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RESUMO 

 
O principal objetivo deste trabalho foi reduzir o número de parâmetros compõem o 
Índice de Qualidade da Água (IQA), desenvolvido pela National Sanitation 
Foundation, por meio da aplicação de análise estatística multivariada. Para isto, 
foram utilizados os resultados fornecidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
- IGAM de cada parâmetro integrante do IQA (oxigênio dissolvido, coliformes 
termotolerantes, pH, DBO, nitrato, fosfato, temperatura, turbidez e sólidos totais) e 
os respectivos valores de IQA, de cada estação de monitoramento da Bacia do Rio 
das Velhas, no período de 2000 a 2010. Para a redução do número de dados 
avaliados foi primeiramente investigada a aplicação da análise de componentes 
principais (PCA), cuja aplicação não foi satisfatória para a avaliação do conjunto de 
dados estudado. Desta forma, a rede neural de Kohonen foi utilizada, 
proporcionando a redução do conjunto de dados inicial composto por 1834 
resultados para 524. A viabilidade da aplicação da redução do número de resultados 
foi avaliada pela comparação entre a correlação dos dados originais e os dados 
reduzidos. A redução do número de conjuntos de dados também mostrou que a 
frequência de avaliação das estações de monitoramento poderia ser reduzida, em 
relação a frequência atualmente praticada pelo IGAM, culminando em redução de 
custos com monitoramento. O novo conjunto de dados formado por 524 resultados 
foi avaliado pela técnica OPS (ordered predictors selection), visando obter a redução 
do número de parâmetros do IQA. Nesta análise verificou-se a possibilidade da 
criação de um novo modelo para determinação do IQA, formado pelos parâmetros 
coliformes termotolerantes, DBO, fosfato, oxigênio dissolvido e turbidez. A calibração 
do novo modelo se deu com a aplicação da ferramenta PLS (partial least squares), 
prevendo os valores de IQA gerados pelo novo modelo e comparando-os aos 
valores originais de IQA, para o conjunto de dados, calculados pela fórmula 
tradicional. A calibração indicou que os dados se ajustaram ao modelo, cujo 
coeficiente de determinação (R2) foi igual a 0,96, e o gráfico de resíduos apresentou 
distribuição aleatória, com valores dos resíduos bem próximos de zero. O modelo 
ainda foi avaliado estimando os resultados de IQA, com o uso de cinco parâmetros, 
e a aplicação dos resultados de monitoramento de qualidade da água do ano de 
2011. Os resultados obtidos na validação retratam a previsão do IQA pelo modelo 
muito próxima aos resultados obtidos por meio do cálculo tradicional, apontando R2 
igual a 0,92, confirmando a aplicabilidade do novo modelo construído. 
 
 
 
Palavras-chave: qualidade de água, índice de qualidade de água, monitoramento, 
análise multivariada, rede neural de Kohonen, seleção de variáveis ordenadas 
(OPS), quadrados mínimos parciais (PLS). 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work was to reduce the number of parameters comprising 
the Water Quality Index (WQI) by the application of multivariate statistical analysis. 
For this, the results of monitoring conducted by the Water Management Institute of 
Minas Gerais (IGAM) for each parameter of the WQI (dissolved oxygen, fecal 
coliform, pH, BOD, nitrate, phosphate, temperature, turbidity and total solids) and the 
respect WQI score obtained at each monitoring station in the Velhas River Basin, in 
the period between 2000 and 2010. The reduction of the number of evaluated data 
was first investigated by means of application of principal component analysis (PCA), 
whose implementation is not suitable for evaluating the data set studied. Thus, the 
Kohonen`s neural network was used, providing a reduction in the initial data set from 
1834 to 524 results of analyses. The viability of this data reduction was assessed by 
comparing the correlation between the original data and the reduced data. The 
reduction of the number of data sets also showed that the monitoring frequency of all 
stations could be reduced, compared to currently practiced by IGAM, culminating in 
important cost savings with monitoring. The new data set formed by 524 results were 
evaluated by the OPS (Ordered Predictors Selection) to reduce the number of 
parameters of WQI. In this analysis there was the possibility of creating a new model 
for determining the WQI. This model was formed by five parameters: thermotolerant 
coliform, BOD, phosphate, dissolved oxygen and turbidity. The calibration of the new 
model was done by PLS (Partial Least Square) tool, predicting WQI values 
generated by the new model and comparing the results to the original forecast WQI 
values for the data set, calculated by the traditional formula. The calibration indicated 
that the data fitted the model, whose coefficient of determination (R2) was equal to 
0.96, and the graph of residues showed a random distribution, with values close to 
zero. The model was further assessed for prediction of the results of WQI, using this 
model with five parameters, and applying the results of monitoring of water quality in 
the year 2011 carried out by IGAM. The results of the validation depicted very close 
to WQI results obtained by the traditional calculation and R2 was 0.92, confirming the 
applicability of the new model constructed. 
 
 
 
Key words: Water quality, water quality index, water quality monitoring, Kohonen's 
neural network, ordered predictors selection, partial least squares. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é de suma importância para todos os seres existentes na Terra, 

representando um recurso natural de valor inestimável. Trata-se de um insumo e 

recurso essencial, que auxilia no desenvolvimento econômico mundial, além de ser 

indispensável para a sobrevivência de todas as espécies que compõem os ciclos 

químicos, biológicos e geológicos para o correto e perfeito equilíbrio dos 

ecossistemas. A água é um bem de referência cultural e social vital para a promoção 

da qualidade de vida de todos os seres vivos, sendo sua qualidade intimamente 

ligada às condições naturais e antrópicas de onde se origina, ou seja, das bacias 

hidrográficas (Batalha, 1985). 

 

Acredita-se que dentre os maiores riscos que a água pode representar refere-se ao 

fato de, caso esteja poluída, gerar danos à saúde da população. Por tal motivo, a 

água oferecida e distribuída a toda a população para abastecimento e uso doméstico 

deve passar por tratamento prévio de modo que se torne límpida, não corrosiva, de 

paladar agradável, temperatura razoável, sem a presença de minerais de efeitos 

fisiológicos e microorganismos que levem ao surgimento de infecções intestinais. 

 

No contexto acima apresentado, Kramer e Boyer (1995) afirma que a qualidade da 

água também pode ser considerada com base nas características que apresenta, 

tais como químicas, física e biológicas. Devido à necessidade de manter a água de 

qualidade para os diversos usos, surgiu a necessidade de monitoramento, 

influenciando de forma direta na gestão dos recursos hídricos e na busca por 

solução de conflitos existentes quanto aos diferentes modos de uso. Segundo 

UNEP/WHO (1996), a International Organization for Standardization (ISO) o 

monitoramento é definido como “um processo programado de amostragem, 

medições e armazenamento de dados sobre várias características da água”. 

 

O monitoramento é um dos instrumentos de gestão, estabelecidos na Política 

Nacional de Recursos Hídricos, com vistas ao enquadramento dos corpos d'água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água. Para este enquadramento, são 

estabelecidos padrões de qualidade (Brasil, 1997). Os padrões de qualidade, 

segundo a ABNT (NBR 9896/87), são constituídos por um conjunto de parâmetros e 
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respectivos limites, como por exemplo, concentrações de poluentes, em relação aos 

quais os resultados dos exames de uma amostra de água são comparados, 

aquilatando-se a qualidade da água para um determinado fim. Os padrões são 

estabelecidos com base em critérios científicos que avaliam o risco para uma dada 

vítima e o dano causado pela exposição a uma dose conhecida de um determinado 

poluente. 

 

No Brasil foi lançado o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas 

com a finalidade de proporcionar à sociedade o devido conhecimento sobre a 

qualidade das águas superficiais brasileiras. Além disso, oferece subsídios que 

contribuem na tomada de decisão por parte dos órgãos competentes na criação de 

políticas públicas voltadas para a recuperação da qualidade das águas, visando, 

sempre, uma gestão sustentável dos recursos hídricos. 

 

Segundo UNEP/WHO (1996) e SWRCB (2003), o monitoramento da qualidade e 

quantidade da água é a base para o gerenciamento deste recurso, subsidiando a 

tomada de decisões e avaliando a eficácia dessas decisões na proteção, 

manutenção, melhoria e remediação dos recursos hídricos 

 

De acordo com Belitz et al. (2004), monitorar a qualidade das águas brasileiras 

oferece a base necessária ao gerenciamento do referido recurso, auxiliando na 

tomada de decisão e analisando a eficiência e eficácia das decisões tomadas, com 

foco na manutenção, remedição, proteção e manutenção dos recursos hídricos. 

 

Ainda sobre o monitoramento da qualidade das águas, Magalhães Junior (2000) 

explica que este é um tipo de acompanhamento ininterrupto quanto aos fatores 

qualitativos da água, como, por exemplo, as fontes e componentes que causam 

impactos e qualidade do ambiente de um modo geral. Este monitoramento precisa 

ser correto e, para isso, deve levar em consideração alguns pré-requisitos para seu 

sucesso, pois, por meio dele, pode-se obter o arcabouço de dados fundamentais, 

bem como o acompanhamento das ações realizadas, a atualização dos bancos de 

dados e as tomadas das decisões.  
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A cada dia,se torna mais evidente a relação entre as alterações nas bacias 

hidrográficas ocasionadas pelo desenvolvimento de atividades antrópicas em seu 

entorno. A existência destas alterações leva a necessidade de se criar uma gestão 

integrada dos recursos hídricos (REIS, 2009). 

 

Com o crescimento da legislação ambiental e do monitoramento da qualidade da 

água, surge um aprimoramento do sistema de gestão ambiental das águas. A 

necessidade de monitorar a qualidade das águas superficiais no Brasil tem sido o 

foco de muitas discussões dentro das instituições públicas reguladoras voltadas para 

o meio ambiente, considerando o grande lançamento de efluentes das atividades 

humanas nos rios (LIMA et al; 2011). 

 

O IQA-NSF foi desenvolvido nos Estados Unidos da América (EUA) no ano de 1970, 

pela National Sanitation Foundation (NSF), por meio da realização de uma pesquisa 

de opinião, utilizando metodologia Delphi, junto a especialistas em qualidade de 

águas, que indicaram as variáveis a serem avaliadas, o peso relativo e o critério de 

pontuação de cada parâmetro, segundo uma escala de valores. Desta pesquisa, os 

nove parâmetros que o compõem foram definidos: oxigênio dissolvido (17%), 

coliformes termotolerantes (15%), pH (12%), DBO (10%), nitrato (10%), fosfato 

(10%), temperatura (10%), turbidez (8%) e sólidos totais (8%). Nesta pesquisa da 

NSF a presença de metais-traço ou agrotóxicos culminaria com o IQA do corpo d' 

água assumindo valor nulo (Brown et al, 1970). 

 

Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de 

contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos. Ainda, o IQA 

refere-se a um número simples o qual demonstra a qualidade geral da água de 

determinado local e em certo tempo, com base nas diversas variáveis ponderadas 

para considerar a qualidade da água. O IQA tem a finalidade de transformar os 

dados estatísticos da qualidade da água em informações qualitativas que permitem 

o fácil entendimento e compreensão de modo a ser entendido pela população. 

Assim, um IQA fundamentado em certas variáveis de maior relevância possibilita 

que a população tenha uma ideia geral quanto aos possíveis problemas existentes 

com a água de determinada região do país. 
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Entretanto, observam-se limitações para a avaliação da qualidade da água com as 

informações levantadas pelo IQA, pois ele não avalia muitos parâmetros 

considerados importantes para o abastecimento público de água. Dentre eles, 

podem-se apontar as substâncias tóxicas, os protozoários patogênicos e as demais 

substâncias que podem causar interferência nas propriedades organolépticas da 

água. 

 

O IQA, tal como muitos outros sistemas de índices, relaciona-se com um grupo de 

parâmetros de qualidade da água a uma escala comum e as combina em número 

único, em conformidade com um método de escolha ou o modelo de computação. O 

IQA atual fornece indicações da qualidade da água influenciada por efluentes 

domésticos e industriais em geral (NASIRIAN, 2007). Para o autor, o IQA pode 

fornecer uma avaliação das tendências de qualidade da água para fins de 

administração, apesar de não fornecer uma medida absoluta do grau de poluição ou 

a qualidade real da água. 

 

Atualmente, inúmeros são os índices de qualidade de água existentes e utilizados, 

tais como US National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI), 

Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index (CCMEWQI), 

British Columbia Water Quality Index (BCWQI) e Oregon Water Quality Index 

(OWQI). Segundo Bharti (2010). Estes índices, tal como o IQA, são baseados na 

comparação dos parâmetros de qualidade às normas reguladoras e dão um valor 

único para a qualidade da água de um determinado corpo hídrico. 

