam 100% da variância total 

dos dados (Tabela 24). 

Noshadi e Ghafourian (2016), buscando identificar fontes de poluição em 

poços da província de Fars, no sul do Irã, utilizaram três componentes principais 

para explicar 80% da variância total dos dados. 
 

Tabela 24: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 
variáveis de qualidade da água do Arroio Pelotas 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 

1 64,044 64,044 

2 35,956 100,0000 

 

A obtenção de dois fatores capazes de explicar 100% da variância total 

dos dados significa que, através da extração de duas componentes principais, é 

possível obter uma visão global do que está ocorrendo em parte do Arroio 

Pelotas (SPERLING, 2007). Os resultados das duas componentes principais 

estão apresentados na Tabela 25. Observa-se que a componente principal 1, 

responsável por 64,04% da variância total dos dados, é composta pelas variáveis 

Cl-, CT, PT, NH3, NT, OD, pH e TH2O. Por conseguinte, a componente principal 

2, responsável por 35,96% da variância total, é representada pelas variáveis 

DBO5, ST e TH. 

Para compor o IQAL40ARROIOPELOTAS empregaram-se as onze variáveis de 

qualidade da água. Em relação ao IQACETESB foram acrescidas as variáveis Cl- e 

NH3, consideradas importantes no monitoramento da qualidade da água, pois 

podem, como mencionado anteriormente, conferir gosto salgado a água e 

identificar o estágio de poluição dos corpos d’água, respectivamente 

(NUVOLARI, 2011). 
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Tabela 25: Componentes principais extraídas da AF contendo as onze variáveis de qualidade 
da água do Arroio Pelotas 

Variável CP1 CP2 

Cl- -0,701 -0,613 

CT 0,847 -0,532 

DBO5 -0,264 -0,965 

PT 0,969 -0,248 

NH3 -0,930 0,369 

NT 0,850 0,527 

OD 0,780 -0,625 

pH 1,000 -0,024 

ST -0,675 -0,738 

TH2O -0,973 0,231 

TH -0,447 0,894 

 

5.1.3.3 Extração dos escores fatoriais 

Os escores fatoriais extraídos da AF foram utilizados para compor os 

pesos do IQAL40ARROIOPELOTAS (Tabela 26). Foi retirado, de cada escore fatorial, o 

maior peso de cada uma das variáveis, sendo esses destacados em vermelho. 

 

Tabela 26: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as onze variáveis analisadas 
no Arroio Pelotas 

Variável 
Escores fatoriais 

1 2 
Cl- -0,091 -0,165 
CT 0,110 -0,123 

DBO5 -0,034 -0,224 
PT 0,126 -0,057 
NH3 -0,121 0,085 
NT 0,111 0,122 
OD 0,102 -0,145 
pH 0,130 -0,006 
ST -0,088 -0,171 

TH2O -0,127 0,053 
TH -0,058 -0,127 

 

Esses pesos foram calibrados e estão apresentados na Tabela 27, 

juntamente com os pesos estabelecidos pela CETESB.  
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Tabela 27: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40ARROIOPELOTAS 
comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAL40ARROIOPELOTAS 

calibrado 
Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,12 0,08 CT 0,15 

DBO5 0,22 0,14 DBO5 0,10 

PT 0,13 0,08 PT 0,10 

NT 0,12 0,08 NT 0,10 

OD 0,14 0,09 OD 0,17 

pH 0,13 0,08 pH 0,12 

ST 0,17 0,10 ST 0,08 

TH2O 0,13 0,08 TH2O 0,10 

TH 0,13 0,08 TH 0,08 

Cl- 0,17 0,11 Cl- - 

NH3 0,12 0,08 NH3 - 

Somatório 1,58 1,00 Somatório 1,00 

 

 

Na Tabela 27 observa-se que as variáveis analisadas no IQA da CETESB 

diferiram das variáveis empregadas neste estudo, bem como a importância de 

cada variável. No IQAL40ARROIOPELOTAS a variável de maior importância é a DBO5 

(peso 0,14). A variável OD, de maior importância no IQA da CETESB, possui 

peso igual a 0,09, ficando atrás das variáveis Cl e ST. 

 

5.1.4 Arroio Grande 

5.1.4.1 Obtenção da matriz de correlação 

Para compor os cálculos do IQAL40ARROIOGRANDE foi utilizado o ponto 

denominado GER 62 e após a compilação dos dados de qualidade da água, a 

matriz de dados escalonados foi obtida e transformada em uma matriz de 

correlação (Tabela 28). Observa-se que as variáveis PT e TH2O; PT e TH e OD e 

por fim entre TH se mostraram correlacionadas significativamente (p-valor<0,05). 
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Tabela 28: Matriz de correlação com as 10 variáveis de qualidade da água do Arroio Grande 
    Cl- CT PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000                   
p  ---          

CT 
r -0,022 1,000         
p 0,967  ---         

PT 
r -0,406 0,011 1,000        
p 0,425 0,983  ---        

NH3 
r 0,661 -0,169 -0,467 1,000       
p 0,153 0,749 0,351  ---       

NT 
r -0,051 -0,353 -0,166 0,198 1,000      
p 0,923 0,493 0,754 0,707  ---      

OD 
r -0,423 0,271 0,743 -0,153 0,259 1,000     
p 0,403 0,604 0,091 0,773 0,620  ---     

pH 
r 0,558 -0,772 -0,376 0,518 0,012 -0,660 1,000    
p 0,250 0,072 0,463 0,292 0,983 0,154  ---    

ST 
r -0,643 -0,408 -0,200 0,022 0,425 0,047 0,020 1,000   
p 0,168 0,422 0,705 0,967 0,401 0,929 0,971  ---   

TH2O 
r 0,629 -0,232 -0,932 0,631 0,121 -0,810 0,662 0,064 1,000  
p 0,181 0,658 0,007 0,180 0,820 0,051 0,152 0,904  ---  

TH 
r -0,422 -0,167 0,823 -0,284 0,419 0,864 -0,364 0,092 -0,795 1,000 
p 0,405 0,752 0,044 0,585 0,408 0,027 0,479 0,862 0,059  --- 

Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; PT: Fósforo Total; NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio 
Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da 
Água; TH: Turbidez; r: coeficiente de correlação de Pearson e p: p-valor. 

 

A correlação negativa existente entre PT e TH2O pode ser compreendida 

pelo fato do aumento da temperatura favorecer as taxas de reações físico-

químicas e biológicas da água, além de ser um parâmetro importante para os 

microrganismos. À medida que ocorre aumento da temperatura na água, o 

fósforo tende a apresentar menores concentrações, sendo resultado da sua 

assimilação pelos microrganismos responsáveis pela degradação da matéria 

orgânica presente na água (BARBOSA, 2014). 

A elevação da TH eleva os teores de OD, fato de estar relacionado com 

as algas, as quais são responsáveis pela produção de oxigênio puro pela 

fotossíntese (SPERLING, 2007). Por fim, com o aumento do PT pode haver um 

aumento da TH, uma vez que a produção de algas é altamente dependente das 

concentrações de fósforo presentes na água (LIBÂNIO, 2010). 

 

5.1.4.2 Extração dos fatores 

Após a decomposição da matriz de correlação foi possível encontrar a 

variância total dos dados (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2014), conforme 
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apresentado na Tabela 29. É possível observar que os três primeiros fatores 

explicaram 81,01% da variância total dos dados (Tabela 30). Sakizadeh et al. 

(2015) necessitaram de quatros componentes principais para explicar 81,60% 

da variância total dos dados e, assim, conseguir interpretar um conjunto de 

dados de qualidade da água de um rio, localizado na Malásia. 

 

Tabela 29: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as dez 
variáveis de qualidade da água do Arroio Grande 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 
1 46,761 46,761 
2 18,788 65,549 
3 15,463 81,012 
4 12,506 93,517 
5 6,483 100,000 

 

Tabela 30: Componentes principais extraídas da AF, contendo as dez variáveis de qualidade 
da água do Arroio Grande 

Variável CP1 CP2 CP3 
Cl- -0,680 -0,273 -0,288 

CT 0,253 -0,548 -0,685 

PT 0,888 -0,035 0,069 

NH3 -0,672 0,354 -0,515 

NT -0,042 0,795 -0,024 

OD 0,815 0,336 -0,445 

pH -0,718 0,147 0,433 

ST -0,008 0,755 0,243 

TH2O -0,992 0,039 0,007 

TH 0,799 0,451 -0,001 
 
Observa-se na Tabela 30 que as variáveis Cl-, CT, e NH3 não 

apresentaram cargas fatoriais significativas, em nenhuma das três componentes 

principais extraídas (HAIR et al., 2009). Buscando uma maximização das cargas 

dessas três variáveis, para uma das três componentes principais, foi aplicada a 

rotação dos fatores (Tabela 31). 
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Tabela 31: Componentes principais extraídas da AF, após a rotação de fatores, contendo as 
dez variáveis de qualidade da água do Arroio Grande 

Variável  CP1 CP2 CP3 
Cl- 0,362 0,296 0,474 
CT -0,010 -0,946 0,059 
PT 0,287 0,244 0,888 
NH3 -0,165 0,321 0,430 
NT -0,905 -0,310 0,238 
OD 0,434 0,843 0,126 
pH 0,097 0,107 0,058 
ST 0,883 0,288 0,358 

TH2O 0,882 0,244 0,357 
TH -0,928 -0,004 -0,293 

 

A componente principal 1, responsável por 46,76% da variância total dos 

dados, é representada pelas variáveis NH3, ST, TH2O e TH. Por conseguinte, a 

componente principal 2, composta pelas variáveis CT e OD, possui 18,79% da 

variância total dos dados, e a componente principal 3, que representa 14,46% 

da variância dos dados, é representada pela variável PT. 

As variáveis Cl-, NH3 e pH não apresentaram cargas fatoriais significativas 

(HAIR et al., 2009), após a rotação de fatores, sendo assim, retiradas do estudo. 

A variável CT maximizou sua carga fatorial na segunda componente principal 

extraída, enquanto o pH teve sua carga fatorial reduzida. Segundo Sperling 

(2007), a variável CT é de suma importância para o monitoramento dos corpos 

d’água, uma vez que são indicadores de doenças patogênicas.  

 

5.1.4.3 Extração dos escores fatoriais 

De posse das variáveis que irão compor o IQAL40ARROIOGRANDE, a matriz de 

dados foi reorganizada, sendo gerada uma nova matriz de correlação (Tabela 

32).  
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Tabela 32: Matriz de correlação com as sete variáveis de qualidade da água do Arroio Grande 
    CT PT NT OD ST TH2O TH 

CT 
r 1,000       
p  ---       

PT 
r 0,011 1,000      
p 0,983  ---      

NT 
r -0,353 -0,166 1,000     
p 0,493 0,754  ---     

OD 
r 0,271 0,743 0,259 1,000    
p 0,604 0,091 0,620  ---    

ST 
r -0,408 -0,200 0,425 0,047 1,000   
p 0,422 0,705 0,401 0,929  ---   

TH2O 
r -0,232 -0,932 0,121 -0,810 0,064 1,000  
p 0,658 0,007 0,820 0,051 0,904  ---  

TH 
r -0,167 0,823 0,419 0,864 0,092 -0,795 1,000 
p 0,752 0,044 0,408 0,027 0,862 0,059  --- 

CT: Coliformes Termotolerantes; PT: Fósforo Total; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; ST: 
Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água; TH: Turbidez; r: coeficiente de correlação de Pearson e p: p-
valor. 

 

Observa-se que as variáveis PT e TH2O; PT e TH; e entre OD e TH 

mantiveram correlação significativa, observada na Tabela 28. Após a 

decomposição da matriz de correlação contendo as sete variáveis, a variância 

total dos dados foi analisada (Tabela 33). 

 

Tabela 33: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as sete 
variáveis de qualidade da água do Arroio Grande 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 
1 49,856 49,856 
2 28,110 77,967 
3 12,249 90,215 
4 8,933 99,149 
5 0,851 100,000 

 

A partir  da Tabela 33 é possível observar que com os dois primeiros fatores 

é possível explicar 77,97% da variância total dos dados, sendo, portanto, esses 

dois primeiros fatores, os empregados para a extração dos dois escores fatoriais 

gerados (Tabela 34). 
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Tabela 34: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as sete variáveis analisadas 
no Arroio Grande 

Variável 
Escores fatoriais 

1 2 

CT 0,034 0,358 
PT 0,270 0,074 

NT 0,022 -0,426 
OD 0,262 -0,048 

ST -0,021 -0,385 
TH2O -0,270 -0,107 

TH 0,264 -0,178 

 

Os pesos em destaque na Tabela 34 foram calibrados e estão 

apresentados na Tabela 35, juntamente com os pesos estabelecidos pela 

CETESB. Observa-se que a importância das variáveis adotadas pelo IQACETESB 

diferiram do grau de importância definido pelo IQAL40ARROIOGRANDE. No IQACETESB, 

a variável de maior importância é o OD (peso 0,17), já no IQAL40ARROIOGRANDE, a 

variável de maior importância é o NT (peso 0,19). 

 

Tabela 35: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAARROIOGRANDE 
comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAARROIOGRANDE 

calibrado 
Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,36 0,16 CT 0,15 

DBO5 - - DBO5 0,10 

PT 0,27 0,12 PT 0,10 

NT 0,43 0,19 NT 0,10 

OD 0,26 0,12 OD 0,17 

pH - - pH 0,12 

ST 0,38 0,17 ST 0,08 

TH2O 0,27 0,12 TH2O 0,10 

TH 0,26 0,12 TH 0,08 

Somatório 2,23 1,00 Somatório 1,00 
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5.1.5 Arroio Bolacha 

5.1.5.1 Obtenção da matriz de correlação 

Para compor os cálculos deste arroio foi usado o ponto denominado GER 

64. A matriz de correlação referente ao Arroio Bolacha pode ser observada na 

Tabela 36, sendo na cor vermelha, destacadas as correlações significativas (p-

valor<0,05). Observa-se as correlações significativas entre as variáveis de 

qualidade da água Cl- e CT; Cl- e ST; ST e CT e por fim entre PT e TH2O. 

 
Tabela 36: Matriz de correlação com as onze variáveis de qualidade da água do Arroio Bolacha 

     Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000           

p  ---           

CT 
r 1,000 1,000          

p 0,006  ---          

DBO5 
r -0,001 -0,010 1,000         

p 0,999 0,993  ---         

PT 
r 0,972 0,975 -0,234 1,000        

p 0,150 0,144 0,849  ---        

NH3 
r -0,151 -0,142 -0,988 0,083 1,000       

p 0,903 0,909 0,098 0,947  ---       

NT 
r -0,499 -0,491 -0,866 -0,283 0,932 1,000      

p 0,667 0,673 0,333 0,817 0,236  ---      

OD 
r -0,830 -0,835 0,559 -0,937 -0,426 -0,069 1,000     

p 0,377 0,371 0,623 0,227 0,720 0,956  ---     

pH 
r 0,757 0,763 -0,655 0,888 0,532 0,189 -0,993 1,000    

p 0,454 0,448 0,546 0,304 0,643 0,879 0,077  ---    

ST 
r 1,000 1,000 -0,005 0,973 -0,147 -0,495 -0,832 0,759 1,000   

p 0,003 0,003 0,997 0,147 0,906 0,670 0,374 0,451  ---   

TH2O 
r 0,963 0,965 -0,271 -0,999 0,121 -0,247 -0,950 0,905 0,964 1,000  

p 0,174 0,168 0,825 0,024 0,923 0,841 0,203 0,280 0,171  ---  

TH 
r 0,001 0,010 -0,010 0,234 0,988 0,866 -0,559 0,655 0,005 0,271 1,000 

p 0,999 0,993 0,981 0,849 0,098 0,333 0,623 0,546 0,997 0,825  --- 
Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água, TH: Turbidez, r: coeficiente de correlação de Pearson e p: 
p-valor. 

 

A correlação significativa positiva entre Cl- e CT, pode ser explicada pelo 

fato dos cloretos serem advindos da dissolução de sais, como por exemplo o 

cloreto de potássio, utilizado como fertilizante inorgânico. Os cloretos também 

podem ser provenientes de despejos domésticos, que por sua vez apresentam 

elevada concentração de CT (PRADO; TURETA; ANDRADE, 2010). Ambos os 

parâmetros contribuem para o aumento dos teores de sólidos totais. 
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A correlação negativa existente entre PT e TH2O pode ser compreendida 

pelo fato do aumento da temperatura favorecer as taxas de reações físico-

químicas e biológicas da água. De acordo com Libânio (2010), o fósforo sendo 

um elemento indispensável para o crescimento dos microrganismos, a medida 

em que ocorre o aumento da temperatura, poderá ser consumido pelos 

microrganismos que estão se proliferando. 

 

5.1.5.2 Extração dos fatores 

Após a decomposição da matriz de correlação foi possível encontrar a 

variância total dos dados (Tabela 37). Observa-se que os dois primeiros fatores 

explicam 100% da variância total dos dados. Guedes et al. (2012) através de três 

fatores conseguiram explicar apenas 74,30% da variância total dos dados, e 

assim identificar os grupos de poluição do Médio Rio Pomba em Minas Gerais. 

Na Tabela 38 estão apresentadas as duas componentes principais extraídas da 

análise fatorial. 

 

Tabela 37: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 
variáveis de qualidade da água do Arroio Bolacha 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 

1 61,471 61,471 

2 38,529 100,000 

 

Tabela 38: Componentes principais extraídas da AF, contendo as onze variáveis de qualidade 
da água do Arroio Bolacha 

Variável CP1 CP2 
Cl- -0,926 0,375 
CT -0,930 0,366 

DBO5 0,376 0,926 
PT -0,989 0,148 
NH3 -0,230 -0,973 
NT 0,138 -0,990 
OD 0,978 0,205 
pH -0,946 -0,321 
ST -0,928 0,371 

TH2O -0,993 0,111 
TH -0,376 -0,926 

 

Observa-se na Tabela 38 que a componente principal 1, responsável por 

61,00% da variância total dos dados é composta pelas variáveis Cl-, CT, PT, OD, 

pH, ST e TH2O; por conseguinte, a componente principal 2, responsável por 

39,00% da variância total, é representada pelas variáveis DBO5, NH3, NT e TH. 
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5.1.5.3 Extração dos escores fatoriais 

Extraíram-se os primeiros dois escores fatoriais (Tabela 39), sendo 

utilizados para compor os pesos do IQAL40ARROIOBOLACHA. 

Tabela 39: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as onze variáveis analisadas 
no Arroio Bolacha 

Variável 
Escores fatoriais 

1 2 
Cl- -0,137 0,089 
CT -0,138 0,087 

DBO5 0,056 0,219 
PT -0,146 0,035 
NH3 -0,034 -0,230 
NT 0,020 -0,234 
OD 0,145 0,048 
pH -0,140 -0,076 
ST -0,137 0,088 

TH2O -0,147 0,026 
TH -0,056 -0,219 

 

Na Tabela 40 estão apresentados os pesos calibrados, juntamente com 

aqueles estabelecidos pela CETESB. Observa-se que as variáveis analisadas 

no IQA da CETESB diferiram das variáveis empregadas para o Arroio Bolacha, 

em que a variável NH3 apresentou-se como a mais importante.  

 
Tabela 40: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40ARROIOBOLACHA 

comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAL40ARROIOBOLACHA 

calibração 
Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,14 0,07 CT 0,15 

DBO5 0,22 0,11 DBO5 0,10 

PT 0,15 0,07 PT 0,10 

NT 0,23 0,11 NT 0,10 

OD 0,23 0,11 OD 0,17 

pH 0,14 0,07 pH 0,12 

ST 0,14 0,07 ST 0,08 

TH2O 0,14 0,07 TH2O 0,10 

TH 0,15 0,07 TH 0,08 

Cl- 0,14 0,07 Cl- - 

NH3 0,40 0,18 NH3 - 

Somatório 2,08 1,00 Somatório 1,00 
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5.1.6 Saco da Mangueira 

5.1.6.1 Obtenção da matriz de correlação 

O ponto GER 65 foi utilizado para compor os cálculos do 

IQAL40SACODAMANGUEIRA, sendo os  dados de qualidade compilados e, na 

sequência, obtidos os valores escalonados.  

Na Tabela 41 é apresentada a matriz de correlação, obtida através da 

matriz dos dados Escalonados. Observam-se correlações significativas entre as 

variáveis de qualidade da água PT e TH, DBO5 e PT; Cl- e ST; DBO5 e TH; ST e 

TH; Cl- e OD e entre TH2O e TH. 

 
Tabela 41: Matriz de correlação com as onze variáveis de qualidade da água do Saco da 

Mangueira 

     Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000           

p  ---           

CT 
r 0,350 1,000          

p 0,201  ---          

DBO5 
r 0,156 0,165 1,000         

p 0,578 0,556  ---         

PT 
r -0,025 -0,244 0,700 1,000        

p 0,930 0,381 0,004  ---        

NH3 
r -0,057 0,344 -0,205 -0,280 1,000       

p 0,841 0,209 0,464 0,312  ---       

NT 
r -0,016 0,162 0,102 -0,039 0,183 1,000      

p 0,954 0,565 0,718 0,890 0,514  ---      

OD 
r -0,436 -0,293 -0,007 0,225 -0,032 -0,321 1,000     

p 0,080 0,290 0,980 0,421 0,911 0,243  ---     

pH 
r 0,374 0,213 0,137 -0,110 0,437 0,392 -0,340 1,000    

p 0,170 0,447 0,626 0,698 0,103 0,148 0,215  ---    

ST 
r 0,609 0,297 -0,122 -0,425 -0,440 0,098 -0,459 0,017 1,000   

p 0,016 0,283 0,665 0,115 0,101 0,728 0,085 0,952  ---   

TH2O 
r 0,475 0,293 -0,223 -0,356 0,033 -0,028 -0,453 0,489 0,567 1,000  

p 0,074 0,290 0,424 0,192 0,906 0,920 0,090 0,064 0,027  ---  

TH 
r -0,275 -0,318 0,596 0,808 -0,268 0,109 0,117 -0,282 -0,463 -0,518 1,000 

p 0,322 0,248 0,019 0,000 0,335 0,698 0,679 0,308 0,082 0,048  --- 
Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água; TH: Turbidez; coeficiente de correlação de Pearson e p: p-
valor. 

 

A correlação positiva entre as variáveis Cl- e ST se justifica em função da 

dissolução de sais que, consequentemente, aumenta a concentração de ST nos 

cursos d’água (TUCCI; MENDES, 2006). Já a correlação entre TH e ST era 
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esperada, uma vez que o aumento de ST ocasiona um aumento na turbidez da 

água (SPERLING, 2007).  

A correlação entre DBO5 e PT pode estar relacionada ao fato de que 

esses parâmetros são essenciais para o desenvolvimento de microrganismos, 

sendo também oriundos de fontes de lançamento de esgoto. Assim, a medida 

que ocorre o aumento da DBO5, caracterizada como matéria orgânica, haverá 

um aumento no crescimento microbiano, necessário para decompor a matéria 

orgânica. Tanto o processo de decomposição, quanto de crescimento 

microbiano, provocam a diminuição da penetração da luz, o que é evidenciado 

pela correlação negativa da TH com o PT e DBO5 (SPERLING, 2007). 

A correlação negativa entre TH2O e TH pode ser explicada pela taxa de 

reação química das substâncias presentes no meio aquático, de modo que com 

a elevação da temperatura, tenderá a ocorrer a decomposição ou oxidação do 

material em suspensão, causador da TH (NUVOLARI, 2011). 

 

5.1.6.2 Extração dos fatores 

Na Tabela 42 observa-se que os dois fatores obtidos explicam 100% da 

variância total dos dados de qualidade da água. Belkhiri e Narany (2015), 

buscando identificar a qualidade da água subterrânea na planície Ain Azel, na 

Argília, utilizaram dois fatores, que juntos, explicaram 85% da variância total dos 

dados. 

 

Tabela 42: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 
variáveis de qualidade da água do Saco da Mangueira 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 
1 63,074 63,074 
2 36,926 100,000 

 

Sendo assim, para o manancial em questão, foram extraídas as duas 

componentes principais (Tabela 43), em que a  componente principal 1, 

responsável por 63,00% da variância total dos dados, é composta pelas variáveis 

Cl-, CT, NT, OD, ST, TH2O e TH. A componente principal 2, responsável por 

37,00% da variância total, é representada pelas variáveis DBO5, PT, NH3 e pH. 
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Tabela 43: Componentes principais extraídas da AF, contendo as onze variáveis de qualidade da 
água do Saco da Mangueira 

Variável CP1 CP2 

Cl- -0,909 -0,417 
CT -0,948 0,317 

DBO5 -0,560 -0,828 
PT 0,504 -0,864 
NH3 0,680 0,733 
NT 0,814 -0,581 
OD 0,836 -0,549 
pH -0,246 -0,969 
ST -0,975 -0,221 

TH2O -0,975 -0,224 
TH 0,928 -0,373 

 
5.1.6.3 Extração dos escores fatoriais 

Na Tabela 44 estão destacados os coeficientes dos escores fatoriais de 

cada variável e na Tabela 45, os escores fatoriais calibrados, juntamente com os 

pesos estabelecidos pela CETESB, para o cálculo do IQACETESB. 

 

Tabela 44: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as onze variáveis analisadas no 
Saco da Mangueira 

Variável 
Escores fatoriais 
1 2 

Cl- 0,134 -0,092 
CT -0,131 -0,103 

DBO5 -0,137 0,078 
PT -0,081 -0,204 
NH3 0,073 -0,213 
NT 0,098 0,181 
OD 0,117 -0,143 
pH 0,120 -0,135 
ST -0,035 -0,239 

TH2O -0,141 -0,054 
TH -0,140 -0,055 

 

Tabela 45: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40SACODAMANGUEIRA 
comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso IQAL40SACODAMANGUEIRA 
calibrado Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,13 0,07 CT 0,15 
DBO5 0,14 0,08 DBO5 0,10 

PT 0,20 0,11 PT 0,10 
NT 0,18 0,10 NT 0,10 
OD 0,14 0,08 OD 0,17 
pH 0,14 0,08 pH 0,12 
ST 0,24 0,13 ST 0,08 

TH2O 0,14 0,08 TH2O 0,10 
TH 0,14 0,08 TH 0,08 
Cl- 0,13 0,07 Cl- - 

NH3 0,21 0,12 NH3 - 
Somatório 1,79 1,00 Somatório 1,00 



97 

 

  

Observa-se na Tabela 45 que a variável mais importante para o manancial 

Saco da Mangueira é o ST, com peso igual a 0,13, contrariamente ao IQA 

estabelecido pela CETESB, que é OD, com peso igual a 0,17. 

5.1.7 Estuário Laguna dos Patos, na Ilha de Torotama 

5.1.7.1 Obtenção da matriz de correlação 

Para compor os cálculos deste manancial foi utilizado o ponto GER 66. 