 

Devido ao fato do IQA reunir em um único resultado nove parâmetros diferentes, ele 

oferece tanto vantagens quanto limitações. No que se refere às vantagens, o IQA 

sumariza a interpretação de nove variáveis em somente um número de forma a 

tornar fácil a compreensão da situação para a população leiga em geral. Quanto à 

limitação, esta está relacionada à perda referente à interpretação das variáveis 

individuais e da relação destas com as demais. Além disso, o referido índice foi 

criado com a finalidade de avaliar o impacto causado pelos esgotos domésticos em 

águas passíveis de serem usadas para o abastecimento público, o que não 

representa efeitos originários de outras fontes poluentes. 
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1.2 Justificativa 

 

A água possui uma diversidade de fins para uso e um papel essencial no equilíbrio 

ecológico, levando a constatar a importância da qualidade deste recurso para a 

manutenção da vida no Planeta. A única forma de se avaliar continuamente a 

qualidade deste bem é realizando sua análise por meio dos programas de 

monitoramento. 

 

A realização dos programas de monitoramento atualmente é dispendiosa, 

acarretando em gastos elevados para os cofres públicos. Consideram-se, para a 

realização do monitoramento de uma determinada bacia hidrográfica, vários pontos 

de monitoramento que resultam em custos de coleta e transporte, além dos custos 

inerentes às análises de cada parâmetro considerado para a avaliação da qualidade 

de água, que não são somente aqueles utilizados para a determinação do IQA. 

 

Neste âmbito nasceu a ideia principal deste trabalho: redução do número de 

parâmetros que integram o IQA aplicado a águas tropicais. Esta redução além de 

possibilitar considerável redução em gastos, já é esperada quando se avalia a 

similaridade existente entre alguns parâmetros do IQA. 

 

A sobreposição de alguns parâmetros integrantes do IQA, devido ao fato destes 

fornecerem informações semelhantes, é um dos indícios de que se pode reduzir 

consideravelmente os custos atuais relativos aos programas de monitoramento de 

qualidade da água, realizados por inúmeros órgãos. Esta sobreposição mais 

evidente, segundo Libânio (2010), ocorre entre os parâmetros oxigênio dissolvido e 

DBO, turbidez e sólidos totais, e, em muitas circunstâncias, coliformes 

termotolerantes e DBO. 

 

A sobreposição dos parâmetros oxigênio dissolvido e DBO é retratada quando se 

verifica que a disponibilidade de oxigênio dissolvido em um determinado corpo 

d´água está intimamente ligada à DBO. Fato este devido ao consumo de oxigênio 

durante a estabilização aeróbica da matéria orgânica pelas bactérias 

decompositoras, que fazem uso do oxigênio em seus processos respiratórios, 

podendo diminuir sua concentração no meio aquático. 
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Os sólidos totais representam todas as espécies de sólidos presentes nos corpos 

d´água, sejam dissolvidos ou suspensos. Os sólidos em suspensão relacionam-se 

diretamente à turbidez, que como característica física constitui uma inferência da 

concentração de partículas suspensas na água obtida pela passagem de um feixe 

de luz através da amostra. 

 

Dentre as principais substâncias responsáveis por conferir turbidez às águas 

naturais podem ser citados os microrganismos, silte, fragmentos de argila, plâncton 

e matéria orgânica e inorgânica particulada. Em menor frequência, a precipitação de 

carbonato de cálcio em águas duras, de óxido de ferro e de compostos de alumínio 

em águas tratadas também pode conferir turbidez (LIBÂNIO, 2010). 

 

As bactérias do grupo coliformes são indicadores de contaminação fecal e em 

especial o grupo coliformes termotolerantes está relacionado às fezes de animais de 

sangue quente. Assim, a presença de coliformes termotolerantes indica a 

probabilidade de lançamentos de esgotos domésticos, responsáveis também pelo 

incremento no teor de DBO nos corpos d´água. 

 

A sobreposição levando em consideração a similaridade qualitativa entre estes 

parâmetros, aponta para redução de três dos nove parâmetros formadores do IQA, 

redução esta de suma importância, considerando a frequência de monitoramento e o 

número de estações de monitoramento existentes na Bacia do Rio das Velhas, e 

demais bacias atualmente monitoradas, além de tornar este estudo ambiental menos 

dispendioso para o Estado. No entanto, esta proposta será avaliada 

estatisticamente, e ainda, para as conclusões finais serão avaliados os aspectos 

ambientais inerentes a possível redução do número de parâmetros que compõem o 

IQA. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a possibilidade de redução do número de parâmetros atualmente 

utilizado para a determinação do IQA na Bacia do Rio das Velhas com o uso 

da análise estatística multivariada. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Aplicar o modelo obtido aos dados de monitoramento de 2011 da Bacia do 

Rio das Velhas e comparar os valores do IQA aos calculados pela formulação 

tradicional; 

 Verificar o impacto no custo de análise com o monitoramento da qualidade da 

água, após a redução do número de parâmetros do IQA; 

 Investigar a influência da sazonalidade nos parâmetros físicos e químicos 

avaliados nas estações de amostragem durante o período de monitoramento; 

 Avaliar a perspectiva da redução do número de estações de amostragem na 

Bacia do Rio das Velhas por meio de ferramentas de análise muitivariada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Índice de Qualidade da Água (IQA) 

 

A avaliação da qualidade da água pode ser definida como sendo a análise de 

características físicas, químicas e biológicas. Conforme especificado por Walsh e 

Wheeles (2012), as legislações existentes exigem a avaliação da qualidade das 

águas em questão de segurança para o consumo humano e seus diversos usos. 

Quanto à quantificação das alterações de qualidade da água, tem-se um fato 

inerentemente problemático, pois, por haver grande diversidade de indicadores, 

estes podem apresentar variações em importância em regiões geográficas e 

representar diferentes aspectos de qualidade.  

 

Além do exposto, os autores ainda enfatizam que tais indicadores podem apresentar 

resultados que geram dúvidas ou que sejam mal entendidos. Isto porque nem 

sempre a população ou esferas públicas possuem o conhecimento técnico 

adequado sobre os resultados obtidos pelos indicadores. 

 

Para Arias et al. (2012), os indicadores são acompanhados por um determinado 

índice que, por sua vez, representa grande quantidade de dados. Neste caso, o IQA 

tem sido uma expressão numérica que interpreta as informações obtidas a partir da 

análise de qualquer corpo de água.  

 

O primeiro índice de avaliação da qualidade da água foi contemplado em um 

trabalho desenvolvido por Horton em 1965. O referido índice era composto de dez 

parâmetros, no entanto a sua criação não gerou resultados satisfatórios devido à 

arbitrariedade na definição dos parâmetros que o integravam. Posteriormente, por 

meio da Metodologia Delphi e grupo inicial de 142 especialistas, o IQA foi proposto 

no início na década de 1970 pela mencionada NSF. O IQA foi constituído por nove 

parâmetros, com seus respectivos pesos (w) fixados devido à relevância que 

apresenta para a conformação global da qualidade da água, conforme ilustrado na 

Tabela 2 (Brown et al, 1970).  
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Tabela 1 - Parâmetros de qualidade da água do IQA e respectivos pesos, calculados segundo a 
relevância de cada parâmetro no momento do desenvolvimento do IQA 

Parâmetro de qualidade da água PESO (w) 
Oxigênio dissolvido  0,17 
Coliformes termotolerantes 0,15 
Potencial hidrogeniônico - pH 0,12 
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 0,10 
Temperatura da água 0,10 
Nitrato 0,10 
Fosfato 0,10 
Turbidez 0,08 
Sólidos totais 0,08 
 

Para o referido cálculo, foi estabelecida uma curva de variação da qualidade 

referente a cada variável que associa o valor da variável a uma nota de zero a 100. 

A primeira formulação do IQA fundava-se em um somatório das notas de cada 

parâmetro (elevadas ao peso). Posteriormente, adotou-se a formulação do 

produtório objetivando que qualquer parâmetro com baixa pontuação influencie no 

resultado final do IQA. Para este estudo, considerou-se a formulação multiplicativa 

utilizada pelo IGAM em cada ponto monitorado no Programa Águas de Minas, para o 

cálculo do IQA, conforme apresentado na Equação 1 (IGAM, 2009). 

IQA = 


n

i

wi

iq
1

 

 

Na qual:  

IQA = Índice de Qualidade de Água, variando de 0 a 100;  

qi = qualidade do parâmetro i obtido com base na curva média específica de 

qualidade;  

wi = peso atribuído ao parâmetro, em função de sua importância na qualidade, entre 

0 e 1. 

 

O IQA, como ferramenta de monitoramento, é um índice que permite comparar a 

qualidade da água de distintos corpos d´água, além de inferir o impacto de ações 

que visem à preservação dos ecossistemas aquáticos (ARIAS et al, 2012). Cabe 

destacar que na proposição original da NSF caso no corpo d'água se verificasse a 

presença de metais-traço (metais pesados) ou agrotóxicos o IQA assumiria o valor 

nulo. 

 

Equação 1 
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A partir do IQA para um determinado corpo d´água podem ser definidos os níveis de 

qualidade de água do mesmo, através da relação entre o intervalo de variação do 

IQA e uma determinada cor de referência a ser aplicada nos mapas hidrográficos, 

conforme demonstrado na Tabela 2. O IQA pode ser utilizado no monitoramento de 

alterações da qualidade da água de um corpo d'água específico, ao longo do tempo, 

ou ao se considerar um curto período de tempo, podendo também ser utilizado para 

comparar a qualidade de um corpo d'água de um manancial em uma determinada 

região, com outro em qualquer outra região do mundo (WSDE, 2002). 

 
Tabela 2 - Classificação da qualidade da água em função do IQA, onde o resultado obtido para 
determinada análise de IQA é avaliada segundo a escala de intervalo do IQA, e o nível de qualidade 
é determinado, sendo atribuído a ele uma coloração de referência 

Nível de Qualidade Intervalo do IQA Cor de Referência 
Excelente IQA > 90 Azul 

Bom 70 < IQA ≤90 Verde 
Regular 50 < IQA ≤70 Amarelo 

Ruim 25 < IQA ≤50 Marrom 
Muito ruim 0 < IQA ≤25 Vermelho 

 

Ainda que com variações nos intervalos dos níveis de qualidade entre os órgãos 

ambientais nos estados, o estabelecimento das mencionadas cores de referência 

permitiu a inserção mais simples dos resultados de monitoramento de qualidade de 

água nos mapas hidrográficos. Desta forma, como realizado pelo IGAM, consegue-

se visualizar, entre duas estações de monitoramento, o nível de qualidade do curso 

d'água, conferindo maior perceptividade às ações de monitoramento. 

 

A partir do ano de 1975 começou no Brasil a aplicação do IQA, por meio da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Posteriormente, nas 

décadas seguintes, os diversos estados brasileiros também passaram a adotar este 

índice para avaliar a qualidade da água. Desde então, tem sido o índice principal 

aplicado para este fim no país.  

 

Para avaliar a qualidade da água, o IQA, por meio de resultados de análises físicas, 

químicas e biológicas, apresenta um resultado final que permite classificar um 

determinado manancial como excelente até muito ruim. O IQA proporciona 

condições que possibilitem comparações entre vários cursos d’água, pois 



11 
 

 

disponibiliza dados e informações sobre a qualidade da água e a tendência da 

evolução desta ao longo dos anos (WSDE, 2002). 

 

De acordo com Karbassi et al. (2011), o IQA permite uma grande variedade de 

aplicações, podendo ser adotado em diferentes campos, tais como, por exemplo, 

para a alocação de recursos, realização de dados comparativos sobre as condições 

ambientais de diferentes regiões, análise da degradação da qualidade, dentre 

outros. 

 

Dantas et al. (2009) sinalizam que este índice foi criado com a finalidade de resumir 

as variáveis analisadas de um único valor numérico associado a um conceito de 

qualidade, de modo a representar tanto a condição quanto a evolução da qualidade 

da água, seja no contexto do tempo ou espaço. Por meio do IQA, é possível apontar 

a localização da poluição, contribuindo, inclusive, para o conhecimento dos 

profissionais da área e população em geral. Os autores ainda destacam que, 

normalmente, as informações geradas por meio dos programas de monitoramento 

ambiental são técnicas e de entendimento de alta complexidade para ser facilmente 

compreendida pelo público geral. Desta forma, o IQA simplifica o entendimento da 

população geral e do público alvo a respeito dos problemas identificados nos 

recursos hídricos, bem como sobre as condições de um curso d’água.  

 

A despeito de ampla aplicação como ferramenta de monitoramento pelos órgãos 

estaduais de gestão de recursos hídricos, o IQA apresenta inequívocas limitações. 

Primeiramente observa-se que há restrições para a avaliação da qualidade da água 

apenas com base em informações apresentadas por esse índice, uma vez que ele 

não é capaz de realizar a avaliação de diversos parâmetros considerados relevantes 

para o abastecimento. Dentre tais parâmetros, pode-se citar protozoários, metais-

traço, agrotóxicos e outras substâncias que podem provocar interferência direta ou 

indireta na qualidade da água.  