Na Tabela 46 são apresentadas as correlações entre as variáveis pH e TH20; TH 

e NT; TH e DBO5; Cl- e ST e; pH e OD. 

Os parâmetros Cl- e ST apresentam correlação positiva e podem estar 

relacionados ao processo de dissolução de sais, oriundos de rochas ou de 

atividades agropecuárias, porém, os cloretos não apresentam problemas 

sanitários à água, mas apresenta gosto salgado a água o que a torna 

desagradável. Em contrapartida, os ST podem abrigar microrganismos 

causadores de doenças (LIBÂNIO, 2010). 

O pH fornece uma indicação sobre as condições de alcalinidade ou acidez 

da água, sendo influenciado pelas concentrações de gases dissolvidos no 

manancial. Concentrações baixas de OD indicam, dentre outros, a presença de 

matéria orgânica, que pode estar associada ao processo de decomposição. Esse 

processo reduz o pH do meio aquático, tornando-o ácido (HELLER; PÁDUA, 

2010). 

Por fim, DBO5 e NT são elementos fundamentais para o metabolismo 

microbiano. A medida que aumenta a concentração desses elementos, aumenta, 

também, o crescimento de microrganismos e a turbidez na água (LIBÂNIO, 

2010). 
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Tabela 46: Matriz de correlação contendo as onze variáveis de qualidade da água do Estuário 
Laguna dos Patos, na Ilha de Torotama 

    Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

 Cl- 
r 1,000           

p  ---           

CT 
r 0,328 1,000          

p 0,233  ---          

DBO5 
r 0,170 0,057 1,000         

p 0,545 0,841  ---         

PT 
r 0,192 -0,268 0,179 1,000        

p 0,493 0,335 0,523  ---        

NH3 
r -0,331 -0,225 -0,225 0,046 1,000       

p 0,229 0,421 0,419 0,871  ---       

NT 
r -0,314 -0,079 -0,425 0,060 0,177 1,000      

p 0,254 0,779 0,114 0,831 0,528  ---      

OD 
r -0,307 -0,326 0,318 0,063 0,107 0,047 1,000     

p 0,265 0,236 0,247 0,823 0,705 0,868  ---     

pH 
r 0,424 0,489 -0,125 0,412 -0,169 0,304 -0,519 1,000    

p 0,116 0,065 0,657 0,127 0,547 0,272 0,047  ---    

ST 
r 0,537 0,313 0,192 0,245 -0,288 -0,336 -0,206 0,281 1,000   

p 0,039 0,255 0,493 0,378 0,298 0,221 0,462 0,311  ---   

TH2O 
r 0,245 0,443 0,258 0,153 0,011 -0,180 -0,479 0,628 0,369 1,000  

p 0,378 0,098 0,353 0,585 0,970 0,522 0,071 0,012 0,176  ---  

TH 
r -0,086 -0,311 -0,551 0,025 0,464 0,566 -0,053 -0,043 -0,403 -0,506 1,000 

p 0,760 0,259 0,033 0,929 0,082 0,028 0,850 0,879 0,136 0,054 --- 
Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água; TH: Turbidez : coeficiente de correlação de Pearson e p: 
p-valor. 

 

5.1.7.2 Extração dos fatores 

Na Tabela 47 é possível visualizar os valores da variância total dos dados, 

sendo que a partir dos dois primeiros fatores foi possível explicar 85,83% da 

variância total dos dados. Al-Mutairi, Abahussain e Battay (2014) utilizaram-se 

de três fatores para explicar 58% da variância total dos dados e assim investigar 

a qualidade temporal e espacial da água, na Baia do Kuwait. Bertossi et al. 

(2013), buscando explicar a variabilidade da qualidade da água de uma sub 

bacia rural no sul do Espírito Santo, também utilizaram três fatores, porém, 

conseguiram explicar 87,53% da variância total dos dados. 
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Tabela 47: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 
variáveis de qualidade da água do Estuário Laguna dos Patos, na Ilha de Torotama 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 

1 56,353 56,353 

2 29,474 85,828 

3 14,172 100,000 

 

De pose da variância total dos dados foram extraídas as duas primeiras 

componentes principais (Tabela 48). Observa-se que as variáveis PT e pH não 

apresentaram carga fatorial significativa, em nenhuma das duas componentes 

principais extraídas, buscando-se uma melhor reorganização das cargas 

fatoriais, rotacionando os fatores (VALENTIN, 2012) (Tabela 49). 

 
Tabela 48: Componentes principais extraídas da AF, contendo as onze variáveis de qualidade 

da água do Estuário Laguna dos Patos, na Ilha de Torotama 
Variável   CP1 CP2 

Cl- 0,891 -0,383 

CT -0,867 -0,471 

DBO5 -0,776 -0,581 

PT -0,673 0,351 

NH3 0,958 -0,178 

NT 0,700 -0,701 

OD 0,889 -0,442 

pH -0,065 0,526 

ST 0,031 -0,959 

TH2O -0,877 -0,472 

TH -0,796 -0,525fd 

 
Tabela 49: Componentes principais extraídas da AF, após a rotação de fatores, contendo as 

onze variáveis de qualidade da água do Estuário Laguna dos Patos, na Ilha de Torotama 
Variável   CP1 CP2 

Cl- 0,967 -0,235 

CT 0,989 -0,071 

DBO5 0,347 -0,830 

PT -0,529 0,849 

NH3 0,007 0,976 

NT -0,318 0,928 

OD -0,982 -0,060 

pH 0,674 0,731 

ST 0,963 -0,267 

TH2O 0,879 -0,323 

TH -0,338 0,939 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 49, a rotação de 

fatores maximizou as cargas fatoriais de algumas variáveis e minimizou as 

cargas de outras (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2014). Desta forma, a carga 

fatorial do pH e do PT passaram a ser significativas. Sendo assim, nesse 

manancial nenhuma das variáveis foi retirada do estudo. 

Todavia, a CP1 foi responsável por 56,35% da variância total dos dados, 

sendo composta pelas variáveis Cl-, CT, OD, ST e TH2O; já para a CP2 é 

representada pelas variáveis DBO5, PT, NH3, NT, pH e TH, sendo  responsável 

por 29,47%, da variância total dos dados. 

 

5.1.7.3 Extração dos escorres fatoriais 

Através da Tabela 50 é possível observar os dois primeiros escores 

fatoriais extraídos após a rotação de fatores.  

 

Tabela 50: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as onze variáveis analisadas 
do Estuário Laguna dos Patos, na Ilha de Torotama 

Variável 
Escores Fatoriais 
1 2 

Cl- 0,215 0,034 
CT 0,236 0,087 

DBO5 0,070 0,013 
PT -0,050 0,194 
NH3 0,084 0,252 
NT 0,002 0,211 
OD -0,017 0,093 
pH 0,226 0,257 
ST 0,209 0,016 

TH2O 0,171 -0,057 
TH 0,002 0,231 

 

Na Tabela 51 estão apresentados os pesos (escores fatoriais) calibrados, 

juntamente com os pesos estabelecidos pela CETESB. 
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Tabela 51: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do 
IQAL40ESTUÁRIOLAGUNADOSPATOS comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAL40ESTUÁRIOLAGUNADOSPATOS 

calibrados 
Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,24 0,11 CT 0,15 

DBO5 0,07 0,03 DBO5 0,10 

PT 0,19 0,09 PT 0,10 

NT 0,21 0,10 NT 0,10 

OD 0,09 0,04 OD 0,17 

pH 0,26 0,12 pH 0,12 

ST 0,21 0,10 ST 0,08 

TH2O 0,17 0,08 TH2O 0,10 

TH 0,23 0,11 TH 0,08 

Cl- 0,22 0,10 Cl- - 

NH3 0,25 0,12 NH3 - 

Somatório 2,14 1,00 Somatório 1,00 

 

Observa-se na Tabela 51 que a importância das variáveis adotadas pelo 

IQACETESB foi diferente do grau de importância obtido neste estudo. A variável OD 

no presente estudo, foi a segunda com o menor peso (0,04), diferente do 

IQACETESB. No ponto localizado no Estuário Laguna dos Patos, na Ilha de 

Torotama, as variáveis consideradas as mais importantes foram o NH3 e o pH, 

com pesos iguais a 0,12. 

 

5.1.8 Ilha do Leonidio, na ponte para a Ilha dos Marinheiros 

5.1.8.1Obtenção da matriz de correlação 

Para compor os cálculos deste manancial foi utilizado o ponto GER 67. 

Na Tabela 52 são apresentadas a matriz de correlação, sendo destacados os 

coeficientes de correlação mais significativos (p-valor<0,05). 

A correlação significativa positiva entre o NH3 e NT já era esperada uma 

vez que o nitrogênio amoniacal é uma das frações que compõem o nitrogênio 

total (BRAGA et al., 2005). 

A correlação negativa entre OD e TH2O é explicada pelo fato de que a 

solubilidade do OD é afetada pela temperatura e altitude, portanto, elevações na 

temperatura, diminuem a solubilidade do OD (SPERLING, 2005). Já a relação 

entre o PT e a TH pode estar associada ao processo de eutrofização, ou seja, o 

crescimento exagerado de plantas aquáticas, que tem o fósforo como elemento 
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limitante. Quanto maior a densidade de plantas aquáticas, maior a turbidez no 

curso d’água (BICUDO; TUNDISI; SCHEUENSTUHL, 2010). 

 
Tabela 52: Matriz de correlação contendo as onze variáveis de qualidade da água da Ilha do 

Leonidio, na ponte para a Ilha dos Marinheiros 
     Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000           
p  ---           

CT 
r -0,075 1,000          
p 0,790  ---          

DBO5 
r -0,180 0,251 1,000         
p 0,521 0,367  ---         

PT 
r -0,480 -0,100 0,162 1,000        
p 0,071 0,723 0,564  ---        

NH3 
r -0,504 0,114 0,030 0,173 1,000       
p 0,055 0,687 0,915 0,537  ---       

NT 
r -0,177 0,045 -0,247 0,172 0,674 1,000      
p 0,527 0,873 0,375 0,540 0,006  ---      

OD 
r -0,490 -0,152 0,108 0,268 0,186 -0,036 1,000     
p 0,064 0,590 0,703 0,335 0,507 0,899  ---     

pH 
r 0,049 0,224 0,156 0,449 -0,184 0,095 0,201 1,000    
p 0,863 0,423 0,579 0,093 0,513 0,736 0,473  ---    

ST 
r 0,099 0,459 -0,034 -0,127 -0,275 -0,141 -0,475 0,192 1,000   
p 0,725 0,085 0,904 0,653 0,321 0,617 0,073 0,492  ---   

TH2O 
r 0,160 0,225 0,112 0,010 -0,188 -0,052 -0,585 0,307 0,516 1,000  
p 0,568 0,421 0,691 0,971 0,503 0,854 0,022 0,266 0,049  ---  

TH 
r -0,385 -0,205 0,463 0,597 0,303 0,351 0,111 0,065 -0,315 -0,143 1,000 

p 0,157 0,463 0,082 0,019 0,272 0,200 0,694 0,817 0,253 0,612  --- 
Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água e TH: Turbidez; coeficiente de correlação de Pearson e p: 
p-valor. 

 

A elevação da temperatura tem origem nos despejos domésticos e 

industriais, ocorrendo um aumento das reações químicas no manancial. Assim, 

a correlação positiva entre os ST e a temperatura pode ser explicada pelo 

lançamento de esgotos, que contribuem, tanto para o aumento dos sólidos, 

quanto da temperatura da água (BARBOSA, 2014). 

 
5.1.8.2 Extração dos fatores 

Após a decomposição da matriz de correlação foi possível encontrar a 

variância total dos dados (Tabela 53), em que através dos dois primeiros fatores 

foi possível explicar 85,25% da variância total dos dados. 
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Tabela 53: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 
variáveis de qualidade da água da Ilha do Leonidio 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 

1 55,528 55,528 

2 29,723 85,252 

3 14,748 100,000 

 

Bilgin e Konanç (2016), buscando identificar as fontes de poluição da 

bacia do Rio Coruh, na Turquia, utilizaram quatro fatores para explicar 62,70% 

da variância total dos dados. Entretanto, Sakizadehet al. (2015), no estudo da 

qualidade da água do Rio Klang, na Malásia, utilizaram-se do mesmo número de 

fatores, conseguindo explicar 81,60% da variância total dos dados. 

De posse da variância total dos dados extraiu-se as duas primeiras 

componentes principais (Tabela 54), em que a CP1 foi composta pelas variáveis 

Cl-, DBO5, OD, PT, NT, pH, TH2O e TH, representando aproximadamente 55,00% 

da variância total dos dados; enquanto a CP2 representou aproximadamente 

30,00% da variância total dos dados, sendo formada pelas variáveis CT, NH3 e 

ST. 

 
Tabela 54: Componentes principais extraídas da AF, contendo as onze variáveis de qualidade 

da água da Ilha do Leonidio 
Variável CP1 CP2 

Cl- 0,818 -0,544 
CT -0,484 0,756 

DBO5 -0,761 -0,535 
PT -0,975 -0,220 
NH3 0,200 -0,957 
NT 0,896 -0,067 
OD 0,806 -0,675 
pH 0,709 -0,075 
ST -0,432 -0,897 

TH2O -0,989 -0,115 
TH -0,880 -0,361 

 

5.1.8.3 Extração dos escorres fatoriais 

Na Tabela 55 estão apresentados os escores fatoriais extraídos, a partir 

das duas componentes geradas para o manancial em estudo. 
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Tabela 55: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as onze variáveis analisadas 
da Ilha do Leonidio 

Variável 
Escores fatoriais 

1 2 
Cl- -0,150 0,014 
CT 0,252 -0,024 

DBO5 0,168 -0,025 
PT 0,108 0,302 
NH3 -0,175 0,198 
NT -0,026 0,313 
OD 0,042 -0,121 
pH 0,228 0,160 
ST 0,129 -0,017 

TH2O 0,123 0,108 
TH -0,039 0,239 

Os pesos das variáveis estabelecidos pelos escores fatoriais foram 

calibrados e estão apresentados na Tabela 56, juntamente com os pesos 

estabelecidos pela CETESB. Observa-se que a variável OD é uma das que 

possuem menor importância na avaliação da qualidade da água da Ilha Leonidio, 

sendo as variáveis de maior importância o PT e o NT, que apresentam peso igual 

a 0,14 cada. 

 

Tabela 56: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40ILHADOLEONIDIO 
comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável Escores 
fatoriais 

Peso IQAL40ILHADOLEONIDIO 
calibrados 

Variável Peso 
IQACETESB 

CT 0,25 0,11 CT 0,15 

DBO5 0,17 0,08 DBO5 0,10 

PT 0,30 0,14 PT 0,10 

NT 0,31 0,14 NT 0,10 

OD 0,12 0,05 OD 0,17 

pH 0,23 0,10 pH 0,12 

ST 0,13 0,06 ST 0,08 

TH2O 0,12 0,05 TH2O 0,10 

TH 0,24 0,11 TH 0,08 

Cl- 0,15 0,07 Cl- - 

NH3 0,20 0,09 NH3 - 

Somatório 2,22 1,00 Somatório 1,00 
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5.1.9 Arroio Del Rey 

5.1.9.1 Obtenção da matriz de correlação 

Foi utilizado o ponto GER 68 para a análise da água do Arroio Del Rey os 

coeficientes com correlação significativa (p-valor<0,05), destacados em 

vermelho, são apresentados na Tabela 57, sendo significativas aquelas entre 

variáveis DBO5 e TH2O; TH2O e TH; CT e NT e DBO5 e entre TH. 

 
Tabela 57: Matriz de correlação contendo as onze variáveis de qualidade da água do Arroio Del 

Rey 
    Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000                     
p  ---           

CT 
r -0,008 1,000          
p 0,979  ---          

DBO5 
r -0,183 0,425 1,000         
p 0,551 0,147  ---         

PT 
r 0,080 -0,486 0,292 1,000        
p 0,796 0,092 0,333  ---        

NH3 
r 0,400 -0,035 -0,104 -0,039 1,000       
p 0,175 0,909 0,735 0,899  ---       

NT 
r 0,002 0,670 0,287 -0,659 -0,040 1,000      
p 0,995 0,012 0,341 0,014 0,898  ---      

OD 
r -0,161 0,292 0,274 0,011 0,320 0,133 1,000     
p 0,600 0,334 0,364 0,971 0,286 0,666  ---     

pH 
r 0,350 0,302 0,217 -0,162 0,479 0,122 0,264 1,000    
p 0,241 0,316 0,477 0,596 0,098 0,691 0,384  ---    

ST 
r 0,160 0,397 0,350 0,144 0,029 -0,145 0,302 0,228 1,000   
p 0,603 0,180 0,241 0,640 0,926 0,636 0,316 0,453  ---   

TH2O 
r 0,084 -0,311 -0,882 -0,358 0,193 -0,242 -0,137 -0,047 -0,464 1,000  
p 0,785 0,302 0,000 0,230 0,528 0,427 0,656 0,879 0,110  ---  

TH 
r 0,009 0,139 0,649 0,340 -0,342 0,098 -0,074 -0,124 0,487 -0,844 1,000 

p 0,976 0,651 0,016 0,256 0,254 0,751 0,809 0,687 0,092 0,000  --- 
Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água; TH: Turbidez; coeficiente de correlação de Pearson e p: p-
valor. 

 

O aumento da temperatura da água faz com que aumente as taxas de 

decomposição da matéria orgânica por microrganismos (NUVOLARI, 2011). 

Quanto maior a decomposição, menores são as concentrações de DBO5 no 

curso d’água, justificando a correlação negativa entre essas variáveis. 

A correlação entre TH2O e TH pode ser explicada pela taxa de reação 

química das substâncias presentes no meio aquático, de modo que com a 

elevação da temperatura pode ocorrer o aumento da decomposição do material 

em suspensão, ocasionando a turbidez na água (TUCCI, 2012). 
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Já a correlação entre o CT e NT pode ser explicada pelo fato desses dois 

parâmetros estarem relacionados às atividades agropecuárias ou ao lançamento 

de esgotos domésticos. Os CT são característicos de excrementos de animais 

de sangue quente e podem ser encontrados na água, assim como o NT, pelo 

processo de lixiviação de fertilizantes orgânicos e presença de ureia, em 

excrementos de animais (PRADO; TURETA; ANDRADE, 2010). 

À medida que ocorre o aumento da DBO5 há um aumento no crescimento 

microbiano. A decomposição da matéria orgânica faz aumentar a quantidade de 

sólidos no curso d’água, com o consequente aumento da turbidez (SPERLING, 

2005). 

 

5.1.9.2 Extração dos fatores 

Através dos dois primeiros fatores foi possível explicar 88,76% da 

variância total dos dados (Tabela 58). 

 

Tabela 58: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 
variáveis de qualidade da água do Arroio Del Rey 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 

1 51,555 51,555 

2 37,204 88,759 

3 11,241 100,000 

 

Badillo-Camacho et al. (2015), buscando observar as correlações 

existentes entre as variáveis de um lago tropical na Chapala Mexicana, 

necessitaram de seis fatores para explicar 81,80% da variância total dos dados. 

Já Yang et al. (2015), identificando as fontes de poluição do aquífero costeiro, 

na província de Fujian, no sul da China, necessitaram de apenas três fatores 

para explicar 90,30% da variância total dos dados. 

De posse da variância total dos dados extraiu-se as duas primeiras 

componentes principais (Tabela 59). 
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Tabela 59: Componentes principais extraídas da AF, contendo as onze variáveis de qualidade 
da água da Ilha do Arroio Del Rey 

Variável  CP1 CP2 

Cl- -0,018 -0,995 

CT 0,978 -0,197 

DBO5 0,863 0,482 

PT 0,730 0,652 

NH3 -0,118 -0,964 

NT 0,630 -0,708 

OD 0,848 -0,496 

pH 0,245 -0,717 

ST 0,501 -0,783 

TH2O -0,986 -0,153 

TH 0,996 0,090 

 
A primeira componente extraída foi responsável por 51,56% da variância 

total dos dados, sendo representadas pelas variáveis CT, DBO5, PT, OD, TH2O e 

TH. A segunda componente foi responsável por 37,20%, da variância total dos 

dados e foi composta pelas variáveis Cl-, NH3, NT, pH e ST. 

 

5.1.9.3 Extração dos escorres fatoriais 

Através da Tabela 60 é possível observar os 2 primeiros escores fatoriais 

extraídos, que foram utilizados para compor os pesos do IQAL40ARROIODELREY. De 

cada escore fatorial foram retiradas as variáveis de maior peso, sendo 

destacados em vermelho na Tabela 60, cujos pesos foram calibrados e 

apresentados na Tabela 61, juntamente com os pesos estabelecidos pela 

CETESB. 

 
Tabela 60: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as onze variáveis analisadas 

da Ilha do arroio Del Rey 

Variável 
Escores fatoriais 

1 2 
Cl- 0,001 -0,233 
CT 0,150 -0,038 

DBO5 0,131 0,122 
PT 0,110 0,163 
NH3 -0,016 -0,234 
NT 0,098 -0,177 
OD 0,131 -0,100 
pH 0,078 -0,198 
ST -0,150 -0,035 

TH2O -0,150 -0,035 
TH 0,152 0,023 
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Tabela 61: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40ARROIODELREY 
comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAL40ARROIODELREY 

calibrados 
Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,15 0,08 CT 0,15 

DBO5 0,13 0,07 DBO5 0,10 

PT 0,16 0,09 PT 0,10 

NT 0,18 0,10 NT 0,10 

OD 0,13 0,07 OD 0,17 

pH 0,20 0,11 pH 0,12 

ST 0,15 0,08 ST 0,08 

TH2O 0,15 0,08 TH2O 0,10 

TH 0,15 0,08 TH 0,08 

Cl- 0,23 0,12 Cl- - 

NH3 0,23 0,12 NH3 - 

Somatório 1,86 1,00 Somatório 1,00 

 
Observa-se na Tabela 61 que a importância das variáveis adotadas pelo 

IQACETESB diferiu do grau de importância adotado para o ponto do manancial em 

análise. O oxigênio dissolvido, variável mais importante no IQACETESB, foi a 

menos importante na qualidade da água no GER68, sendo as mais importantes, 

o NH3 e o Cl-, com pesos iguais a 0,12 cada. 

 

5.1.10 Arroio Chuí 

5.1.10.1Obtenção da matriz de correlação 

A partir das informações obtidas em função do ponto GER 69, a matriz de 

dados escalonados deu origem a matriz de correlação (Tabela 62), sendo que 

na cor vermelha estão destacados os coeficientes de correlação significativos (p-

valor<0,05). Observam-se correlações significativas entre as variáveis de 

qualidade de água Cl- e ST; Cl- e PT; DBO5 e TH; OD e pH; pH e TH; PT e ST; 

CT e pH; OD e TH; e DBO5 e por fim entreTH2O. 

Os cloretos se encontram presentes na água na forma de sólidos 

dissolvidos, oriundos, normalmente, da dissolução de minerais e águas 

utilizadas para irrigação. Quando ocorre o uso e manejo inadequado do solo, os 

ST são lixiviados, podendo ser a justificativa para a correlação entre os Cl- e os 

ST (PRADO; TURETA; ANDRADE, 2010). 
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Já as variáveis Cl- e PT encontram-se presentes na água, nas formas de 

sólidos dissolvidos, sendo normalmente originários de fertilizantes inorgânicos, 

que podem ser lixiviados até os mananciais, em áreas agrícolas (LIBÂNIO, 

2010). 

A correlação entre o pH e a TH ocorre em função da variação do pH, o 

qual influencia no equilíbrio de compostos químicos, que consequentemente, 

afeta ao processo de coagulação natural nos corpos hídricos. O processo de 

coagulação visa agrupar os sólidos em suspensão presentes na água, 

acarretando em uma diminuição da TH (SPERLING, 2007).  

Na sequência, a correlação da TH2O com DBO5 pode estar relacionada às 

taxas de reações físicas e químicas, pois uma vez que ocorre a elevação da 

temperatura, aumentam as taxas de reações química (BARBOSA, 2014). 

 

Tabela 62: Matriz de correlação contendo as onze variável de qualidade da água do Arroio 
Chuí 

    Cl- CT DBO5 PT NH3 NT OD pH ST TH2O TH 

Cl- 
r 1,000           
p  ---           

CT 
r -0,246 1,000          
p 0,377  ---          

DBO5 
r -0,305 -0,020 1,000         
p 0,268 0,944  ---         

PT 
r 0,786 -0,126 -0,091 1,000        
p 0,001 0,654 0,747  ---        

NH3 
r 0,156 0,343 0,040 0,089 1,000       
p 0,579 0,210 0,888 0,752  ---       

NT 
r -0,298 0,405 0,065 -0,376 -0,098 1,000      
p 0,281 0,134 0,818 0,167 0,728  ---      

OD 
r 0,006 -0,453 -0,179 -0,298 -0,051 0,009 1,000     
p 0,982 0,090 0,523 0,280 0,857 0,973  ---     

pH 
r 0,145 -0,583 -0,171 -0,171 -0,140 -0,011 0,683 1,000    
p 0,606 0,023 0,543 0,543 0,619 0,968 0,005  ---    

ST 
r 0,948 -0,234 -0,313 0,587 0,177 -0,275 0,050 0,154 1,000   
p 0,000 0,401 0,256 0,021 0,527 0,322 0,860 0,584  ---   

TH2O 
r 0,311 -0,165 -0,546 -0,024 0,171 -0,184 0,125 0,150 0,389 1,000  
p 0,259 0,558 0,035 0,933 0,542 0,510 0,656 0,594 0,151  ---  

TH 
r -0,280 0,456 0,719 0,005 0,093 0,245 0,574 -0,650 -0,265 -0,426 1,000 

p 0,312 0,087 0,003 0,986 0,741 0,380 0,025 0,009 0,340 0,113  --- 
Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; 
NH3: Nitrogênio Amoniacal; NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; 
ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água; TH: Turbidez; coeficiente de correlação de Pearson e p: p-
valor. 
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A correlação entre os CT e o pH pode ser explicada, em função da 

associação dos CT com os excrementos de animais de sangue quente, oriundos, 

provavelmente do lançamento de esgotos domésticos, com característica ácida, 

o que contribui para a diminuição do pH do manancial (TUCCI, 2005). 

Já a correlação positiva entre OD e TH pode estar associada ao 

crescimento de algas, que produz oxigênio dissolvido, pelo processo de 

fotossíntese; porém a medida em que há proliferação de algas, há um aumento 

na turbidez da água (LIBÂNIO, 2010). 