 

Uma segunda limitação, que acaba por se constituir principal objetivo deste trabalho,  

fundamenta-se na nítida sobreposição de alguns parâmetros que fornecem 

informações semelhantes, tais como OD e DBO, turbidez e sólidos totais, e, em 

muitas circunstâncias, coliformes termotolerantes e DBO.  
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Diante do exposto, pode-se evidenciar que o índice IQA apresenta como principal 

limitação a disponibilidade de mensurar apenas os parâmetros que o constituem nas 

estações de monitoramento do SNIRH. Em decorrência de tais limitações 

observadas do IQA, nota-se que é necessária a implantação de melhorias no que se 

refere ao controle e gestão dos recursos hídricos, envolvendo outras instituições 

para auxiliar nesse aspecto. 

 

Quanto às desvantagens apresentadas pelo IQA, tem-se a perda de dados e 

informações acerca das variáveis individuais, bem como de sua interação e o fato de 

que o IQA, ainda que forneça uma avaliação integrada, nunca poderá substituir uma 

detalhada e profunda avaliação da qualidade das águas de determinada bacia 

hidrográfica (ANA, 2009). 

 

2.2 Custo do monitoramento de qualidade da água 
 

Conforme Abreu et al. (2000), para considerar os custos de análises dos 
monitoramentos de controle de qualidade da água são envolvidas uma diversidade 

de fatores. Assim, considerando o custo global da operação para este fim, são 

incluídos gastos com estudos, investimento e funcionamento.  

 

No que se refere aos custos com estudos, os autores explicam que este item 

envolve todas as despesas realizadas para se realizar o devido levantamento de 

dados e informações. Neste caso, são feitas pesquisas epidemiológicas, seguida de 

diagnóstico da situação, os quais requerem, inclusive, inovação tecnológica. 

 

Quanto ao custo com investimento para análises dos monitoramentos de controle de 

qualidade da água, Abreu et al. (2000) afirmam que este fator está diretamente 

relacionada com a infraestrutura que se faz necessária para o funcionamento do 

programa de controle sanitário. Dentre os elementos que compõem a infraestrutura 

tem-se laboratórios para análise, material e equipamento de controle, gastos com 

formação e capacitação de pessoal, salas equipadas com computador, internet, etc. 

 

Acerca do custo para o funcionamento, os autores explicam que este versa sobre a 

ideia de que são englobados todos os custos referentes à manutenção do programa 
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de controle sanitário. Neste caso, são consideradas as despesas essenciais para a 

realização de análise, deslocamento de pessoal para executar os levantamentos e 

inspeções para monitoramentos de qualidade da água, gastos com manutenção, 

custos relativos ao controle técnico do equipamento para análise e, por fim, gastos 

necessários com sistemas de informação. 

 

Segundo o portal de qualidade das águas, no site da ANA, o maior custo envolve os 

custos de logística (coleta, armazenamento e transporte de amostras), tendo em 

vista a grande distância entre os pontos de coleta e os laboratórios, sendo o custo 

de análises não significativo. Para reduzir esses custos é necessário que se agregue 

os Estados ao Programa Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas (PNQA), 

para que eles auxiliem no monitoramento e utilizem seus resultados. 

 

Por sua vez, nem todos os Estados brasileiros têm condições de monitorar a 

qualidade de suas águas, seja pelos elevados custos da logística envolvida, seja 

pela ausência de pessoal capacitado para a tarefa, o que resulta em verdadeiros 

vazios no monitoramento. Em algumas situações, também devido à escassez de 

recursos financeiros, as campanhas de monitoramento são interrompidas, 

retornando somente após longo período, deixando uma lacuna no monitoramento 

que não se consegue reverter. 

 

2.3 Monitoramentos da qualidade da água no Brasil 

 

Para o desenvolvimento de qualquer região, é importante considerar a 

disponibilidade de água, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. Trata-

se de um dos elementos essenciais e, também, limitadores ao desenvolvimento 

regional no meio urbano ou rural. 

 

No que se refere à carência de água em determinados locais, normalmente tem sido 

um fator relacionado à poluição dos recursos hídricos, bem como à forma 

estratégica de direcionamento das ações consultivas em cada região em que a 

disponibilidade de água natural se mostra limitada (BELITZ et al., 2004).  
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Talvez seja devido à ausência de estudos mais específicos no passado que muitas 

regiões brasileiras têm passado por conflitos referentes à utilização da água 

resultante da heterogeneidade que a sua distribuição espacial apresenta. Além 

disso, também deve-se apontar o descontrole do adensamento populacional e 

consecutiva ocupação desordenada, sem planejamento de área de drenagem das 

bacias hidrográficas. Outro fator que tem levado a conflitos é a falta de serem 

legalmente outorgados e licenciados o direcionamento estratégico agroindustrial em 

comparação com a disponibilidade de cada região. Somado a isso, a capacidade 

que possui de carga e desperdícios que ocorrem para se conservar o recurso 

(BELITZ et al., 2004). 

 

Diante desse contexto, Rodrigues e Nishijima (2011) salientam que em uma 

estratégia voltada para a sustentabilidade em longo prazo, o grande problema é que 

a carência de água e seus recursos hídricos precisa ser compreendida e 

considerada como sendo uma preocupação dupla. Isto porque envolve tanto a 

quantidade da água que se faz necessária ao atendimento da demanda atual e 

também futura, quanto a qualidade desta água, essencial para a utilização e 

consumo pela população em geral além de não comprometer as demandas 

ecossistêmicas.  

 

Conforme os autores, de modo que fosse possível subsidiar as atividades voltadas 

para a conservação da qualidade das águas, as ferramentas de conceder a 

utilização da água e as normas para licenciamento das ações poluidoras precisam 

de maior base técnica, fundamentada na capacidade de assimilar os corpos d'água 

receptores.  

 

Em decorrência de tal necessidade foi desenvolvido um sistema de monitoramento 

da qualidade das águas. Este tem como base principal o conceito de cargas 

poluentes, com capacidade para utilizar dados e informações levantadas, 

complementando-as de maneira a adaptar a rede de coleta com a frequência 

amostral, necessidades para a representatividade e escolha de variáveis.  

 

O monitoramento da qualidade das águas versa sobre um bom e adequado 

conhecimento sobre as reais necessidades dos seus usuários, bem como da 
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capacidade de se oferecer e renovar as fontes naturais. Esses são fatores 

essenciais para que sejam definidos os principais padrões regulatórios e capacidade 

de atendimento e suporte de cada bacia. 

 

Para Belitz et al. (2004), no que se refere à rede de monitoramento da qualidade das 

águas do Brasil, é importante levar em consideração que esta ferramenta, em 

termos qualitativos, proporciona tanto o conhecimento quanto a identificação de 

relações causa-efeito que envolvem a utilização e ações antrópicas com os impactos 

causados sobre a qualidade das águas. Este, por sua vez, é um dos fatores 

fundamentais e imprescindíveis para uma gestão ambiental integrada. 

 

De acordo com Magalhães Junior (2000), no que se refere ao monitoramento da 

qualidade das águas no Brasil, este pode ser entendido como sendo um tipo de 

acompanhamento contínuo e ininterrupto dos elementos quantitativos e qualitativos 

das águas brasileiras. Para tanto, são envolvidas uma diversidade de interesse, 

dados e informações usadas como fontes impactantes para a avaliação da 

qualidade do ambiente de um modo geral.  

 

Assim sendo, o autor observa que a realização de um monitoramento adequado das 

águas tem sido um dos pré-requisitos necessários para se alcançar o sucesso de 

todo e qualquer sistema de gerenciamento das águas. Isto porque possibilita a 

obtenção da estrutura de dados e informações consideradas indispensáveis, permite 

o acompanhamento das medidas realizadas, o uso devido dos bancos de dados e, 

por fim, o adequado direcionamento das tomadas de decisões.  

 

Além disso, Magalhães Junior (2000) ainda afirma que um monitoramento das águas 

também permite a viabilidade de desenvolvimento e criação de projetos voltados a 

investimentos e gestão em tempo real das águas. Desta forma, pode-se afirmar que 

uma base sólida de dados e informações torna-se essencial ao gerenciamento das 

águas brasileiras. Assim, é possível que haja uma estrutura eficiente em termos 

institucional, legal e correto dos mecanismos de gestão. Quanto mais são 

aumentados o conhecimento e competência a respeito da água, consequentemente 

é aumentada a utilidade da sua informação. 
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O monitoramento tem como finalidade avaliar a qualidade da água, bem como a 

adequação desta para a utilização requerida, para se indicar a implementação de 

projetos específicos voltados à identificação de determinados problemas. Com base 

nisso, o programa de monitoramento da qualidade das águas pode se classificar 

conforme o uso ao qual se pretende dar às informações levantadas, como, por 

exemplo, de controle ou planejamento. 

 

Diante desse contexto, Magalhães Junior (2000) enfatiza que em conformidade o 

objetivo do monitoramento, este programa visa realizar uma gestão corretiva, 

preventiva e autossustentada. No caso do gerenciamento corretivo, este se 

caracteriza por meio da implementação de atividades corretivas focadas na melhoria 

das condições presentes em um curto espaço de tempo. Sobre a gestão preventiva, 

esta se volta para a prevenção do surgimento de fatores problemáticos em um 

horizonte de médio prazo. E, por fim, a gestão autossustentada se fundamenta nas 

medidas de longo prazo, direcionada para assegurar a disponibilidade às gerações 

futuras do recurso água. 

 

O monitoramento da qualidade das águas é complexo devido ao fato deste 

apresentar natureza dinâmica quanto aos ecossistemas que, por sua vez, sofrem 

interferência direta das atividades humanas por meio de várias ações que causam 

impactos negativos, devido aos fenômenos naturais e pela variabilidade que os 

procedimentos de operação possuem. Estes são fatores que influenciam de forma 

significativa os processos biológicos, físicos e químicos da água que, por 

conseguinte, direcionam seu metabolismo.  

 

Belitz et al. (2004) destacam sobre a impossibilidade de serem criadas metodologias 

ambientalmente sensíveis em conjunto com programas negligentes. Assim sendo, 

os processos de monitoramento fundamentados no conhecimento das 

peculiaridades limnológicas do corpo d’água e técnicas de controle sustentáveis 

biologicamente precisam ser priorizados.  

 

Além disso, os autores ainda afirmam que o monitoramento das águas realizado de 

forma sustentável dos recursos hídricos se fundamenta na aplicação de atividades 

práticas direcionadas em assegurar o atendimento às atuais demandas, sem que 
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sejam comprometidas as necessidades das gerações futuras. Tais medidas que 

visam alcançar o referido grau de desenvolvimento se voltam ao equacionamento de 

mútuas interações que incluem problemas de ordem social, biogeofísica e 

econômica, normalmente com a aplicação de ações de longa duração. 

 

No Brasil, quem administra a rede de monitoramento hidrológico é a ANEEL, sendo 

esta considerada a maior provedora de dados e informações hidrológicas. A rede é 

operada com base em 11 regiões operacionais dirigidas pela COHIDRO, CPRM, 

FURNAS e SUDHERSA. Somente a CPRM é responsável em gerir oito regiões 

brasileiras que são Recife, Manaus, São Paulo, Belém, Porto Alegre, Goiânia, 

Salvador e Belo Horizonte. Quanto às demais regiões, estas são âmbitos estaduais, 

como, por exemplo, o Estado do Paraná que está sob a responsabilidade da 

SUDERSHA, o Estado do Acre sob gerenciamento da COHIDRO.  

 

Os dados levantados são usados para mensurar as estações hidrológicas que, 

conjuntamente, constituem uma rede hidrológica. O planejamento desta sob a 

condição de determinar fatores hidrológicos a serem coletados e a espacialização 

das estações. 

 

Assim sendo, com a finalidade de monitorar a qualidade das águas, a ANEEL 

buscou determinar uma rede básica de estações conhecida como Rede Básica 

Hidrometeorológica Nacional. Esta rede inclui estações de várias instituições cujas 

informações e dados são fornecidos por meio de acordos firmados ou convênios 

procurando sempre a alimentação do sistema de informações. 

 

Para tanto, foi lançada pela Agência Nacional de Águas (ANA) a Rede Nacional de 

Monitoramento de Qualidade das Águas (RNQA). A RNQA visa realizar o 

monitoramento, avaliação, padronização e disponibilização de dados e informações 

acerca da qualidade das águas superficiais, de modo a gerar conhecimento que 

possa servir de subsídio ao gerenciamento dos recursos hídricos do país. Portanto, 

a proposta da RNQA é subsidiar conhecimentos acerca da qualidade das águas 

para auxiliar na tomada de decisão sobre uma melhor forma de gerir os recursos 

hídricos brasileiros. 
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Destaca-se, ainda, que a RNQA visa identificar áreas consideradas críticas no que 

se refere à poluição das reservas de água, dando suporte e apoio às atividades 

ligadas a fiscalização, planejamento e licenciamento. Desta forma, torna-se possível, 

por meio da RNQA, fornecer à população em geral informações padronizadas e 

necessárias sobre a qualidade das águas superficiais. Para tanto, ela é constituída 

por quatro etapas: desenhar a rede, compatibilizar, otimizar e aperfeiçoar o que já 

existe e completar o que falta. 