 

5.1.10.2 Extração dos fatores 

Os dois primeiros fatores permitiram explicar 78,92% da variância total 

dos dados (Tabela 63). Bilgin e Konanç (2016), utilizaram quatro fatores para 

explicar 61,70% da variância total dos dados, para então conseguirem identificar 

as fontes de poluição de um rio na Turquia. Noshadi e Ghafourian (2016), com 

apenas três fatores, conseguiram explicar 80% da variância total dos dados de 

qualidade da água, de poços da província de Fars, no sul do Irã. 

 

Tabela 63: Fatores encontrados e a explicação da variância da amostra contendo as onze 
variáveis de qualidade da água do Arroio Chuí 

Fator Variância total explicada (%) Variância total acumulada (%) 

1 51,800 51,800 

2 27,120 78,920 

3 21,080 100,000 
 

De posse da variância total dos dados extraiu-se as duas primeiras 

componentes principais (Tabela 64). Verifica-se que a CP1 foi composta pelas 

variáveis Cl-, CT, NT, ST, TH2O e TH, representando aproximadamente 52,00%, 

da variância total dos dados. Já a segunda componente explica 27,00% da 

variância total dos dados e foi formada pelas variáveis DBO5, PT, NH3 e OD.  

  



111 

 

  

Tabela 64: Componentes principais extraídas da AF, contendo as onze variáveis de qualidade 
da água do Arroio Chuí 

Variável CP1 CP2 

Cl- -0,879 0,408 

CT -0,904 -0,179 

DBO5 -0,690 0,705 

PT -0,224 0,718 

NH3 -0,550 -0,757 

NT 0,809 0,015 

OD -0,314 -0,860 

pH -0,724 0,106 

ST -0,779 0,576 

TH2O -0,867 -0,124 

TH 0,925 0,370 

5.1.10.3 Extração dos escorres fatoriais 

Através da Tabela 65 é possível observar os dois escores fatoriais 

extraídos da análise fatorial, sendo empregados para compor os pesos do 

IQAL40ARROIOCHUI. 

 
Tabela 65: Escores fatoriais extraídos da análise fatorial contendo as onze variáveis analisadas 

do Arroio Chuí 

Variável 
Escores fatoriais 
1 2 

Cl- -0,114 -0,238 
CT -0,106 -0,093 

DBO5 0,152 0,018 
PT -0,053 -0,301 
NH3 -0,064 0,246 
NT 0,147 -0,041 
OD -0,070 0,103 
pH -0,100 0,200 
ST -0,116 -0,240 

TH2O -0,144 0,039 
TH -0,151 0,115 

 
Na Tabela 66 estão apresentados os pesos calibrados, obtidos pelos 

maiores escores fatoriais para cada uma das variáveis, juntamente com os pesos 

estabelecidos pela CETESB. Observa-se que a variável de qualidade de água 

mais importante no GER 69 é o PT, a qual não é considerada no IQACETESB. 
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Tabela 66: Escores fatoriais utilizados e calibrados para a construção do IQAL40ARROIOCHUI 
comparados com os pesos utilizados pela CETESB 

Variável 
Escores 
fatoriais 

Peso 
IQAL40ARROIOCHUI 

calibrados 
Variável 

Peso 
IQACETESB 

CT 0,11 0,05 CT 0,15 

DBO5 0,15 0,07 DBO5 0,10 

PT 0,30 0,15 PT 0,10 

NT 0,15 0,07 NT 0,10 

OD 0,10 0,05 OD 0,17 

pH 0,20 0,10 pH 0,12 

ST 0,24 0,12 ST 0,08 

TH2O 0,14 0,07 TH2O 0,10 

TH 0,15 0,07 TH 0,08 

Cl- 0,24 0,12 Cl- - 

NH3 0,25 0,13 NH3 - 

Somatório  2,03 1,00 Somatório  1,00 
 
 
5.1.11 Tabela resumo dos escores fatoriais 

Na Tabela 67 estão apresentadas as variáveis, bem como seus 

respectivos pesos, para cada manancial analisado. Destaca-se na tabela, as 

variáveis com maiores pesos (na cor vermelha), sendo estas as de maior 

importância para cada manancial aqui estudado, quando se referindo a 

qualidade da água. A variável NH3 foi a de maior importância para três pontos 

de monitoramento (Arroios Bolacha, Del Rey, e Estuário Laguna dos Patos), 

mesmo não sendo abordada no índice de qualidade de água estabelecido pela 

CETESB. O parâmetro cloretos, também não é abordado no IQACETESB, e se 

destacou no estudo da qualidade da água no ponto localizado no Arroio Del Rey.  

Por conseguinte a variável DBO5, no IQACETESB é uma variável que 

apresenta-se como o quinto peso mais importante, porém para os pontos 

localizados no Rio Piratini e no Arroio Grande está variável não apresentou-se 

significante. Similarmente ocorreu com a variável PT, porém nos pontos 

inseridos no Canal São Gonçalo. Para o manancial GER 62 ainda foram 

insignificante as variáveis pH, Cl- e NH3, além disso este manancial apresentou 

como variável mais importante o NT diferindo dos pesos estabelecidos pela 

CETESB, vale ressaltar que o mesmo parâmetro obteve a mesma relevância 

para o canal São Gonçalo. 
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Tabela 67: Variáveis qualitativas e seus respectivos pesos, para cada ponto de cada manancial analisado, na bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira (L40) 

 
Variáveis 

Peso 
 

Rio Piratini 
Canal São 
Gonçalo 

Arroio. 
Pelotas 

Arroio 
Grande 

Arroio 
Bolacha 

Saco da 
Mangueira 

Estuário 
Laguna dos 

Patos 

Ilha do 
Leonidio 

Arroio Del 
Rey 

Arroio 
Chuí 

 
Pesos  

CETESB 
GERs 45 e 61 GERs 46 e 47 GER 48 GER 62 GER 64 GER 65 GER 66 GER 67 GER 68 GER 69  

Cl- 0,13 * 0,11 * 0,07 0,07 0,10 0,07 0,12 0,12 - 
CT 0,18 0,08 0,08 0,16 0,07 0,07 0,11 0,11 0,08 0,05 0,10 

DBO5 * 0,15 0,14 * 0,11 0,08 0,03 0,08 0,07 0,07 0,10 
PT 0,06 * 0,08 0,12 0,07 0,11 0,09 0,14 0,09 0,15 0,10 
NH3 0,03 0,13 0,08 * 0,18 0,12 0,12 0,09 0,12 0,13  
NT 0,10 0,16 0,08 0,19 0,11 0,10 0,10 0,14 0,10 0,07 0,10 
OD 0,08 0,15 0,09 0,12 0,11 0,08 0,04 0,05 0,07 0,05 0,17 
pH 0,18 0,13 0,08 * 0,07 0,08 0,12 0,10 0,11 0,10 0,12 
ST 0,05 0,11 0,10 0,17 0,07 0,13 0,10 0,06 0,08 0,12 0,08 

TH2O 0,10 * 0,08 0,12 0,07 0,08 0,08 0,05 0,08 0,07 0,10 

TH 0,09 0,09 0,08 0,12 0,07 0,08 0,11 0,11 0,08 0,07 0,08 

Somatório 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
* o parâmetro não consta para este ponto; Cl-: Cloretos; CT: Coliformes Termotolerantes; DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio; PT: Fósforo Total; NH3: Nitrogênio Amoniacal; 
NT: Nitrogênio Total; OD: Oxigênio Dissolvido; pH: Potencia Hidrogeniônico; ST: Sólidos Totais; TH2O: Temperatura da Água e TH: Turbidez
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Moretto et al. (2012), ressaltam que em muitos casos, o índice da 

CETESB não representa a realidade dos mananciais superficiais existentes no 

Brasil. Almeida e Oliveira (2010), também declararam que o IQA, quando 

calculado a partir de um modelo pronto, sem levar em consideração as 

características reais dos dados de qualidade da água para o manancial a ser 

estudado, pode conferir algumas interpretações equivocadas. 

Já para Toledo e Nicolella (2002), os principais parâmetros incluídos no 

cálculo do IQA, em uma bacia hidrográfica urbana do interior de São Paulo, 

foram o Oxigênio Dissolvido, o Fósforo Total, a Amônia e a Condutividade 

Elétrica. 

Estudos realizados por Pinto et al. (2009) também verificaram diferentes 

pesos das variáveis de qualidade da água a serem utilizadas no cálculo do IQA, 

obtendo índices de qualidade da água específicos para as áreas de estudo, 

tornando os resultados obtidos mais realísticos. 

Moretto et al. (2012) calibraram os pesos do IQANSF para a Bacia 

Hidrográfica do Rio Pardo, RS, e as variáveis de maior importância foram os 

Coliformes Termotolerantes, Oxigênio Dissolvido e Fósforo Total. No 

IQAL40RIOPIRATINI, a variável CT também apresentou-se como a mais importante, 

seguida da variável pH. 

Lobato et al. (2015), utilizaram-se, para a criação de um novo índice de 

qualidade da água para a região amazônica, Brasil, parâmetros diferentes dos 

empregados neste estudo, sendo eles: Condutividade Elétrica, Fosfato, Fósforo 

Total, Sólidos Suspensos Totais, Nitrogênio Amoniacal, Nitrato, Turbidez, Ferro, 

Temperatura e o nível da água a montante. Nesse estudo, o Fósforo Total 

apresentou a maior importância, o mesmo ocorreu para os pontos localizados na 

Ilha do Leonidio e do Arroio Chuí. 

Jha et al. (2015) avaliaram a qualidade da água através de um índice de 

qualidade das águas costeiras do mar de Andaman, na Índia. Para isso 

empregaram as variáveis da qualidade da água costeira, como Potencial 

Hidrogênionico, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Sólidos 

Suspensos Totais, Nitrogênio Amoniacal, Nitrato, Fósforo Total, Clorofila e 

Coliformes Fecais, sendo que a variável com maior peso foi o Nitrogênio 
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Amoniacal. Situação análoga ocorreu nos pontos localizados no Estuário Laguna 

dos Patos, Arroio Bolacha e Arroio Del Rey. 

Utilizando a estatística multivariada, Hou et al. (2016)  definiram as 

variáveis responsáveis por compor o índice de qualidade da água de um rio na 

China. As variáveis selecionadas foram Mercúrio, Cromo, Matéria Orgânica, 

como Potássio através do índice de permanganato, Nitrato, Nitrogênio 

Amoniacal, Fósforo Total, Cobre, Sulfato e Fluoreto, sendo esse último 

parâmetro, o que apresentou a maior importância, diferindo de todos os estudos 

citados anteriormente. 

Sadat – Noori, Ebrahimi e Liaghat (2014) avaliaram a qualidade das águas 

subterrâneas Saveh-Nobaran, no Irã, através do IQA, composto pelos 

parâmetros Potencial Hidrogênionico, Sólidos Totais, Cloretos, Sulfato, Sódio, 

Potássio, Alcalinidade, Magnésio e Cálcio, sendo que os parâmetros Sólidos 

Totais, Cloretos e o Sulfato apresentaram os maiores pesos. No presente estudo, 

os Cloretos apresentaram maior significância para o ponto localizado no Arroio 

Del Rey. Já a variável Sólidos Totais apresentou maior importância para o ponto 

inserido no Saco da Mangueira. 

O estudo realizado por Nazir et al. (2016) objetivou examinar a qualidade 

dos oleodutos de água de oito distritos de South-Punjab, Paquistão. Para 

alcançar esse objetivo utilizaram um IQA composto pelos parâmetros Potencial 

Hidrogênionico, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfato, Cloro, Cálcio, Magnésio, 

Dureza, Nitrato, Fluoreto e Ferro. Os pesos foram obtidos através de uma 

ponderação dos limites de cada parâmetro estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde, onde foi possível identificar que o nitrogênio amoniacal foi a 

variável de maior importâncial para esse manancial. 

Almeida (2007) construiu um índice para avaliar a qualidade da água 

subterrânea, utilizando dados da Região Metropolitana de Salvador, Brasil. Esse 

indice foi composto pelas variáveis Manganês, Ferro, Cloreto, Dureza, Fluoreto, 

Potencial Hidrogênionico, Sulfatos, Turbidez, Nitrato, Amônia, Coliformes 

Termotolerantes, Mercúrio Total e Benzeno, sendo que, através do método 

Delphi, os últimos seis parâmetros foram definidos como os parâmetros de maior 

significância nesse manancial. 
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Observa-se que nem todos os estudos citados possuem, na composição 

do IQA, o parâmetro OD, e nos estudos onde houve a inclusão deste parâmetro, 

o mesmo não apresentou-se como o de maior importância para o corpo d’ água 

analisado. O mesmo ocorreu neste estudo, onde o parâmero OD não mostrou-

se como a variável de maior peso, em nenhum dos dez mananciais analisados.  

Esta inversão de pesos, bem como a mudança das variáveis empregadas 

para a composição do IQA ocorre, possívelmente, porque cada manancial tem 

suas especificidades, ou seja, apresentam diferentes características hidraúlicas, 

formação sedimentar, uso e ocupação do solo, dentre outros fatores. Portanto, 

é imprescindivel a adaptação de índices para cada manancial a ser analisado. 

O emprego do parâmetro OD como o de maior importância para os 

mananciais, conforme estabelecido pelo NFS e aderido pela CETESB, pode 

estar ligado a metodologia empregada para a construção desse IQA, ou seja, à 

metodologia Delphi, em que os especialistas envolvidos basearam-se em 

informações da literatura. 

Na literatura é possível observar que o parâmetro OD é o mais importante 

na caracterização dos efeitos da poluição nos corpos hídricos, bem como é de 

fundamental importância para a existência dos seres aquáticos aeróbicos 

(SPERLING, 2007).  