 

É utilizada pela RNQA uma diversidade de recursos que visam a adequada 

execução do monitoramento tais como medidores acústicos de vazão e sondas 

multiparamétricas. Sobre os medidores acústicos de vazão, estes se fazem 

essenciais para serem feitos os devidos cálculos da carga de determinada 

substância ou poluente em um manancial. Quanto às sondas multiparamétricas, 

estas permitem estabelecer em tempo real e em campo, parâmetros considerados 

de suma relevância para a qualidade das águas. Normalmente, são mensurados o 

oxigênio dissolvido, a temperatura, a condutividade elétrica e a turbidez. 

 

Diante do contexto apresentado, nota-se que a RNQA tem como objetivo principal 

padronizar dados, procedimentos de coleta e análise dos parâmetros qualitativos de 

modo a tornar possível uma comparação das informações que foram levantadas em 

campo em diferentes estados do país. Contudo, observa-se que os mínimos 

parâmetros que são levados em consideração para coleta em pontos de 

monitoramento incluem fatores físico-químicos, microbiológicos, biológicos e de 

nutrientes. 

 

2.4 Monitoramento da qualidade das águas no Estado de Minas Gerais 

 

De acordo com o IGAM (2009), no Estado de Minas Gerais o monitoramento das 

águas começou a ser realizada no ano de 1977 por meio da rede de amostragem 

operada pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). O referido 

monitoramento tinha a finalidade de analisar as bacias do rio das Velhas, rio 

Paraopeba e rio Paraíba do Sul para o Conselho Estadual de Política Ambiental 

(COPAM) até o ano de 1988.  
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Entre os anos de 1987 a 1995, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) foi a 

responsável por monitorar a bacia hidrográfica do rio Verde, usando, para tanto, os 

serviços do CETEC. Posteriormente, foram contratados os serviços da Geologia e 

Sondagens (GEOSOL) e do CETEC para o monitoramento das bacias hidrográficas 

do rio das Velhas e do rio Paraopeba de 1993 a 1997 (IGAM, 2009). 

 

Desde o ano de 1997, o responsável pelo monitoramento da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas em Minas Gerais é o IGAM por meio do Projeto Águas 

de Minas. Em funcionamento desde 1997, o referido programa tem disponibilizado 

uma diversidade de dados históricos acerca da qualidade das águas, além de gerar 

dados considerados fundamentais ao adequado gerenciamento dos recursos 

hídricos mineiros. A disponibilidade de dados e informações básicas tem sido 

essenciais à definição de estratégias e tomadas de decisões a estes relacionados, 

bem como à avaliação da efetividade do Sistema de Controle Ambiental, 

Planejamento e Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e para as atividades 

executadas pelos Comitês e Agências de Bacias. 

 

O IGAM adota o IQA, a Contaminação por Tóxicos (CT) e os Testes 

Ecotoxicológicos como indicadores para refletir a situação ambiental dos corpos 

hídricos nas Unidades de Planejamento de Recursos Hídricos (UPGRH) de Minas 

Gerais de maneira acessível aos não técnicos. 

 

Dentre os objetivos principais do programa de monitoramento da qualidade das 

águas de Minas Gerais pode-se citar: conhecer e avaliar as condições da qualidade 

das águas superficiais do Estado; fazer a adequada divulgação da real situação de 

qualidade das águas para a população em geral, dando suporte de apoio ao 

estabelecimento de metas de qualidade; fornecer condições para a elaboração de 

um planejamento da gestão dos recursos hídricos; e analisar a efetividade das 

atividades de controle ambiental praticada (IGAM, 2003). 

 

A rede básica de monitoramento possui 544 estações utilizadas como amostragem, 

devidamente distribuídas nas bacias hidrográficas dos rios Itanhém, Paraíba do Sul, 

São Francisco, Grande, Doce, Paranaíba, Paraíba do Sul, Mucuri, Jequitinhonha, 
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Pardo, Buranhém, Itapemirim, Itabapoana, Itanhém, Itaúnas, Jucuruçu, Peruípe, São 

Mateus e Piracicaba/Jaguari (IGAM, 2013). 

 

Segundo o IGAM (2013), nas regiões mineiras onde há dominância das pressões 

ambientais resultantes de atividades de mineração, industrial e de infraestrutura, as 

redes de monitoramento são específicas de modo a atender às necessidade de cada 

tipo de pressão antrópica. Neste caso, estas são conhecidas como redes dirigidas 

com 44 estações de monitoramento em todo o Estado. Todas amostragens e 

posteriores análises laboratoriais são realizadas por meio do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) em parceria com a CETEC. Quando se trata de 

rede básica, o levantamento das amostragens é realizado por meio de campanhas 

trimestrais, somando um total de quatro campanhas por ano para cada estação de 

monitoramento. 

 
2.5 Bacia do Rio das Velhas  

 

A nascente principal da Bacia do Rio das Velhas fica na Cachoeira das Andorinhas, 

localizada no município de Ouro Preto e seu deságue ocorre no Rio São Francisco, 

em um ponto localizado no distrito de Barra do Guaicuy, município de Várzea da 

Palma. Trata-se de uma das principais bacias do Rio São Francisco, drenando área 

de 29.173 km², abrangendo 51 municípios e aproximadamente 24% da população 

do Estado. Localiza-se na região central de Minas Gerais, entre as latitudes 17o15'S 

e 20o 25'S e longitudes 43o25'W e 44o50W. Apresenta uma forma alongada na 

direção norte-sul, e corresponde à Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos SF5 (São Francisco 5) (IGAM, 2004). 
 

A Bacia do Rio das Velhas é dividida em trechos, de acordo com os cursos alto, 

médio e baixo. No que se refere à área de drenagem, a Alta Bacia contribui com 

aproximadamente 9,8% da área e a Média Bacia com 45% e a Baixa Bacia com 

45,2% do total. 

 

A respeito dos principais tipos de usos de recursos hídricos presentes na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, o IGAM (2004) enfatiza que estes abrangem 

abastecimento urbano, mineração, irrigação e diluição de efluentes e demais usos, 
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sendo a distribuição de cada uso e dos volumes outorgados irregulares ao longo da 

bacia. No Alto Rio das Velhas, onde está localizada a Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, prevalecem os usos para abastecimento humano, indústria e mineração. 

O trecho Médio e Baixo do Rio das Velhas concentra principalmente o uso na 

irrigação e dessedentação de animais, além de apresentarem menor concentração 

populacional (IGAM, 2004). 

 

O IGAM (2009) destaca que as intervenções que ocorreram ao longo da Bacia do 

Rio das Velhas são as principais fontes de alteração da qualidade da água. Assim, 

ao se considerar a utilização do solo, as atividades de exploração do minério de 

ferro prejudicam as sub-bacias como Rio Itabirito, Maracujá, Pedras, Peixe e ainda 

os Ribeirões dos Macacos e Água Suja.  

 

A extração de outras substâncias minerais, como topázio, calcário e areia também 

causam impactos apreciáveis, tanto no Rio das Velhas quanto em seus afluentes. 

Além das atividades minerárias, atividades industriais como indústrias farmacêuticas, 

alimentícias, químicas e metalúrgicas e atividades agrícolas, estas estão no ranking 

das atividades causadoras de alterações na qualidade da água na bacia do Rio das 

Velhas (IGAM, 2009). 

 

Conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2006), desde o ano de 1997, a 

bacia hidrográfica do Rio das Velhas vem sendo monitorada pelo Programa Águas 

de Minas. Trata-se de um programa com várias estações de monitoramento, 

distribuídas ao longo da bacia, usadas para a amostragem de diversos parâmetros 

físicos, químicos e biológicos de qualidade das águas. 

 

2.6 Análise estatística multivariada 
 

De acordo com Guedes (2012), a análise estatística multivariada é muito adotada 

em casos que precisam proporcionar a diminuição da quantidade de variáveis com o 

mínimo de perda de informação. Neste caso, um dos mais utilizados é o método dos 

componentes principais na resolução de problemas comuns de análise fatorial. A 

referida análise possibilita a redução do número de variáveis de modo a tornar 



22 
 

 

simples a obtenção de dados e informações a serem usados na análise e avaliação 

da qualidade das águas e manipulação da bacia. 

 

A análise estatística multivariada envolve o estudo em que as amostras e as 

variáveis são consideradas em seu conjunto, permitindo extrair os resultados que a 

análise univariada não seria capaz de demonstrar. Isto porque na univariada, é 

estudada uma variável de cada vez, não sendo levada em consideração a interação 

entre elas. A utilização da análise estatística multivariada permite reduzir a 

representação dimensional de dados, arranjando-os em uma estrutura que facilita a 

visualização de todo o conjunto de dados, com o mínimo possível de perda da 

informação. 

 

Para Hardle e Simar (2003), a análise estatística multivariada volta-se para a análise 

e compreensão de dados em altas dimensões. E, segundo Guedes (2004), a 

utilização desse tipo de análise permitirá otimizar os parâmetros que, atualmente, 

compõem o IQA, por meio da avaliação da correlação entre cada parâmetro do IQA, 

o que possivelmente surtirá em um novo modelo conceitual, com menor número de 

parâmetros.  

 

Conforme Guedes (2004), a base da análise estatística multivariada é representada 

pela análise fatorial/análise dos componentes principais (PCA), sendo este um dos 

métodos mais utilizados com vistas à redução do número de variáveis facilitando a 

extração de informações que serão de grande relevância na avaliação da qualidade 

das águas e no manejo da bacia. 

 

A análise fatorial é um tipo de técnica estatística multivariada, cujo objetivo 

primordial é a redução do número de variáveis e sumarização. Esta técnica avalia as 

relações entre variáveis e tenta explicá-las em termos de suas dimensões 

subjacentes comuns (fatores). É uma técnica de interdependência, não há 

explicitada uma variável dependente (HÄRDLE e SIMAR, 2003). 

 

Lermontov (2009) propôs a criação de um novo índice de qualidade de água, o 

índice nebuloso de qualidade da água. Nesta proposta, foram estudadas quatro 

bacias hidrográficas distintas, com diferentes níveis de ocupação antrópica, por meio 



23 
 

 

do emprego de lógica nebulosa e sistemas de inferência nebulosa. O resultado foi 

um novo índice, aceitável estatisticamente, quando comparado a outros índices já 

existentes. 

 

2.6.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

 

A PCA consiste em reescrever as variáveis originais em novas variáveis 

denominadas componentes principais, por meio de uma transformação de 

coordenadas (JOHNSON e WICHERN, 2002; ANDERSON, 2003). O valor das 

variáveis originais medidas e a estrutura dos dados não são alterados por uma 

transformação de coordenadas. 

 

A análise de componentes principais (PCA) refere-se a um método de análise 

multivariada, fundamentada nas combinações lineares das variáveis originais. A 

partir de então, tem-se o novo conjunto de variáveis, chamado de componentes 

principais, ortogonais entre si que não se correlacionam. São as primeiras 

componentes principais que justificam grande parte da variância total que há no 

conjunto de dados, podendo ser estes, utilizadas para representá-lo. 

 

As componentes principais são ortogonais, o que permite examinar as relações 

entre as amostras através dos gráficos dos scores projetados nas primeiras PCs, e 

entre as variáveis através dos gráficos dos loadings. O estudo destes gráficos 

possibilita inúmeras avaliações como o agrupamento de amostras ou variáveis, 

enquanto que a avaliação conjunta de scores e loadings permite estimar a influência 

de cada variável em cada amostra (POPPI et al., 2000). 

 

Conforme Guedes (2012), os monitoramentos ambientais normalmente geram 

inúmeros dados, cuja dificuldade de interpretação e de análise é ampla devido ao 

fato da relação entre as variáveis ser complexa. Por tal motivo, diversos estudos 

vêm sendo desenvolvidos com a aplicação da análise estatística multivariada, tal 

como a PCA, de modo que haja redução no número de parâmetros utilizados na 

formulação de indicadores. Mas, principalmente, para servir de apoio para a gestão 

dos recursos hídricos e extrair informações significativas a partir dessas bases de 

dados. 
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Guedes (2012) elaborou um estudo com o objetivo de avaliar a qualidade da água e 

identificar os grupos de poluição presentes no médio Rio Pomba, utilizando, para 

tanto, análise estatística multivariada. Neste estudo foram realizadas duas 

campanhas de coletas em nove pontos de amostragem diferentes, localizados ao 

longo do médio Rio Pomba, totalizando a análise de 18 variáveis. A aplicação da 

metodologia da análise estatística multivariada por meio da metodologia análise 

fatorial/análise de componentes principais resultou na redução do número de 

variáveis de 18 para 15. 