 

5.2 Curvas de qualidade da água  

É importante ressaltar que o IQACETESB não levou em consideração o 

monitoramento constante de um manancial específico, uma vez que foi 

desenvolvido para avaliar a qualidade da água de qualquer corpo hídrico. 

Consequentemente, não foram levadas em consideração as legislações 

vigentes, como, por exemplo, a Resolução CONAMA 357/2005, que define os 

limites das concentrações das variáveis de qualidade da água, dependendo da 

classe e do tipo de manancial. Dessa forma, pode-se dizer que há certa 

subjetividade no IQACETESB. 

No presente estudo foi levada em consideração a Resolução CONAMA 

357/2005 para a construção dos IQAs, por ser uma legislação nacional. Com o 

propósito de que qualquer pesquisador possa adaptar a metodologia deste 

trabalho ao seu manancial de interesse, através da escolha das variáveis e de 
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seus respectivos pesos, das classes e tipos em que se encontra o manancial, 

bem como das faixas de classificação estabelecidas. 

Com base no exposto acima, a construção do IQAL40 possibilitou adaptar 

um índice exatamente para a realidade de cada manancial estudado, tendo em 

vista que neste estudo todos os corpos d’ água encontram-se na classe II, de 

água doce, e que foram utilizados os limites máximos/mínimos, segundo a 

legislação nacional, ou quando na ausência dessa baseou-se na literatura e em 

outras legislações vigentes, como ponto inicial para a criação das curvas de 

qualidade da água. A este ponto inicial deu-se o nome de Valor Máximo/Mínimo 

Permitido Restritivo (VMMPR). Já os valores encontrados na resolução como 

valores dentro de uma faixa ideal, denominou-se de Valor Bom de Qualidade 

(VBQ). 

Na Tabela 68 estão apresentados os valores utilizados como ponto de 

partida para criação das curvas de qualidade de água. Observa-se que não estão 

presentes as variáveis pH e TH20, pois a variável TH2O possui um VMQ e dois 

VBQs, VMMPRs, VLCs, porém, não possui VLCP. Já o pH, possui um VMQ e 

dois VBQs e VLCPs, sendo estes valores, portanto, apresentados na Tabela 69. 

 

Tabela 68: Valores de qualidade determinados para cada parâmetro em suas respectivas 
faixas 

Variáveis 

Faixas Rio Grande do Sul 
VMQ VBQ VMMPR VLC VLCP 

90 ≤ IQA ≤ 100 70 ≤ IQA < 90 50 ≤ IQA <70 25 ≤ IQA < 50 0 ≤ IQA < 25 

100 80 60 40 20 

Cl- 0,00 128,00 250,00 375,00 750,00 

CT 0,00 752,00 1000,00 1500,00 3000,00 

PT 0,00 0,04 0,05 0,08 0,15 

NH3 0,00 1,50 2,00 3,00 6,00 

NT 0,00 8,00 10,00 15,00 30,00 

ST 0,00 396,00 500,00 750,00 1500,00 

TH 0,00 76,00 100,00 150,00 300,00 

OD 8,00 7,00 5,00 3,00 2,00 

DBO5 0,00 4,00 5,00 7,50 15,00 
VMQ: Valor Máximo de Qualidade; VBQ: Valor Bom de Qualidade; VMMPR: Valor Máximo Permitido 
Restritivo; VLC: Valor do Limite da Curva e VLCP: Valor do Limite da Curva Péssima. 
  



118 

 

 

Tabela 69: Valores de qualidade determinados para os parâmetros pH e TH2O em suas 
respectivas faixas 

Variáveis 

Faixas Rio Grande do Sul 
VMQ VBQ VMMPR VLC VLCP 

90≤ IQA ≤ 100 70 ≤ IQA < 90 50 ≤ IQA < 70 25 ≤ IQA < 50 0 ≤ IQA < 25 
100 80 60 40 20 

TH2O 15,00 12,00 19,00 9,00 25,00 6,00 38,00 * * 
pH 7,00 6,00 9,00 * * * * 0,00 14,00 

*Não apresenta valor; VMQ: Valor Máximo de Qualidade; VBQ: Valor Bom de Qualidade; VMMPR: Valor 
Máximo Permitido Restritivo; VLC: Valor do Limite da Curva e VLCP: Valor do Limite da Curva Péssima. 

 

Para encontrar os valores da temperatura utilizou-se a mesma 

metodologia dos demais parâmetros de qualidade, porém, não foram delimitados 

VLCPs de temperatura da água, uma vez que na literatura utilizada como base, 

os VLCs se encontram elevados (SPERLING, 2005; BRASIL, 2011a; BRASIL, 

2011b). 

Ciente de que a variável pH apresenta os seus valores ideais, segundo o 

CONAMA 357/2005, dentro de uma faixa de qualidade da água (6 a 9), adotou-

se que esses não seriam os VMMPRs, mas sim, os VBQs.  

Além disso, essa variável apresenta os valores VLCPs fixos (0 e 14), uma 

vez que o pH não existe fora destes intervalos de valores (SPERLING, 2005), 

portanto, para encontrar os demais valores, não foi possível utilizar a 

metodologia empregada nas demais variáveis.  

Foi admitido então que os valores compreendidos entre 6≤pH<7,5 e 

valores compreendidos entre 7,5<pH≤9, apresentam um valor de qi fixo, sendo 

este igual a 90, pois conforme já comentado anteriormente, segundo a 

legislação, valores nestes intervalos são valores ideais. Para os valores 

compreendidos entre 0 e 6 bem como entre 9 e14, criou-se curvas, para 

encontrar o valor de qi. 

Tendo-se ciência de que os valores 0 e 14 correspondem a qualidade 

péssima da água, a eles foi adotado o valor de qi igual a zero, pois esses são os 

menores/maiores valores que o pH pode chegar. Em relação aos valores de pH 

6 e 9, foi empregado o valor de qi igual a 70. 

Por fim, para encontrar os valores correspondentes aos qi de 25 e 40, 

utilizou-se regra de três composta (Tabela 70). Logo após, realizou-se a 
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interpolação desses valores, gerando assim as duas curvas de qualidade da 

água para o parâmetro pH. É importante ressaltar que nesta metodologia o pH 

não possui faixa aceitável de qualidade da água. 

 

Tabela 70: valores encontrados para os qi de 25 e 40 

Variável 
qi qi 

25 40 

pH 11,500 10,000 

pH 3,000 4,800 

 

De posse dos valores estabelecidos nas Tabelas 68, 69 e 70, foram 

geradas curvas de qualidade da água, para cada uma das variáveis analisadas 

(APÊNDICES DE M a W). 

Almeida (2007) criou suas curvas de qualidade da água para serem 

aplicadas em águas subterrâneas com base na Resolução CONAMA 396/2008. 

Quando essa resolução não apresentou a concentração máxima/mínima 

permitida para certas variáveis analisadas, a autora utilizou a Portaria MS 

518/2004 e/ou os limites recomendados na terceira edição das diretrizes de 

qualidade da água para consumo humano. Na ausência de informações nessas 

duas fontes, a autora utilizou valores disponíveis na literatura. 

Por isso, as curvas estabelecidas neste trabalho diferiram das curvas 

estabelecidas por Almeida (2007), para os mesmos parâmetros de qualidade da 

água. Bem como diferiram das curvas estabelecidas pela CETESB, uma vez que 

essas foram definidas de acordo com opiniões de especialistas envolvidos no 

estudo (SEMAD, 2005; CETESB, 2003).  

 

5.2.1 Equações extraídas das curvas de qualidade da água 

De posse das curvas geradas estabeleceram-se as equações, bem como 

seus limites de aplicação, buscando assim facilitar a sua aplicabilidade (Tabela 

71). Portanto, uma vez obtidos os valores dos parâmetros de qualidade da água, 

seleciona-se a equação mais adequada, dentro da faixa de valores, e calculam-

se as suas respectivas notas individuais (qi). O diferencial destas equações para 
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as estabelecidas pela CETESB é que através da análise das notas individuais 

de cada parâmetro será possível identificar quais as variáveis que mais 

influenciaram na nota final do índice de qualidade da água. 

 

Tabela 71: Equações geradas a partir das curvas e os respectivos limites de aplicação 

Parâmetro Limites 
mínimo (>) 

Limite 
Máximo (≤) 

Equação de qi 

Cloretos (Cl-) 

 600,00 25 

300,00 600,00 96,237e-0,002x 

214,40 300,00 161,07e-0,004x 

167,11 214,40 217,79e-0,005x 

0,00 167,11 100e-5E-04x 

Coliformes Termotolerantes (CT) 

 2400,00 25 

1200,00 2400,00 -35,43ln(x) + 300,33 

857,00 1200,00 59996x-1 

668,00 857,00 218,31e-0,001x 

0,00 668,00 100e-1E-04x 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO5) 

 12,00 25 

6,00 12,00 0,5556x2 - 14,167x + 115 

4,85 6,00 -59,08ln(x) + 155,62 

3,55 4,85 
-18,482x2 + 117,32x - 

93,559 
0,00 3,55 -2,2254x + 100 

Fósforo Total (PT) 

 0,12 25 

0,06 0,12 -39,43ln(x) - 58,869 

0,04 0,06 4,996x-0,836 

0,03 0,04 -94,38ln(x) - 225,71 

0,000 0,03 100e-2,368x 

Nitrogênio Amoniacal (NH3) 

 4,80 25 

2,40 4,80 -35,43ln(x) + 80,168 

1,71 2,40 159,84e-0,486x 

1,33 1,71 216,19e-0,66x 

0,00 1,33 100e-0,062x 

Nitrogênio Total (NT) 

 24,00 25 

12,00 24,00 -35,43ln(x) + 137,18 

8,57 12,00 160,78e-0,098x 

7,11 8,57 301,25e-0,169x 

0,00 7,11 100e-0,012x 
x: concentração. 
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Continuação da Tabela 71: Equações geradas a partir das curvas e os respectivos limites de 
aplicação 

Parâmetro 
Limites 

mínimo (>) 
Limite 

Máximo (≤) 
Equação de qi 

Turbidez (TH) 

 240,00  25 

120,00 240,00 96,237e-0,006x 

85,71 120,00  -59,29ln(x) + 333,61 

67,55 85,71  -84ln(x) + 443,83 

0,00 67,55 100e-0,001x 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

0,00 2,50 25 

3,75 2,50  -13,333x2 + 103,33x - 150 

5,83 3,75 1,9462x2 - 9,0297x + 56,492 

7,88 5,83 1,374x2 - 9,081x + 76,242 

 7,88 99,986e-0,009x 

Temperatura da Água (TH2O) 

 7,50 25 

7,50 10,50 21,662e0,1122x 

10,50 13,50 79,478ln(x) - 117,08 

13,50 15,00 34,884e0,0702x 

15,00 16,67  257,23e-0,063x 

16,67 21,43 0,0371x2 - 5,6154x + 173,3 

21,43 30,00 0,1279x2 - 9,037x + 205,96 

 30,00 25 

Potencial Hidrogeniônico (pH) 

0,00 6,00 -7E-15x2 + 8,3333x - 2E-13 

6,00 7,50 90 
 7,50 100 

7,50 9,00 90 

9,00 14,00 -10x + 140 

Sólidos Totais (ST) 

 1200,00 25 

600,00 1200,00 -35,43ln(x) + 275,77 

428,57 600,00 -59,3ln(x) + 429,09 

352,00 428,57 -100,3ln(x) + 678,75 

0,00 352,00 100e-2E-04x 
x: Concentração. 

 

Ao observarmos a Tabela 71, bem como através da análise das curvas de 

qualidade da água, para cada uma das variáveis analisadas que se encontram 

no Apêndice de M a W, o último valor do gráfico, bem como das equações, não 

condiz com os valores limites da curva péssima, isto ocorre, pois para a 

confecção das curvas utilizou-se o valor de 25, e não o valor de 20, uma vez que 



122 

 

 

de 0 a 25 foram estipulados valores fixos e portanto os mesmos não entraram 

na confecção das curvas. 

Ressalta-se que nos gráficos dos Apêndices de M a W encontram-se duas 

linhas: uma sólida que representa os valores conhecidos da equação (VMQ, 

VBQ, VMMPR, VLC, VCLP) e uma linha tracejada que representa o modelo da 

equação escolhida.  

Para medir a relação entre a reta dos valores interpolados, com os valores 

conhecidos de cada equação, utilizou-se o coeficiente de determinação (R2). 

Esses coeficientes, bem como os gráficos criados, podem ser observados nos 

Apêndices de M a W. 

Sendo assim, através da análise dos coeficientes de determinação, é 

possível verificar que os dados observados e simulados empregados para a 

criação das equações apresentaram um bom ajuste, pois de acordo com 

Barbetta (2012), Cecon et al. (2012), Green e van Griensven (2008) e Moriasi et 

al. (2007), para o coeficiente de determinação apresentar um grau de 

colinearidade entre os dados observados e simulados é necessário que seu valor 

seja superior a 0,7 para ser considerado satisfatório. 