 

França (2009) realizou um estudo com análise estatística multivariada dos dados de 

monitoramento de qualidade de água da bacia do Alto Iguaçu, utilizando-se das 

seguintes técnicas: Análise de Componentes Principais, Análise Fatorial e Análise 

de Agrupamentos, com a aplicação. Neste estudo foram traçadas duas estratégias, 

sendo a primeira referente à Análise Global da Bacia do Alto Iguaçu, em que foram 

avaliados 18 parâmetros de qualidade da água com o objetivo de identificar quais 

parâmetros seriam mais relevantes para a caracterização do estado qualitativo do 

corpo d´água. 

 

Para esta primeira etapa foi aplicada a técnica de PCA com o uso dos os softwares 

MATLAB e STATISTICA. Os parâmetros oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, 

condutividade, pH, sólidos suspensos totais, o nitrogênio orgânico e turbidez foram 

considerados os mais significativos. A segunda estratégia avaliou quais os pontos de 

monitoramento da bacia do Alto Iguaçu seriam mais representativos para o 

monitoramento da bacia e a relação existente entre os pontos. O resultado foi o 

agrupamento de pontos similares e de maior relevância. 

 

A aplicação da análise estatística multivariada foi utilizada por Almeida (2009) e 

demonstrou a possibilidade de redução do número de parâmetros que compõem o 

Índice de Qualidade de Estação de Tratamento de Água (IQETA), aplicado a 

estações de tratamento convencionais dotadas de decantadores de escoamento 

horizontal. Neste trabalho o índice composto de 19 parâmetros foi otimizado pelo 

uso da análise fatorial, para um número total de 12 parâmetros. 
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2.6.2 Rede neural de Kohonen 

 

De acordo com Kowalski et al. (2013),  a rede de Kohonen refere-se a um algoritmo 

que foi desenvolvido no ano de 1982 por Teuvo Kohonen, sendo este um método 

considerado fácil e de simples aplicação, além de apresentar a capacidade de fazer 

a organização dimensional de dados complexos em grupos conforme suas relações. 

Trata-se de uma metodologia que somente requer os parâmetros de entrada, se 

apresentando como uma ferramenta viável para questões em que os padrões sejam 

desconhecidos ou indeterminados. 

 

O objetivo da rede de Kohonen é desenvolver e descobrir normas e padrões 

relevantes e característicos das informações e dados de entrada. Normalmente, 

essa metodologia é indicada para questões não-lineares que possuem alta 

dimensionalidade, como, por exemplo, classificação de imagens, controle adaptativo 

de robôs, extração de características, padrões acústicos, equalização, transmissão 

de sinais e modulação. 

 

A rede de Kohonen é, visualmente, um mapa auto-organizável que tem a 

capacidade de reduzir a dimensão de determinado grupo de dados não 

supervisionados, mantendo a real representação no que se refere às propriedades 

importantes dos vetores de entrada. Como resultado, é possível obter um conjunto 

de todas as características do espaço de entrada, cujo objetivo é estabelecer uma 

relação linear ou não, entre um conjunto de dados de entrada e sua resposta 

correspondente. 

 

Destaca-se, também, que a rede de Kohonen possui duas características distintas 

consideradas as mais importantes. A primeira é o uso da aproximação dos pontos 

similares onde são processados em separado e a segunda refere-se à possibilidade 

que dá ao mapa em conseguir centros em um plano bidimensional que, por 

conseguinte, irá disponibilizar uma visualização de fácil entendimento (COSTA e 

NETTO, 2007). 

 

Segundo Costa e Netto (2007), geralmente, a rede de Kohonen faz a ordenação dos 

objetos i, comumente organizados em uma grade retangular, tendo, no espaço 
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multidimensional, o vetor modelo mi. Cada elemento xk do algoritmo é mapeado 

para cada unidade do mapa ck de modo que seja o mais adequado, de acordo com 

a menor distância possível entre mi e xk. Neste caso, usa-se a fórmula: ck = argmin i 

xk – mi. 

 

É importante enfatizar também que a rede de Kohonen é constituída por duas 

camadas de neurônios (entrada e saída) que são ligados por pesos. No que se 

refere à camada de entrada, esta é ligada diretamente a um vetor que faz parte de 

um conjunto de dados, enquanto a camada de saída compõe um mapa, sendo este 

formado por uma grade retangular para a disposição dos diversos neurônios (HONG 

e BHAMIDIMARRI, 2003). 

 

Segundo Hong e Bhamidimarri (2013), na rede de Kohonen, os neurônios são 

inseridos nos nós de uma grade. Esta grade é uma representação topológica 

particular, podendo ser triangular, retangular, hexagonal ou outra, comumente parte 

de uma ou duas dimensões.  

 

Conforme Kowalski et al. (2013), pode-se apontar que a rede de Kohonen é um 

algoritmo que adota o método de aprendizagem por competição, sendo esta 

metodologia vista como sendo a mais comum e auto-organizável. Este método 

possibilita que ocorra o aprendizado por meio da divisão de padrões de entrada de 

dados em conjuntos, geralmente, inseparáveis. 

 

Além do exposto, os autores afirmam que o método de aprendizagem por 

competição na rede de Kohonen visa avaliar e considerar os neurônios de saída da 

rede para que seja iniciada uma competição entre eles. Neste caso, o resultado 

sempre será o neurônio que tem maior ativação. Assim sendo, entende-se que a 

rede neural de Kohonen é constituída por duas camadas distintas, que são a entrada 

e a Kohonen. Cada camada de entrada possui um nó que tem a finalidade de fazer a 

distribuição dos valores padrões para a rede de Kohonen, pois, trata-se de um 

conjunto que visa organizar e tabular os dados. No caso do vetor de entrada, este 

apresenta elementos ligados com cada nó da rede de Kohonen a partir de uma 

conexão. 
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A respeito das redes de Kohonen como um modelo neural, este foi desenvolvido a 

partir da ideia do próprio cérebro humano, pois permite a estruturação e organização 

de dados e informações em diversas regiões, possibilitando que as entradas 

sensoriais sejam demonstradas a partir de mapas computacionais que são 

devidamente ordenados topologicamente (POPPI et al., 2000).). 

 

A rede de Kohonen, por ser também uma rede competitiva, possui a capacidade de 

fazer mapeamentos que mantém a ideia da topologia entre os espaços quanto à 

entrada e saída. Geralmente, são usados em diferentes projetos industriais como um 

instrumento na resolução de problemas práticos, mas que possuem difícil solução.  

 

Contudo, para a aplicação da rede de Kohonen, Hong e Bhamidimarri (2013) 

observam que deve-se, primeiro, estabelecer a taxa de aprendizagem; o tamanho do 

raio topológico; e a topologia da camada de saída. Neste último caso, refere-se ao 

critério a ser adotado para estabelecer quais neurônios fazem parte da vizinhança 

do neurônio vencedor, como, por exemplo, triangular, retangular, hexagonal, ou 

outro. 

 

Ainda conforme os autores acima supracitados, o algoritmo que forma o mapa de 

Kohonen, inicialmente começa com os pesos sinápticos da rede, sendo este um 

procedimento que pode ser executado a partir de pequenos valores aleatórios, 

desde que sejam de mesma grandeza quanto aos padrões de entrada. Assim, não é 

imposta qualquer ordem prévia ao mapa de características. Porém, caso haja algum 

dado ou informação a respeito da distribuição dos grupos, estes podem ser 

selecionados para refletir o conhecimento. Posteriormente, dá-se início ao raio 

topológico e taxa de aprendizagem de modo que não ocorra o processo de 

constituição do mapa de Kohonen, pois, para a sua formação, há o envolvimento de 

três processos. Os processos que formam o mapa de Kohonen, segundo Kowalski 

et al. (2013), são a competição, Cooperação e Adaptação Sináptica. 

 

Quanto à Competição, este versa sobre a ideia de que, para cada padrão de 

entrada, de modo individual, são computados pelos neurônios da rede os seus 

valores conforme a função discriminante. Tal função fornece as bases necessárias à 

competição entre os neurônios. Contudo, será sempre o neurônio que possuir maior 
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valor da função discriminante será o vencedor da competição (KOWALSKI et al. 

(2013). 

 

Sobre a Cooperação, neste caso, o neurônio que venceu a competição que irá 

determinar a localização espacial de determinada vizinhança topológica de 

neurônios excitados, de modo que as suas bases seja de cooperação entre eles 

(KOWALSKI et al.;2013). 

 

Por fim, no que se refere à Adaptação Sináptica, trata-se de uma ferramenta que 

possibilita aos neurônios excitados elevarem os valores individuais da função 

discrimante no que se refere ao padrão de entrada, por meio de acertos 

adequadamente aplicados aos pesos sinápticos. Geralmente, os ajustes realizados 

resultam em resposta do neurônio vencedor à aplicação de determinado padrão 

similar de entrada (KOWALSKI et al. (2013). 

 

2.6.3 Ordered Prediction Selection (OPS) 
 

A Ordered Prediction Selection (OPS), em português seleção de variáveis 

ordenadas, refere-se à seleção de variáveis de algoritmo que foi desenvolvido por 

Teófilo et al, em 2009. Trata-se uma nova técnica de seleção de variáveis que tem 

como fundamento principal o uso de vetores informativos. Sua essência está 

baseada na classificação das variáveis consideradas mais relevantes em um vetor 

informativo, servindo, ainda, para investigá-las a partir daquela que for mais 

importante. 

 

Melo (2012) sinaliza que a OPS, dentre as várias metodologias de seleção de 

variáveis, tem se mostrado a mais efetiva para o objetivo na qual foi desenvolvida. 

Tem como base principal, a utilização de um vetor informativo inicial que irá indicar 

os descritores, ou seja, as variáveis independentes que apresentam uma relação 

efetiva com as variáveis dependentes (TEÓFILO, 2007). 

 

É possível constituir o referido vetor informativo com coeficientes de correlação da 

variável dependente com as variáveis independentes. Contudo, também pode ser 

formado pelos seus próprios coeficientes de regressão, desde que os baixos 
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coeficientes de regressão apresentam pouca relevância quanto à variável para o 

modelo. Mas, além disso, o vetor informativo ainda pode ser composto apenas por 

uma avaliação conjunta de vários vetores informativos (MELO, 2012). 

 

Por conseguinte, depois da composição do vetor informativo, o passo seguinte da 

OPS é o procedimento. Neste caso, a matriz de variáveis independentes X terá suas 

colunas rearranjadas para que sejam posicionadas em ordem decrescente em 

relação ao valor absoluto do vetor informativo que foi obtido na primeira etapa da 

composição. 

 

Segundo Ribeiro, Ferreira e Salva (2011), como parte dos passos da OPS, tem-se, o 

passo “D” no esquema (Figura 1), sendo que são construídos os modelos de 

regressão multivariada que, posteriormente, são analisados e avaliados por meio de 

uma validação cruzada. Desta forma, é selecionada uma janela, conhecida como um 

subconjunto inicial de variáveis para que seja possível construir, analisar e avaliar o 

primeiro modelo criado pela OPS. Esta janela pode ter o tamanho previamente 

estabelecido para aqueles que possuem um programa conhecido como QSAR 

modelling. Normalmente, são definidas janelas grandes de modo que seja possível 

atender a uma quantidade maior de variáveis iniciais. Depois disso, faz-se a 

expansão da janela em um número fixo de variáveis que, consequentemente, 

construirá um novo modelo.  
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Figura 1 - Etapas da seleção de variáveis usando o OPS 
Fonte: Teófilo, 2007 
 

De acordo com Silva et al. (2012), é facilmente notado que incrementos são 

adicionados subsequentemente para que todas as variáveis possam ser incluídas. A 

partir dos parâmetros da validação cruzada que foram alcançados a partir dos 

modelos previamente construídos, eles são armazenados para depois, serem 

comparados.  

 

No passo “E” da OPS (Figura 1), nota-se que as janelas e incrementos, ou seja, 

subconjuntos passam a ser comparados utilizando, para tanto, os parâmetros 

calculados. Desta forma, o modelo que se apresentar com os melhores parâmetros 

de qualidade precisa possuir as variáveis que também tenham maior capacidade de 

previsão. É assim que as variáveis são escolhidas. 

 

Os demais passos da OPS (Figura 1), são, dentre outros, o vector. Inicialmente, este 

possui dados e informações acerca da localização onde estão as melhores variáveis 
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independentes. Na segunda fase, todas as variáveis independentes originais são 

diferenciadas em conformidade com os valores que correspondem o vector 

informativo que foi adquirido anteriormente. Mas, quanto maior forem os valores 

absolutos das variáveis originais independentes mais relevante, é possibilitada a 

classificação em ordem decrescente no que se refere à magnitude no terceiro passo 

da OPS. No terceiro seguinte, os modelos de regressão de multivariáveis da OPS 

são formadas, analisadas e avaliadas em uma janela de variáveis, e, mais a frente, a 

janela é alargada em decorrência de um incremento fixo de variáveis. Tal 

procedimento é repetido várias vezes até que todas as variáveis sejam tomadas em 

consideração.  

 

Por fim, ao ser avaliado o conjunto de variáveis é feita uma comparação com os 

parâmetros de qualidade por meio de cálculados durante validações. O modelo que 

tiver o parâmetros com maior qualidade possui as variáveis que, por conseguinte, 

também apresentam melhor poder de predição. Devido a isso, estas serão as 

variáveis escolhidas na OPS. 

 

2.6.4 Correlação de Pearson  

 

De acordo com Hair et al. (2005), o nome dado ao coeficiente de correlação de 

Pearson é uma dedicatória feita ao estudioso que o desenvolveu, Karl Pearson. 

Porém, essa estatística tem origem no trabalho de Pearson juntamente com Francis 

Galton. Os autores explicam que a correlação de Pearson refere-se a uma medida 

de associação de força quanto ao grau de relacionamento que pode haver entre 

duas variáveis. 

 

Conforme especifica Moore (2007), a correlação é uma forma adotada para medir 

tanto a direção quanto o grau da relação linear possível entre duas variáveis 

quantitativas. Assim sendo, a correlação de Pearson pode ser vista como um 

coeficiente usado para mensurar a associação linear entre variáveis, aplicando, para 

tanto, a seguinte fórmula: 
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Para compreender a correlação de Pearson é necessário o entendimento de dois 

conceitos que são as fontes principais desse coeficiente. Tais conceitos são de 

associação e linearidade para que se possa entender o real significado de se dizer 

que duas variáveis estão associadas. 

 

Tratando-se da correlação de Pearson, duas variáveis se associam a partir do 

compartilhamento de variância, isto é, é uma medida da variância compartilhada 

entre duas variáveis. Contudo, Hair et al. (2005) sinaliza que é suposto pelo modelo 

linear que o crescimento ou decréscimo de determinada unidade na variável X causa 

o mesmo impacto em Y. Graficamente explicando, entende-se por relação linear 

como sendo o modo mais adequado de apresentar o padrão de associação entre 

duas variáveis, por meio de uma linha reta. Desta forma, nota-se que a correlação 

de Pearson requer a existência de um compartilhamento de variância e esta, por sua 

vez, seja linearmente distribuída.  

 

O coeficiente de correlação Pearson (r) pode sofrer variação de -1 a 1. O sinal antes 

do número é usado para indicar se a direção do relacionamento é positiva ou 

negativa, bem como se o valor indica a força da relação entre as variáveis. Quando 

perfeita (-1 ou 1), uma correlação sugere que a variável tenha seu escore 

determinado precisamente ao se saber o escore da outra variável. Mas, 

considerando o contrário, uma correlação de valor zero irá sugerir a inexistência de 

uma relação linear entre as variáveis (Barbetta, 1998). 

 

Para Cohen (1988) valores entre 0,10 e 0,29 podem ser considerados pequenos. Os 

escores com valores entre 0,30 e 0,49 geralmente são considerados como médios. 

Os valores entre 0,50 e 1 são, normalmente, interpretados como grandes. 

 

Contudo, pode também haver uma classificação diferente, coeficiente de correlação 

de Pearson = 0,10 até 0,30 considerado fraco, de 0,40 até 0,60 é visto como 

moderado e Pearson = 0,70 até 1 é considerado forte. Independente do que for, o 
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mais adequado é que, quanto mais próximo de 1 (seja qual for o sinal), 

consecutivamente maior será o grau de dependência estatística linear entre as 

variáveis (Dancey e Reidy, 2005).  

 

A respeito das propriedades, efeitos e desvios da correlação de Pearson, Figueiredo 

Filho e Silva Júnior (2009) afirmam que elas são condições que devem ser atendidas 

para que seja possível a realização da análise de correlação de Pearson. Tais 

propriedades são o fato do coeficiente não apresentar diferença entre variáveis 

independentes e variáveis dependentes; o valor da correlação não muda quando a 

unidade de mensuração das variáveis sofre alteração e; o coeficiente possui um 

caráter adimensional sendo este desprovido de unidade física que o defina. 

 

No caso do coeficiente não apresentar diferença entre variáveis independentes e 

variáveis dependentes, refere-se à ideia de que o valor da correlação entre X e Y 

será igual entre Y e X. Contudo, a correlação de Pearson não considera a distinção 

de recursiva ou simples causalidade. Na verdade, entende-se que por ela, 

raramente ou quase nunca será possível afirmar quem irá variar em detrimento de 

quem, podendo dizer, somente, que existem afinidades entre a distribuição dos 

escores das variáveis. 

 

Quanto ao valor da correlação não mudar quando a unidade de mensuração das 

variáveis sofre alteração, os autores explicam que, por ser uma medida que segue 

padrões, o valor da correlação geralmente será equivalente em litros ou quilos com 

milímetros ou toneladas. Essa padronização adotada pelo valor da correlação de 

Pearson permite a comparação entre diferentes variáveis no que se refere à sua 

dimensão e dispersão. 

 

Sobre o coeficiente possuir um caráter adimensional, sendo este desprovido de 

unidade física que o defina, os autores afirmam não fazer qualquer sentido realizar a 

interpretação de uma correlação de 0,3 como se fosse, por exemplo, 30%.desta 

forma, ele não irá se referir à proporção, já que uma correlação de 0,4 não pode ser 

interpretada como se representasse o dobro de uma correlação de 0,2. 
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Além do exposto, Figueiredo Filho e Silva Júnior (2009) observam que não há que 

se falar somente nas propriedades do coeficiente da correlação Pearson, pois deve-

se considerar determinadas condições que devem ser satisfeitas. Primeiro, a 

correlação requer que as variáveis sejam quantitativas, uma vez que, a correlação 

de Pearson não faria sentido em ser usada se fosse para dados categóricos, visto 

que seria praticamente impossível fazer o cálculo do desvio padrão de determinadas 

variáveis, como, por exemplo, de gênero de uma pessoa. A segunda condição são 

os valores adquiridos que devem estar distribuídos normalmente, o qual, os fazem 

assumir a seguinte equação: 

 
Na terceira condição é necessária a realização de uma análise de outliers, pois o 

coeficiente de correlação pode ser drasticamente afetado por eles, levando ao 

comprometimento significativo das estimativas dos pesquisadores. 

 

A quarta condição, segundo o autor, é a necessidade da independência das 

observações. Neste caso, a ocorrência de uma observação representada por X1 não 

irá influenciar a ocorrência de outra observação X2. Quando esta orientação não é 

atendida, colocará em risco o fato de se assumir correlações espúrias.  

 

2.6.5 Quadrados Mínimos Parciais (PLS) 

 

Peralta-Zamora et al. (1996) afirmam que há vários métodos matemáticos que 

podem ser usados para a realização da calibração multivariada, tal como, por 

exemplo, a regressão de componentes principais, regressão linear múltipla e os 

mínimos quadrados parciais, conhecido pela sigla PLS por ser do inglês partial least 

squares. Dos três métodos citados, o que apresenta maior representatividade é o 

PLS, devido ao fato de ser um algoritmo simples e possuir um excelente poder de 

previsão. 

 

De acordo com Centner (1996) o método PLS ou regressão por PLS refere-se a uma 

metodologia de regressão que tem sido muito usada para a formação de modelos de 

calibração multivariada tendo como base os dados de primeira ordem. Este método 
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não exige um preciso conhecimento acerca de todos os elementos existentes nas 

amostras e, assim sendo, poder fazer a previsão destas ainda que na presença de 

interferentes. Contudo, isso somente é possível caso haja a presença destes 

interferentes por ocasião da construção do modelo.  

 

Conforme expõe o autor, o método PLS faz uso de respostas analíticas e 

informações de interesse para realizar a captura da variância dos dados de uma 

determinada matriz X e do vetor dependente y. Tudo isto, por meio das suas 

simultâneas e sucessivas decomposições, correlacionando-as. 

 

Para Peralta-Zamora et al. (1996), o método PLS utiliza em seus cálculos 

informações de y quando nas chamadas variáveis latentes, enquanto as matrizes X 

e o vetor y simultaneamente se decompõem em uma soma de h variáveis latentes, 

conforme segue ilustrado na seguinte equação: 

 

 
 

Conforme a equação acima apresentada, T e U referem-se às matrizes de escores 

das matrizes X e Y, respectivamente.  

 

As letras P e Q representam as matrizes dos pesos das matrizes X e Y, 

respectivamente. 

 

Os resíduos são representados por E e F, enquanto a correlação entre os dois 

blocos X e Y é apenas uma simples relação linear adquirida através do coeficiente 

de regressão linear, como pode ser observado: 

 
Neste caso, h são as variáveis latentes, considerando que os valores de bh se 

agrupam na matriz diagonal B, onde há os coeficientes de regressão entre a matriz 

de escores U de Y e a matriz de escores T de X. Assim sendo, tem-se uma melhor 

relação linear possível obtido entre os escores desses dois blocos, o qual se obtém 
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por meio de simples e pequenas rotações realizadas pelas variáveis latentes dos 

blocos de X e Y. 

 

Quanto à matriz Y, esta pode ser calculada de uh, Y = TBQ’ + F, enquanto se calcula 

a concentração de novas amostras prevista com base em novos escores, T* que são 

trocados na Equação Y = T*BQ’ 

 

Segundo Ferreira (1999), no processo de cálculo usando o PLS é preciso encontrar 

o melhor número de variáveis latentes que, geralmente, é realizado utilizando um 

procedimento conhecido como validação cruzada por permitir determinar o erro 

mínimo de previsão. Além disso, é importante ainda considerar a diferenciação entre 

PLS1 e PLS2, uma vez que a regressão do PLS1 é executada para uma variável 

dependente de cada vez, ou seja, a matriz Y será um vetor coluna, enquanto no 

PLS2, todas as variáveis dependentes podem ser simultaneamente calculadas. 

 

O PLS também pode ser obtido por meio de um processo interativo, sendo este que 

possibilita a melhora simultânea da projeção das amostras sobre o peso de modo a 

determinar os scores. Somado a isso, também são feitos os devidos ajustes a partir 

de uma função linear dos scores da matriz X aos da matriz Y, visando reduzir os 

desvios. Tal melhoria simultânea resulta em meras distorções em direção dos pesos 

para que, assim, criteriosamente eles percam a ortogonalidade, obtendo pequenas 

redundâncias de informação (BRERETON, 2000).  

 

Contudo, essas pequenas redundâncias de informação são as responsáveis por 

melhorarem a relação linear entre os scores e as distorções referentes à 

ortogonalidade entre os elementos principais no PLS permitem que não sejam mais 

os principais e sim variáveis latentes (BRERETON, 2000). 

 

Portanto, entende-se que, com base no exposto, Brereton (2000) afirma que a 

construção de um PLS versa sobre a ideia da presença de uma regressão entre os 

scores das matrizes X e Y em uma soma de h variáveis latentes. Além disso, o PLS 

é um método que, devido às suas peculiaridades, se define a partir de relações 
externas que, de forma individual, servem para correlacionar as matrizes X e Y, 

enquanto que as relações internas servem para correlacionaras duas matrizes. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Dados utilizados 
 

A bacia hidrográfica do Rio das Velhas apresenta área da ordem de 29 mil km2, 

perfazendo aproximadamente 5% da área total de Minas Gerais. Por ser a bacia 

hidrográfica mais impactada pela ação antrópica, onde vivem 40% da população do 

Estado, vem sendo monitorada desde 1997 no âmbito do programa “Águas de 

Minas” realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Nesse 

programa estações de monitoramento, distribuídas ao longo da bacia, são utilizadas 

para a amostragem de diversos parâmetros físicos, químicos e biológicos de 

qualidade das águas (Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2006). 
 

Para a realização deste estudo foram utilizados dados secundários disponibilizados 

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Estes dados referem-se ao 

monitoramento de qualidade das águas, durante o período compreendido entre 

janeiro de 2000 a dezembro de 2010, de estações de monitoramento localizadas na 

Bacia do Rio das Velhas, as quais foram listadas na Tabela 3. O número de 

estações de monitoramento para o primeiro ano considerado neste trabalho era de 

29, mantendo este número até o ano 2004. Em 2005 houve o acréscimo de mais 4 

estações, e em 2008, outras três, totalizando 36 estações. 

 

As coletas e análises das amostras em cada estação de monitoramento, ilustradas 

na Figura 2, foram realizadas pela Fundação Centro Tecnológicoa de Minas Gerais 

(CETEC). As análises físico-químicas e bacteriológicas foram realizadas segundo o 

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" com modificações 

segundo Manual de Normas do CETEC. 
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Tabela 3 – Localização das 36 estações de monitoramento utilizadas pelo IGAM para avaliação da 
qualidade da água no Rio das Velhas, no período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 
2010. 