 

5.4 Comparação entre o IQAL40 e o IQACETESB utilizando os dados dos 

doze GERs separadamente 

Na Tabela 72 estão apresentados os resultados gerados por períodos, 

através do IQACETESB e do IQAL40, onde as cores azul, verde, amarelo, vermelho 

e preto representam, respectivamente, as faixas de qualidade da água; ótima, 

boa, aceitável, ruim e péssima. É importante salientar que os períodos de 2007-

2, 2008-1 e 2011-1 não constam neste estudo, pois apresentaram diversas 

falhas amostrais, decorrentes de faltas de equipamento para coletas, bem como 

por inacessibilidades aos locais por parte da FEPAM. 
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Tabela 72: Aplicação dos IQAs CETESB e L40 para analisar a variabilidade temporal da qualidade da água na bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira 

Ponto IQA 
Período 

2005-1 2005-2 2006-1 2006-2 2007-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 
GER 
45 

CETESB 79 81 72 ND ND 66 28 32 59 64 ND 77 45 17 27 
L40 91 78 92 ND ND 88 88 88 94 80 ND 90 70 92 91 

GER 
46 

CETESB 76 46 70 74 ND 61 69 77 ND 69 28 49 65 43 72 
L40 96 97 84 73 ND 99 76 96 ND 97 88 82 76 97 96 

GER 
47 

CETESB 54 66 75 64 ND 50 66 87 ND 58 51 38 22 30 65 
L40 93 76 97 92 ND 93 89 90 ND 94 85 77 93 79 88 

GER 
48 

CETESB 42 59 47 63 ND 34 77 44 ND 44 42 48 39 34 65 
L40 73 79 87 85 ND 84 81 87 ND 86 83 64 81 75 76 

GER 
62 

CETESB 67 63 63 ND ND 44 67 52 71 52 ND 62 51 64 32 
L40 78 72 77 ND ND 81 74 82 82 62 ND 71 64 76 76 

GER 
61 

CETESB 64 59 60 ND ND 60 69 64 64 64 ND 61 58 54 66 
L40 82 92 52 ND ND 91 91 38 37 84 ND 85 72 90 94 

GER 
64 

CETESB 61 26 50 36 19 23 36 25 70 63 73 31 39 27 42 
L40 70 59 64 65 41 59 67 69 75 93 98 61 71 51 69 

GER 
65 

CETESB 68 58 57 29 25 20 42 41 71 72 54 57 42 27 47 
L40 28 25 26 27 28 29 28 29 29 36 31 23 28 28 20 

GER 
66 

CETESB 71 63 64 31 23 ND 34 25 65 76 53 63 59 37 62 
L40 68 66 63 69 73 ND 64 65 72 81 68 62 56 49 63 

GER 
67 

CETESB 70 56 62 56 44 38 74 50 71 69 55 53 40 27 44 
L40 65 67 69 64 70 57 64 67 72 77 73 56 63 42 65 

GER 
68 

CETESB 64 61 63 29 20 18 36 21 ND 34 ND 73 23 41 52 
L40 83 85 82 71 79 79 81 86 ND 83 ND 90 72 84 72 

GER 
69 

CETESB 58 64 63 28 22 19 38 26 ND 51 ND 66 35 51 67 
L40 64 68 87 86 89 66 67 94 ND 93 ND 78 66 92 92 

ND: não foi possível obter todos os parâmetros necessários para compor o IQAL40 nestes mananciais. 
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Através da análise da Tabela 72, observa-se que houve diferenças nos 

valores dos IQAs (CETESB e L40) calculados, quando comparado ao mesmo 

ponto monitorado e o mesmo período analisado. Isto se deve principalmente a 

três fatores. O primeiro é a readequação dos pesos, bem como o emprego ou a 

retirada de variáveis de acordo com a realidade de cada um dos dez mananciais 

estudados, pois assim, as variáveis de maior importância obtiveram o maior 

peso. E aliado a esses fatores está a reestruturação das curvas de qualidade da 

água, uma vez que estas apresentam-se adaptadas, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005, para rios de classe II, doce. Abaixo estão apresentados os 

resultados onde a mudança de faixa ocorreu de maneira mais acentuada (Tabela 

72). 

Observa-se na Tabela 72, que no ponto GER 45, localizado no Rio Piratini, 

o valor mais discrepante ocorreu em 2013-1, onde o IQACETESB apresentou-se na 

faixa péssima de qualidade e o IQAL40RIOPIRATINI1, na faixa ótima. Esta faixa, 

“péssima”, do IQACETESB foi fortemente influenciada pelas variáveis CT, OD e PT 

que obtiveram um qi péssimo, ruim e ruim, respectivamente (Tabela 73). 

 
Tabela 73: Faixas em que se encontraram os qis das variáveis de qualidade da água do GER45 

no período de 2013-1 

Variáveis 
2013-1 

IQACETESB IQAL40RIOPIRATINI1 

Cl- - Ótimo 

CT Péssimo Ótimo 

DBO5 Boa - 

PT Ruim Ótimo 

NH3 - Ótimo 

NT Ótimo Ótimo 

OD Ruim Ótimo 

pH Bom Bom 

ST Bom Ótimo 

TH2O Ótimo Aceitável 

TH Ótimo Ótimo 

 

Já no ponto GER46 localizado no Canal São Gonçalo, o 

IQAL40CANALSÃOGONÇALO1 coincidiu com a do IQACETESB, apresentando a maior 

discrepância entre o período de 2005-2 e 2013-1 (Tabela 72), em ambos os 

períodos o IQAL40CANALSÃOGONÇALO1, apresentou-se na faixa ótima e o IQACETESB 
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na faixa ruim. Ao se analisar o IQACETESB em 2005-2 as variáveis TH e NT 

estiveram na faixa péssima, qi; em 2013-1 a mesma faixa foi encontrada com 

relação também ao IQACETESB para as variáveis PT, ST e TH. 

 
Tabela 74: faixas em que se encontraram os qis das variáveis de qualidade da água do GER46 

no período de 2005-2 e 2013-1 

Variável 
2005-2 2013-1 

IQACETESB IQAL40CANALSÃOGONÇALO1 IQACETESB IQAL40CANALSÃOGONÇALO1 

CT Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 

DBO5 Ótimo Ótimo Bom Ótimo 

PT Ótimo - Péssimo - 

NH3 - Ótimo - Ótimo 

NT Péssimo Ótimo Aceitável Ótimo 

OD Bom Ótimo Aceitável Ótimo 

pH Bom Bom Ótimo Bom 

ST Bom Ótimo Péssimo Ótimo 

TH2O Ótimo - Ótimo - 

TH Péssimo Ótimo Péssimo Ótimo 

 

Por conseguinte, no GER 47, também localizado no Canal São Gonçalo, 

a maior disparidade ocorreu no período de 2012-2, onde o IQACETESB esteve na 

faixa péssima e o IQAL40CANALSÃOGONÇALO2 na ótima (Tabela 72). O qi das variáveis 

PT, CT, DBO5 e TH, referente ao IQACETESB apresentaram-se na faixa péssima 

o que influenciou diretamente na nota final deste índice (Tabela 75). 

 

Tabela 75: faixas em que se encontraram os qis das variáveis de qualidade da água do GER47 
no período de 2012-2 

Variável 
2012-2 

IQACETESB IQAL40ARROIOSÃOGONÇALO2 

CT Péssimo Bom 

DBO5 Péssimo Ótimo 

PT Péssimo - 

 Ótimo - 
NT Ótimo Ótimo 
OD Ótimo Ruim 

pH Bom Bom 

ST Bom Ótimo 

TH2O Ótimo - 

TH Péssimo Ótimo 
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Os pontos localizados no Arroio Pelotas (GER 48), Arroio Piratini (GER 

61), Arroio Grande (GER 62), Arroio Bolacha (GER 64), Saco da Mangueira 

(GER 65) e Ilha do Leonidio (GER 67), apresentaram mudanças de faixas, mas 

por não serem tão discrepantes não serão ressaltados (Tabela 72).  

O ponto GER 66 localizado no Estuário Laguna dos Patos, apresentou-se 

no ano de 2007-1, na faixa péssima, segundo o índice da CETESB. Já no índice 

L40 do Estuário Laguna dos Patos, apresentou-se na faixa boa. A faixa péssima 

encontrada no IQACETESB é decorrente principalmente dos qi péssimos de CT e 

NT, já no IQAL40ESTUÁRIOLAGUNADOSPATOS o qi mais baixo encontrado para este 

período foi o de ruim da variável PT (Tabela 77). 

 

Tabela 77: faixas em que se encontraram os qis das variáveis de qualidade da água do GER66 
no período de 2007-1 

Variáveis 
2007-1 

IQACETESB IQAL40ESTUÁRIOLAGUNADOSPATOS 

Cl- - Ótimo 
CT Péssimo Bom 

DBO5 Bom Bom 
PT Ótimo Ruim 
NH3 - Ótimo 
NT Péssimo Ótimo 
OD Ruim Ótimo 
pH Bom Bom 
ST Ruim Aceitável 

TH2O Ótimo Bom 
TH Boa Ótimo 

 

O ponto localizado no Arroio Del Rey (GER 68) apresentou as maiores 

mudanças nos períodos de 2007-1, 2008-2, 2009-2 e 2012-2, sendo que as 

variáveis de maior influência podem ser observadas na Tabela 78. 
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Tabela 78: Faixas em que se encontraram os qis das variáveis de qualidade da água do GER68 
no período de 2007-1, 2008-2, 2009-2 e 2012-2 

Variáveis 
2007-1 2008-2 2009-2 2012-2 

IQA1 IQA2 IQA1 IQA2 IQA1 IQA2 IQA1 IQA2 
Cl- - O - O - O - O 
CT P O B O P O P R 

DBO5 B O B O B O A O 
PT B R B R B R P R 
NH3 - O - O - O - O 
NT P O P O A O A O 
OD R A P A O B R B 
pH B B B B B B A B 
ST A B A O B O A B 

TH2O O B O O O B O B 
TH R A A A A O P A 

IQA1: IQACETESB; IQA2: IQAL40ARROIODELREY; P: Péssimo; R: Ruim; A: Aceitável; B: Bom e O: Ótimo. 
 

Por fim, as maiores discrepâncias encontradas no ponto localizado no 

Arroio Chuí (GER 69), foram nos períodos de: 2007-1, onde o IQACETESB 

apresentou-se na faixa péssima e o IQAL40ARROIOCHUÍ na faixa boa, e no período 

de 2009-2, no qual o IQACETESB esteve na faixa ruim e o IQAL40ARROIOCHUÍ na faixa 

ótima. As variáveis que mais influenciaram neste resultado poder ser observadas 

na Tabela 79. 

 

Tabela 79: faixas em que se encontraram os qis das variáveis de qualidade da água do GER69 
no período de 2007-1 e 2009-2 

Variáveis 2007-1 2009-2 
IQACETESB IQAL40ARROIOCHUÍ IQACETESB IQAL40ARROIOCHUÍ 

Cl- - Ótimo - Ótimo 
CT Péssimo Ruim Péssimo Ruim 

DBO5 Aceitável Bom Bom Ótimo 
PT Ótimo Ruim Bom Ótimo 
NH3 - Ótimo - Ótimo 
NT Ruim Ótimo Péssimo Ótimo 
OD Ruim Aceitável Aceitável Bom 
pH Ótimo Bom Ótimo Bom 
ST Bom Aceitável Aceitável Ruim 

TH2O Ótimo Bom Ótimo Aceitável 
TH Ruim Bom Aceitável Ótimo 

 

É importante ressaltar que mesmo levando-se em consideração a 

mudança de faixa das variáveis é fundamental observar os pesos estabelecidos 

para cada variável, uma vez que estes influenciaram diretamente na nota final. 
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Em aproximadamente 90% de toda a série histórica estudada o IQAL40 

apresentou-se em faixas distintas do IQACETESB. Desta forma, verifica-se, por 

meio da comparação entre o IQACETESB e o IQAL40, o quanto é importante, para 

fins de monitoramento ambiental, a adaptação de índices da qualidade da água 

para que representem a realidade do manancial. Com isso espera-se reduzir 

tomadas de decisão equivocadas no planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

A aplicação equivocada de um índice de qualidade da água pode trazer 

vários prejuízos aos órgãos públicos, por colocar em risco a saúde da população, 

quando o IQA apresenta a qualidade de uma água como boa, por exemplo, ao 

passo que a mesma se encontra na faixa ruim.  

Também por fazer os órgãos públicos responsáveis pelo monitoramento 

ambiental investirem em soluções para melhorar a qualidade da água de um 

manancial, que se encontra em uma faixa ruim, por exemplo, mas que na 

verdade a água do manancial está em uma faixa boa. Sendo assim, deve-se 

utilizar essa ferramenta com bastante cautela, buscando sempre instrumentos 

adequados para o manancial estudado. 

 

5.5 Variabilidade temporal da qualidade da água na área de estudo 

Nos Apêndices de AJ a AT está apresentada a variabilidade temporal da 

qualidade da água na bacia Piratini-São Gonçalo-Mangueira (L40), determinada 

a partir da aplicação do IQAL40.  

O ponto GER 45, pertencente ao Rio Piratini, apresentou-se na faixa 

aceitável apenas no período de 2012-1. Esse fato foi fortemente influenciado 

pela variável CT, que esteve na faixa péssima, seguida das variáveis OD e TH2O 

que estiveram na faixa ruim e analisando simultaneamente os pesos de cada 

variável, observa-se que os CT foi uma das variáveis de maior importância para 

este manancial. 

Referente ao GER 45 é possível observar que a nota ruim do PT, significa 

que ele apresentou-se neste período com uma concentração elevada, e através 

da imagem georreferenciada do entorno do ponto (Apêndice A), é possível 
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verificar que esta alta concentração pode estar relacionada às atividades 

agrícolas existentes nas proximidades. 