Estação 

Classe de 
enquadramento 

DN COPAM CERH 
01/08 

Localização Município 

COORDENADAS 

Latitude Longitude 

BV013 Classe 2 
Rio das Velhas a 
montante da foz do 
Rio Itabirito 

Itabirito 20º12'27,3'' 43º44'66,8'' 

BV035 Classe 2 
Rio Itabirito a 
jusante da cidade 
de Itabirito 

Itabirito 20º13'26,2'' 43º48'11,9'' 

BV037 Classe 2 
Rio das Velhas a 
jusante da foz do 
Rio Itabirito 

Rio Acima 20º8'15,3'' 43º47'33,7'' 

BV062 Classe 2 
Ribeirão Água Suja 
próximo de sua foz 
no Rio das Velhas 

Nova Lima 19º58'55,2'' 43º49'29,5'' 

BV063 Classe 2 
Rio das Velhas a 
jusante do Ribeirão 
Água Suja 

Nova Lima/ 
Raposos 19º58'59,3'' 43º48'40,9'' 

BV067 Classe 2 
Rio das Velhas a 
montante do 
ribeirão Sabará 

Sabará 19º56'15,9'' 43º49'37,95'' 

BV076 Classe 3 
Ribeirão Sabará 
próximo de sua foz 
no Rio das Velhas 

Sabará 19º53'36,8'' 43º48'46,4'' 

BV083 Classe 3 
Rio das Velhas logo 
a jusante do 
Ribeirão Arrudas 

Sabará 19º50'56,46'' 43º51'54,18'' 

BV105 Classe 3 
Rio das Velhas logo 
a jusante do 
Ribeirão do Onça 

Santa Luzia 19º46'19,5'' 43º51'57,5'' 

BV130 Classe 2 
Ribeirão da Mata 
próximo de sua foz 
no Rio das Velhas 

Vespasiano 19º42'2,8'' 43º52'28,2'' 

BV133 Classe 1 
Rio Vermelho a 
jusante da cidade 
de Nova União 

Nova União 19º41'20,2'' 43º35'48,9'' 

BV135 Classe 1 
Rio Taquaraçu 
próximo de sua foz 
no Rio das Velhas 

Jaboticatubas/ 
Santa Luzia 19º36'39,4'' 43º47'26,1'' 

BV136 Classe 1 
Rio Jabuticatubas a 
jusante da cidade 
de Jabuticatubas 

Jaboticatubas 19º27'44,5'' 43º54'12'' 
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Estação 

Classe de 
enquadramento 

DN COPAM CERH 
01/08 

Localização Município 

COORDENADAS 

Latitude Longitude 

BV137 Classe 3 
Rio das Velhas na 
Ponte Raul Soares, 
em Lagoa Santa 

Lagoa Santa 19º33'32,2'' 43º54'40,6'' 

BV 138 Classe 3 
Rio das Velhas no 
Parque do 
Sumidouro em 
Lagoa Santa 

Lagoa Santa 19º31'53.6'' 43º55'39.5'' 

BV139 Classe 2 
Rio das Velhas a 
montante da 
ETA/COPASA , em 
Bela Fama 

Rio Acima 20º1'18,6'' 43º49'46,3'' 

BV140 Classe 2 
Ribeirão Jequitibá 
próximo de sua foz 
no Rio das Velhas 

Jequitibá 19º13'50'' 44º1'45,9'' 

BV141 Classe 2 
Rio das Velhas na 
cidade de Santana 
do Pirapama 

Santana de 
Pirapama 19º0'38,4'' 44º2'18,2'' 

BV142 Classe 2 
Rio das Velhas a 
jusante do ribeirão 
Santo Antônio 

Inimutaba/ 
Presidente 
Juscelino 

18º40'18,8'' 44º11'30,4'' 

BV143 Classe 1 
Rio Paraúna a 
montante da cidade 
de Presidente 
Juscelino 

Presidente 
Juscelino 18º38'40,9'' 44º3'2,5'' 

BV144 Classe 2 
Ribeirão da Onça a 
jusante da ETE de 
Cordisburgo 

Cordisburgo 19º6'46,5'' 44º19'15,3'' 

BV145 Classe 1 
Rio Pardo Pequeno 
a jusante de 
Monjolos 

Monjolos 18º17'50,1'' 44º9'25,22'' 

BV146 Classe 2 
Rio das Velhas a 
jusante do rio Pardo 
Grande 

Augusto de 
Lima, Corinto 18º13'2'' 44º20'55'' 

BV147 Classe 1 
Rio Bicudo próximo 
de sua foz no Rio 
das Velhas 

Corinto 18º7'27'' 44º32'11,6'' 

BV148 Classe 2 
Rio das Velhas na 
cidade de Várzea 
da Palma 

Várzea da 
Palma 17º35'36,6'' 44º42'53,4'' 

BV149 Classe 2 

Rio das Velhas a 
montante da sua foz 
no rio São 
Francisco em 
Guaicuí 

Várzea da 
Palma 17º12'23,5'' 44º48'47,1'' 
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Estação 

Classe de 
enquadramento 

DN COPAM CERH 
01/08 

Localização Município 

COORDENADAS 

Latitude Longitude 

BV150 Classe 2 

Rio das Velhas a 
jusante do rio 
Paraúna, na 
localizadade de 
Senhora da Glória 

Santo Hipólito 18º28'53,7'' 44º11'57,4'' 

BV 151 Classe 2 
Rio das Velhas a 
jusante do córrego 
do Vinho em 
Lassance 

Lassance 17º51'54.79'' 44º32'56.59'' 

BV 152 Classe 2 
Rio das Velhas 
entre os Rios 
Paraúna e Pardo 
Grande 

Santo Hipólito 18º18'43.09'' 44º14'36.96'' 

BV 153 Classe 3 
Rio das Velhas a 
jusante do Ribeirão 
da Mata 

Santa Luzia 19º42'49.46'' 43º50'41.63'' 

BV 154 Classe 3 
Ribeirão do Onça 
próximo de sua foz 
no Rio das Velhas 

Santa Luzia 19º49'19.29'' 43º52'59.45'' 

BV 155 Classe 3 
Ribeirão Arrudas 
próximo de sua foz 
no Rio das Velhas 

Sabará 19º52'47.54'' 43º51'29.56'' 

BV 156 Classe 2 
Rio das Velhas a 
jusante do Rio 
Jabuticatubas 

Baldim 19º16'39.92'' 44º0'20.33'' 

BV 160 Classe 2 
Ribeirão das Neves 
próximo de sua foz 
no Ribeirão da Mata 

Pedro 
Leopoldo 19º37'47.04'' 44º02'17.92'' 

BV 161 Classe 2 
Ribeirão Santo 
Antônio próximo de 
sua foz no Rio das 
Velhas 

Inimutaba 18º43'13.96'' 44º14'3.41'' 

BV 162 Classe 1 
Rio Cipó a montante 
da foz do Rio 
Paraúna 

Presidente 
Juscelino 18º41'19.69'' 43º59'30.28'' 

Fonte: IGAM, 2010 
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Figura 2 - Localização das 36 estações de monitoramento Rio das Velhas, utilizadas no 
monitoramento da qualidade das águas da Bacia do Rio das Velhas, no período compreendido entre 
janeiro de 2000 a dezembro de 2010. 
Fonte: IGAM, 2010 
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A determinação do período de avaliação se baseou nas características do banco de 

dados existente para avaliação. Os dados originais contemplam monitoramentos 

entre os anos de 1997 a 2013. No entanto, o número de estações de amostragem e 

de campanhas de amostragem para os anos entre 1997 e 1999 era muito inferior 

quanto comparado ao período ora estudado. 

 

A partir do ano de 2012, segundo informação verbal de funcionário do IGAM, o valor 

do IQA passou a ser calculado trimestralmente e não por estação, como 

anteriormente calculado, impossibilitando a realização de comparação entre os 

valores obtidos neste trabalho e os valores obtidos no cálculo do IQA com os dados 

originais. Com isto, os dados referentes ao ano de 2011 não foram incluídos na 

análise estatística, de forma a possibilitar a confrontação dos resultados obtidos para 

o IQA, por meio do modelo desenvolvido neste estudo, os valores originais pelo 

cálculo convencional do valor do IQA. 

 

A partir de 2013, o IGAM passou a analisar o parâmetro Escherichia coli em 

substituição ao parâmetro Coliformes Termotolerantes, ação esta permitida segundo 

a DN COPAM CERH 01/08, que informa que a Escherichia coli é a única espécie do 

grupo coliformes termotolerantes, que habita exclusivamente no intestino humano e 

de animais homeotérmicos, portanto indicadora inequívoca de contaminação fecal. 

Assim, os dados a partir do ano de 2013 não foram estudados, visto que o cálculo 

do IQA passou a ser de forma adaptada, com a substituição do parâmetro coliformes 

termotolerantes pela Escherichia coli (IGAM, 2013). 

 

Para este estudo, de todos os parâmetros analisados pelo IGAM, somente foram 

considerados aqueles que determinam o IQA, quais sejam: oxigênio dissolvido, 

coliformes termotolerantes, pH, DBO, nitrato, fosfato, temperatura, turbidez e sólidos 

totais. Tais parâmetros foram monitorados em diferentes frequências (campanhas de 

amostragem) ao longo do período abordado, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Para a avaliação dos dados realizou-se uma análise prévia do conjunto de dados 

original, o qual era formado por uma matriz composta de 10 colunas, representadas 

pelos resultados de análise de cada parâmetro do IQA e o resultado obtido para o 
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IQA, e 1834 linhas correspondentes aos resultados obtidos em cada estação de 

monitoramento para cada parâmetro do IQA e o respectivo resultado do IQA. 

 

Nesta análise prévia foram excluídas todas as linhas nas quais não eram 

apresentados resultados de análises para todos os parâmetros. Com a exclusão das 

linhas sem resultados completos, uma nova matriz foi gerada, tratada como matriz 

final de dados originais. 

 
Tabela 4 – Descrição geral dos dados de monitoramento de qualidade de água realizado pelo IGAM, 
incluindo a descrição dos meses nos quais foram realizadas amostragens e o número de campanhas 
de amostragem, sendo considerado um conjunto de dados completos aquele que contém resultados 
para todos os parâmetros do IQA e incompletos aqueles que algum parâmetro do IQA não possuía 
resultado para avaliação 

Ano 
Número de 

campanhas de 
amostragem 

Meses amostragem (total de 
conjuntos de dados, 

completos e incompletos) 
Meses amostragem (total de 

conjuntos de dados completos) 

2000 4 Janeiro (26), Maio (29), Julho 
(29) e Novembro (29) 

Janeiro (26), Maio (29), Julho (29) 
e Novembro (29) 

2001 4 Janeiro (29), Maio (29), Julho 
(29) e Novembro (29) 

Janeiro (29), Maio (29), Julho (29) 
e Novembro (29) 

2002 4 Janeiro (29), Maio (29), Julho 
(29) e Novembro (29) 

Janeiro (25), Maio (29), Julho (29) 
e Novembro (29) 

2003 5 
Janeiro (29), Abril (29), Julho 
(29), Setembro (8) e Outubro 

(21) 

Janeiro (29), Abril (29), Julho (29), 
Setembro (8) e Outubro (21) 

2004 4 Janeiro (29), Abril (29), Julho 
(29) e Outubro (29) 

Janeiro (29), Abril (29), Julho (29) 
e Outubro (29) 

2005 4 Janeiro (29), Abril (29), Julho 
(29) e Outubro (33) 

Janeiro (29), Abril (29), Julho (29) 
e Outubro (29) 

2006 6 
Janeiro (27), Fevereiro (6), 
Abril (19), Maio (14), Julho 

(33), Outubro (33) 

Janeiro (27), Fevereiro (6), Abril 
(19), Maio (14), Julho (33), 

Outubro (17) 

2007 4 

Janeiro (33) Abril (33), Maio 
(6), Julho (33), Agosto (3), 

Setembro (3) e Outubro (33), 
Novembro (6) 

Janeiro (27) Abril (26), Maio (0), 
Julho (33), Setembro (0), Outubro 

(21) e Novembro (0) 

2008 12 

Janeiro (30), Fevereiro (6), 
Março (3), Abril (33), Maio (3), 
Junho (3), Julho (36),  Agosto 
(21), Setembro (22), Outubro 

(35), Novembro (21), 
Dezembro (21) 

Janeiro (30), Fevereiro (3), Março 
(0), Abril (33), Maio (0), Junho (0), 
Julho (36),  Agosto (19), Setembro 

(20), Outubro (35), Novembro 
(19), Dezembro (19) 

2009 12 

Janeiro (36), Fevereiro (20), 
Março (21), Abril (36), Maio 
(21), Junho (21), Julho (36),  
Agosto (21), Setembro (22), 

Outubro (35), Novembro (21), 
Dezembro (21) 

Janeiro (36), Fevereiro (18), 
Março (19), Abril (36), Maio (19), 
Junho (19), Julho (36),  Agosto 

(19), Setembro (20), Outubro (35), 
Novembro (19), Dezembro (19) 



44 
 

 

Ano 
Número de 

campanhas de 
amostragem 

Meses amostragem (total de 
conjuntos de dados, 

completos e incompletos) 
Meses amostragem (total de 

conjuntos de dados completos) 

2010 12 

Janeiro (36), Fevereiro (21), 
Março (21), Abril (36), Maio 
(21), Junho (21), Julho (36),  
Agosto (21), Setembro (21), 

Outubro (36), Novembro (20), 
Dezembro (20) 

Janeiro (36), Fevereiro (19), 
Março (13), Abril (36), Maio (19), 
Junho (19), Julho (36),  Agosto 

(19), Setembro (18), Outubro (36), 
Novembro (19), Dezembro (19) 

 

Ainda, foram estabelecidos os códigos que denominaram cada conjunto de dados 

analisados, como apresentado na Figura 3. O código é composto pela letra s, que 

indica amostra (sample), seguido do número que indica a ordem desta amostragem 

no ano (primeira, segunda e assim sucessivamente) e dos dois últimos números do 

respectivo ano, no qual esta amostragem foi realizada. Cada código é representado 

pelo resultado da análise dos 9 parâmetros do IQA, e o IQA resultante destes 

valores, em uma determinada estação de monitoramento da Bacia do Rio das 

Velhas, formando um conjunto de dados. 