Nos períodos de 2005-1, 2006-1, 2010-1, 2013-1 e 2013 -2, o manancial 

apresentou a melhor faixa (Ótima). Isso se deve ao fato da variável CT estar na 

faixa de qualidade boa em todos os períodos, supracitados. 

Os pontos GER 46 e GER 47 se mantiveram em todo período analisado 

entre as faixas boa e ótima. Isso já era esperado com relação ao ponto GER 46, 

pois apresenta-se mais afastado do aglomerado urbano (Apêndice B). Porém, 

com relação ao ponto GER 47, o resultado mostrou-se contrastante, uma vez 

que o ponto se encontra após o aglomerado urbano.  

O mesmo ocorreu com o ponto GER 48, com exceção de 2012-1, na qual 

esteve na faixa aceitável. Analisando o qi de cada parâmetro verificou-se que os 

ST foram os que mais influenciaram neste resultado, uma vez que neste período 

foram encontrados na faixa péssima. Esse fato poder ter ligação com a 

localização do ponto, pois este encontra-se dentro da área urbana e 

possivelmente neste período pode ter ocorrido uma maior descarga de efluentes. 

Por conseguinte, o GER 62 esteve na maior parte da série histórica 

estudada na faixa boa, com exceção de 2010-2 e 2012-2, onde esteve na faixa 

aceitável. O qi péssimo do PT e do NT influenciaram na nota final do 

IQAL40ARROIOGRANDE. Além disso, a variável NT apresentou na AF/ACP como a de 

maior importância para este manancial.  

A alta concentração de PT pode estar relacionada com a lixiviação dos 

componentes das rochas existentes ao redor (APÊNDICE E). Esta mesma 

variável encontrou-se na faixa supracitada e influenciou a nota final do ponto 

GER 61, nos períodos de 2009-2 e 2010-1; já para este ponto o PT pode estar 

relacionado a atividades agrícolas (APÊNDICE F), no período de 2006-1 o GER 

61 foi influenciado pelas variáveis CT, OD e TH2O. É importante ressaltar que a 

variável CT é uma das de maior importância para este ponto. 

O GER 64 apresentou a pior faixa (Ruim), em 2007-1. Isso se deve as 

variáveis Cl-, DBO5, ST e NH3, que apresentaram um qi na faixa péssima, sendo 

que para este manancial a variável de maior importância é o NH3. Através da 
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análise da imagem da área ao entorno do ponto (APÊNDICE G), as variáveis 

supracitadas podem estar relacionadas com efluentes domésticos e atividades 

agropecuárias. 

O único ponto que encontrou três períodos na faixa péssima foi o GER 

65, 2005-2, 2012-1 e 2013-2, uma vez que as variáveis que influenciaram 

diretamente no período de 2005-2, foram Cl- e ST, com a nota péssima, e CT 

com a nota ruim. Já em 2012-1, as variáveis de maior peso para esse baixo valor 

do índice foram Cl-, CT, PT e ST. Por fim em 2013-2 foi em decorrência do qi 

péssimo encontrado para as variáveis Cl-, PT e ST. Ressalta-se que a variável 

ST é a variável de maior importância para este manancial. Com relação as 

possíveis atividades antrópicas, as variáveis supracitadas podem estar 

relacionadas a altas cargas de efluentes domésticos (APÊNDICE H).  

O ponto localizado no Estuário Laguna dos Patos apresentou-se na faixa 

ruim, em 2013-1, decorrente das variáveis PT, ST e pH, que se apresentaram na 

faixa péssima, a nota foi duplamente influenciada pelo pH uma vez que este 

apresenta-se como uma das variáveis de maior importância. 

A mesma faixa e o mesmo período supracitado foi encontrada para o 

ponto da ilha do Leonidio (GER 67), porém, foi decorrente do qi péssimo das 

variáveis Cl-, PT e ST, uma vez que a variável PT é a variável de maior influência 

para este manancial. No entanto, no GER 67, estas variáveis podem estar 

relacionadas com atividades agrícolas, dissolução de rochas e ao fato de que 

este ponto se encontra próximo ao local onde confluem as águas doces e salinas 

(APÊNDICE J). 

Os pontos GER 61 e GER 68 foram os únicos que se mantiveram 

constante, nas faixas aceitável e boa, respectivamente, durante toda a série 

histórica estudada. 

Por fim, o GER 69, localizado no Arroio Chuí, apresentou-se na faixa 

aceitável nos períodos de 2005-1, 2005-2, 2008-2, 2009-1 e 2012-2, sendo 

influenciadas pelas variáveis Cl-, PT e ST, que apresentaram um qi na faixa 

péssima, sendo que a variável de maior importância para este manancial é o 
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fósforo total. Estas variáveis possivelmente estejam relacionadas a despejos 

domésticos e atividades agrícolas (APÊNDICE L). 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 Considerações Finais 

 

Tendo em vista que os índices de qualidade da água empregados 

atualmente apresentam resultados distorcidos da realidade dos mananciais, 

tornou-se de fundamental importância a proposição de uma metodologia para a 

construção de índices que pudessem ser adaptados e que representassem a 

realidade do manancial estudado, para assim, ser possível realizar um 

monitoramento ambiental confiável. 

Observa-se, porém, que existem diversas formas para a construção 

desses índices, dentre elas a empregada neste estudo, ou seja, a estatística 

multivariada, através da qual foi possível identificar as variáveis mais importantes 

para representar cada um dos 10 mananciais estudados, e assim compor o 

IQAL40, bem como identificar a importância de cada variável empregada no 

estudo, para cada corpo hídrico. 

Com a aplicação da metodologia proposta foi possível constatar que nem 

todas as variáveis de qualidade da água foram necessárias para compor os 

IQAsL40, para os pontos contidos nos mananciais estudados. 

Os pesos destas variáveis apresentaram variação de manancial para 

manancial, porém, observou-se que a variável Oxigênio Dissolvido não se 

apresentou, em nenhum dos pontos estudados, como a variável de maior 

importância, conforme observado no índice de qualidade da água utilizado pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (IQACETESB). 

Outro fator relevante encontrado neste estudo, foi que as variáveis cloreto 

e nitrogênio amoniacal apresentaram-se com maior peso em alguns mananciais 

estudados, mesmo não sendo o comportamento esperado, uma vez que elas 

não constam no IQACETESB. Dessa forma, observa-se a importância de utilizar 

variáveis e pesos adequados para cada manancial estudado. 
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Na criação das curvas de qualidade da água foi possível observar que a 

legislação empregada, no caso a Resolução CONAMA 357/2005, bem como 

suas respectivas classes, influenciou no resultado obtido, quando comparadas a 

outras curvas existentes e empregadas pela CETESB. 

Entretanto, a utilização do IQA deve ser realizada com bastante cautela, 

mesmo sendo de rápida aplicação, fácil interpretação e de baixos investimentos 

amostrais, pois pode gerar resultados distorcidos da realidade existente, e assim 

acarretar em grandes prejuízos na economia e na saúde da população. 

Contudo sugere-se que para estudos futuros, os índices gerados sejam 

utilizados apenas em pontos amostrais coletados próximos aos empregados 

nesse estudo. Se houver a necessidade de serem aplicados em pontos mais 

distantes deve-se, ao menos, readequar os pesos empregados em cada variável 

de qualidade da água. 

Por fim, se os índices forem aplicados a outras bacias hidrográficas, deve 

ser levado em consideração que as criações das curvas podem ser utilizadas 

apenas para mananciais de classe II, de água doce, do Rio Grande do Sul, sendo 

necessário realizar modificações nas curvas de qualidade da água, se o 

manancial estudado estiver enquadrado em outras classes, tipo e estado.
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Apêndice A – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 45 localizado no rio Piratini 
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Apêndice B – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 46 localizado no Canal São  

Gonçalo 
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APÊNDICE C – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 47 localizado no Canal São Gonçal o 
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Apêndice D – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 48 localizado no Arroio Pelotas 
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Apêndice E – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 62 localizado no Arroio Grande 
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Apêndice F – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 61 localizado no Rio Piratini 
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Apêndice G – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 64 localizado no Arroio Bolacha 
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Apêndice H – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 65 localizado no Saco da Mangueir a 
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Apêndice I – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 66 localizado no Estuário Laguna dos Patos, na 
Ilha de Torotama 
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Apêndice J – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 67 localizado na Ilha do Leonidio , na Ponte p/ a 
Ilha dos Marinheiros 
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Apêndice K – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 68 localizado no Arroio Del Rey 
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Apêndice L – Imagem obtida no Google Earth contendo  o entorno do GER 69 localizado no Arroio Chuí 
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Apêndice M – Curva de qualidade da água elaborada p ara o Cloreto (Cl -) 
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Apêndice N – Curva de qualidade da água elaborada p ara os Coliformes Termotolerantes (CT) 
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Apêndice O – Curva de qualidade da água elaborada p ara a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5) 
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Apêndice P – Curva de qualidade da água elaborada p ara o Fósforo Total (PT) 
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Apêndice Q – Curva de qualidade da água elaborada p ara o Nitrogênio Amoniacal (NH 3) 
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Apêndice R – Curva de qualidade da água elaborada p ara o Nitrogênio Total (NT) 
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Apêndice S – Curva de qualidade da água elaborada p ara os Sólidos Totais (ST) 
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Apêndice T – Curva de qualidade da água elaborada p ara a Turbidez (TH) 
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Apêndice U – Curva de qualidade da água elaborada p ara o Oxigênio Dissolvido (OD) 
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Apêndice V – Curva de qualidade da água elaborada p ara a Temperatura da Água (T H20) 
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Continuação do Apêndice V – Curva de qualidade da á gua elaborada para a Temperatura da Água (T H20) 
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Apêndice W – Curva de qualidade da água elaborada p ara o Potencial Hidrogeniônico (pH) 
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APÊNDICE AJ – Análise  temporal da qualidade da águ a no período de 
2005-1 
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APÊNDICE AK – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2005-2 
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APÊNDICE AL – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2006-1 
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APÊNDICE AM – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2006-2 
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APÊNDICE AN – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2007-1 
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APÊNDICE AO – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2008-2 
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APÊNDICE AP – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2009-1 
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APÊNDICE AQ – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2009-2 
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APÊNDICE AR – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2010-1 
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APÊNDICE AS – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2010-2 
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APÊNDICE AT – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2011-2 
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APÊNDICE AU – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2012-1 
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APÊNDICE AV – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2012-2 
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APÊNDICE AW – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2013-1 
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APÊNDICE AX – Análise temporal da qualidade da água  no período de 
2013-2 
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Anexo A – Classificação das águas segundo a resoluç ão CONAMA Nº 
357/2005 

Finalidade Tipo de Água Classe Tratamento 

Abastecimento para consumo 
humano 

Doce 

Especial  Com desinfecção 

II Tratamento simplificado 

II Tratamento Convencional 

III 
Tratamento Convencional ou 

avançado 

Saloba I 
Tratamento Convencional ou 

avançado 

Salina Não se aplica Não se aplica 

Preservação do equilíbrio natural 
das comunidades aquáticas 

Doce 

Especial  Não se aplica 

I Não se aplica 

II Não se aplica 

Saloba 
Especial  Não se aplica 

I Não se aplica 

Salina 
Especial  Não se aplica 

I Não se aplica 

Preservação dos ambientes 
aquáticos em unidade de 

conservação de proteção integral 

Doce Especial  Não se aplica 

Saloba Especial  Não se aplica 

Salina Especial  Não se aplica 

Irrigação de hortaliças ingeridas 
cruas e também de frutas 

crescentes no chão sendo estas 
inseridas cruas sem remoção de 

"películas" 

Doce I Não se aplica 

Saloba Não se aplica Não se aplica 

Salina I Não se aplica 

Proteção das comunidades 
aquáticas em terras indígenas 

Doce I Não se aplica 

Saloba Não se aplica Não se aplica 

Salina Não se aplica Não se aplica 

Recreação e contato primário 

Doce 
I Não se aplica 

II Não se aplica 

Saloba I Não se aplica 

Salina I Não se aplica 
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Continuação Anexo A –  Classificação das águas segu ndo a resolução 
CONAMA Nº 357/2005.  

Finalidade 
Tipo de 
Água 

Classe Tratamento 

Atividades de pesca e 
aquicultura 

Doce II Não se aplica 

Saloba I Não se aplica 

Salina I Não se aplica 

Irrigação de plantações, jardins e 
campos..., dentre os quais a 
população pode ter contato 

Doce I Não se aplica 

Saloba 
Não se 
aplica 

Não se aplica 

Salina 
Não se 
aplica 

Não se aplica 

Irrigação de culturas arbóreas, 
forrageiras e cerealíferas 

Doce III Não se aplica 

Saloba 
Não se 
aplica 

Não se aplica 

Salina 
Não se 
aplica 

Não se aplica 

Pesca por lazer 

Doce III Não se aplica 

Saloba II Não se aplica 

Salina II Não se aplica 

Navegação 

Doce IV Não se aplica 

Saloba III Não se aplica 

Salina III Não se aplica 

Dessedentação animal 

Doce III Não se aplica 

Saloba II Não se aplica 

Salina II Não se aplica 

Recreação de contato 
secundário 

Doce III Não se aplica 

Saloba II Não se aplica 

Salina II Não se aplica 

Harmonia paisagística 

Doce IV Não se aplica 

Saloba III Não se aplica 

Salina III Não se aplica 
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Anexo B - Curvas médias de avaliação da qualidade d a água criadas 
pela national sanitation foundation (NSF). 
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Anexo C – Equações representativas das curvas de qu alidade do NSF, 
elaboradas pela CETESB. 

 

 