 

 
Figura 3 – Código de denominação dos conjuntos de dados, composto pela letra s, que indica 
amostra (sample), seguido do número que indica a ordem desta amostragem no ano (primeira, 
segunda e assim sucessivamente) e dos dois últimos algarismos do respectivo ano, no qual esta 
amostragem foi realizada. 
 

A matriz de dados originais contemplou todos os resultados de monitoramento para 

cada parâmetro, a data e a respectiva estação, e o código atribuído a cada conjunto 

de dados. 

 

A matriz final de dados originais foi desmembrada, em cada ano e esta em cada 

mês do ano. A matriz mensal de cada ano foi submetida a análise PCA, conforme 

descrito no item a seguir. 
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3. 2 Análise estatística multivariada 

 

A grande dimensão de dados existente para a realização deste trabalho demandou a 

aplicação de uma exaustiva análise exploratória destes dados como demonstrado no 

fluxograma da Figura 4. Esta análise exploratória visou a identificar o 

comportamento dos dados, conduzindo a redução do número de conjuntos de dados 

originais, aliada a obtenção dos mesmos resultados, comparando-se os dados 

originais e os dados submetidos a análise exploratória. Esta redução de números de 

conjuntos de dados foi primordial para a execução das etapas de seleção de 

variáveis, dispendiosa se realizada com o conjunto de dados iniciais. 
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Figura 4 – Fluxograma da análise estatística de dados, que contempla todas as etapas da análise 
estatística realizada para a avaliação do conjunto de dados de monitoramento de qualidade da água 
realizado pelo IGAM, no período compreendido entre os anos 2000 e 2010, que visou reduzir o 
número de parâmetros que integram o IQA e ainda identificar o comportamento dos dados, 
conduzindo a redução da dimensão do conjunto de dados, aliada a obtenção dos mesmos resultados, 
comparando-se os dados originais e os dados submetidos a análise exploratória. 
 

3.2.1 Análise de componentes principais 
 

Para a realização da Análise de Componentes Principais (PCA) foram criadas 

matrizes (X), com os resultados de análises para cada estação monitorada em cada 

mês do ano. Estas matrizes eram compostas por colunas representadas pelos 

resultados de análise dos parâmetros coliformes termotolerantes (Col), DBO, 

Nitratos (Nit), Fosfato (P), oxigênio dissolvido (OD), pH, sólidos totais (ST), 

temperatura (T), turbidez (Turb) e o respectivo IQA. As mesmas foram 

autoescaladas para a realização da PCA. 

 

A matriz obtida para cada mês do ano foi avaliada em um programa computacional, 

com o uso de um pacote de dados, denominado PLS Toolbox, para a obtenção dos 

resultados finais para a PCA. Durante a execução do programa, a matriz de dados é 

carregada, e os dados passam por um pré-processamento. Logo após o 

carregamento, é gerado o modelo inicial, que indica as variâncias relativas a cada 

uma das componentes principais como um todo. 
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Ao gerar o modelo, o menor número de componentes principais que expliquem uma 

máxima variância dos dados (acima de 98%) deve ser selecionado, e então são 

gerados os gráficos de scores que informam sobre o comportamento das amostras e 

de loadings que informam sobre o comportamento das variáveis. 

 

O uso da PCA neste trabalhou serviu de indicador para a aplicação ou não da 

Análise de Kohonen. Pelo número de componentes principais necessárias para 

explicar a maior variabilidade possível existente na matriz de dados avaliada, o 

sistema sugeriria a aplicação da rede de Kohonen, caso este número se mostrasse 

expressivo. 

 

A realização da PCA mostrou que normalmente eram necessárias mais que três 

componentes principais, para explicar a maior variabilidade possível existente na 

matriz de dados avaliada. Isto tornaria a análise demasiadamente morosa e ainda, 

com difíceis interpretações, por trazer análise além do tridimensional. Assim, o uso 

da rede de Kohonen foi priorizada, por ser uma análise que dentre outras vantagens, 

apresenta a demanda de uma análise bidimensional. 

 

Com os resultados obtidos na análise de PCA para o grupo de resultados de cada 

mês do ano, não se prosseguiu com a análise anual, como descrito no fluxograma 

da Figura 4. Ainda, foi avaliada a PCA para o ano de 2000, para confirmação das 

informações obtidas na análise mensal da cada ano. 

 

3.2.2 Análise de Kohonen 

 

A análise de Kohonen foi realizada com o auxílio de um programa computacional, 

dotado de uma ferramenta denominada SOM Toolbox. Esta ferramenta possibilita o 

treinamento da rede neural, através da execução de determinados comandos, 

gerando em seguida como saída os mapas de Kohonen. Estes mapas conduzem ao 

agrupamento de conjuntos de dados similares e o afastamento de conjuntos de 

dados considerados distintos. 

 

Cada mapa apresenta uma arquitetura, na qual as amostras estão melhor 

conformadas, possibilitando uma melhor visão dos dados e de seu posicionamento. 



48 
 

 

Para definir a arquitetura de trabalho, foi considerado o número total de amostras 

relativos ao período avaliado, sendo extraída a raiz quadrada do mesmo, e obtendo 

o formato da arquitetura que seria ideal. Além da provável arquitetura ideal, foram 

treinadas duas arquiteturas abaixo e duas acima. Em alguns casos, foi necessário 

realizar o treinamento em mais do que duas arquiteturas acima do valor considerado 

ideal para a obtenção de uma arquitetura adequada a análise dos dados. 

 

As matrizes carregadas inicialmente correspondem às mesmas utilizadas para a 

realização da PCA, ou seja, uma matriz para cada mês de cada ano avaliado, sendo 

as colunas representadas pelos parâmetros que compõem o IQA e o valor obtido 

para o IQA, decorrente do resultado das análises de cada um dos parâmetros. 

 

As matrizes mensais foram submetidas à análise de Kohonen, pelo menos cinco 

vezes, duas arquiteturas abaixo da arquitetura ideal, arquitetura ideal e duas acima 

da arquitetura ideal, conforme apresentado na Tabela 5 a seguir. Após o 

treinamento, foi escolhida a arquitetura que apresentou o melhor agrupamento entre 

os conjuntos de dados, a partir da qual foram selecionados novos conjuntos de 

dados, em cada mês analisado no ano. 
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Tabela 5 – Arquiteturas avaliadas para cada matriz mensal durante a realização da avaliação pela 
rede neural de Kohonen, sendo a arquitetura ideal àquela que corresponde a raiz quadrada do 
número de conjuntos de dados avaliados, duas arquiteturas abaixo da arquitetura ideal e duas acima. 

Ano Meses Arquiteturas avaliadas 
Abaixo Ideal Acima 

2000 

Janeiro 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 
Maio 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Novembro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8   

2001 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 8 × 8 
Maio 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Novembro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 9 × 9 

2002 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Maio 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Novembro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

2003 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Abril 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Setembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 - - - 
Outubro 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 - 

2004 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Abril 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Outubro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

2005 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Abril 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Outubro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

2006 

Janeiro 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 - 
Fevereiro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 - - - 

Abril 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Maio 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 - - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Outubro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

2007 

Janeiro 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 - 
Abril 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Outubro 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 - 

2008 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Fevereiro 2 × 2 3 × 3 - - - - 

Abril 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 9 × 9 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Agosto 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 
Setembro 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 - 
Outubro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 9 × 9 

Novembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Dezembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

2009 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 9 × 9 
Fevereiro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

Março 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Abril 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Maio 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

Junho 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Agosto 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 



50 
 

 

Ano Meses Arquiteturas avaliadas 
Abaixo Ideal Acima 

Setembro 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 - 
Outubro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Novembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Dezembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

2010 

Janeiro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 
Fevereiro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

Março 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Abril 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 9 × 9 
Maio 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

Junho 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Julho 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 9 × 9 

Agosto 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Setembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Outubro 4 × 4 5 × 5 6 × 6 7 × 7 8 × 8 - 

Novembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 
Dezembro 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5 6 × 6 - 

 

A seleção dos conjuntos de dados em cada mês do ano gerou uma nova matriz para 

cada ano, denominada matriz de dados anual. Esta matriz foi submetida a um novo 

treinamento, seguindo os mesmos critérios adotados para a matriz mensal, como 

indicado na Tabela 6. A melhor arquitetura resultante, foi tratada com a seleção de 

outros conjuntos de dados, gerando a matriz de dados anual reduzida. 

 
Tabela 6 – Arquiteturas avaliadas para cada matriz anual durante a realização da avaliação pela rede 
neural de Kohonen, sendo a arquitetura ideal àquela que corresponde a raiz quadrada do número de 
conjuntos de dados avaliados, duas arquiteturas abaixo da arquitetura ideal e duas acima. 

Ano Arquiteturas avaliadas 
Abaixo Ideal Acima 

2000 7 × 7 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 13 × 13 14 × 14 
2001 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 13 × 13 14 × 14 15 × 15 
2002 7 × 7 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 - - 
2003 7 × 7 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 13 × 13 - 
2004 7 × 7 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 13 × 13 - 
2005 7 × 7 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 - - 
2006 7 × 7 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 - - 
2007 7 × 7 8 × 8 9 × 9 10 × 10 11 × 11 12 × 12 - - 
2008 15 × 15 16 × 16 17 × 17 18 × 18 19 × 19 20 × 20 - - 
2009 15 × 15 16 × 16 17 × 17 18 × 18 19 × 19 20 × 20 - - 
2010 14 × 14 15 × 15 16 × 16 17 × 17 18 × 18 19 × 19 - - 

 

A matriz de dados anual reduzida de cada ano, obtida na última análise de Kohonen 

foi utilizada em uma nova etapa de análise de Kohonen, para verificação do 

comportamento dos dados nos períodos seco e chuvoso. A Tabela 7 apresenta o 

resumo do número de conjuntos de dados existente em cada ano avaliado e as 

arquiteturas utilizadas para a análise de Kohonen. 
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Tabela 7 – Arquiteturas avaliadas para cada matriz anual reduzida durante a realização da avaliação 
pela rede neural de Kohonen, para definição do comportamento dos dados em relação ao período 
seco e chuvoso 

Ano Número de conjunto de dados em cada 
ano Arquiteturas avaliadas 

2000 28 De 3 × 3 a 10 × 10 
2001 41 De 4 × 4 a 12 × 12 
2002 27 De 3 × 3 a 9 × 9 
2003 39 De 4 × 4 a 11 × 11 
2004- 31 De 4 × 4 a 11 × 11 
2005 37 De 4 × 4 a 12 × 12 
2006 32 De 3 × 3 a 11 × 11 
2007 31 De 3 × 3 a 11 × 11 
2008 78 De 6 × 6 a 17 × 17 
2009 89 De 7 × 7 a 16 × 16 
2010 91 De 7 × 7 a 17 × 17 

 

Por último, foi gerada a matriz final reduzida, composta pela junção de todas as 

matrizes de dados anual reduzidas. Esta matriz foi aquela que possibilitou a 

realização da avaliação de redução de custos/ frequência de monitoramento da 

qualidade da água. Para isto, os dados originais suprimidos da matriz inicial foram 

considerados como irrelevantes, sendo a matriz final representante dos conjuntos de 

dados relevantes, que representam toda a originalidade dos dados avaliados. Ainda, 

a matriz final reduzida foi utilizada para a avaliação da redução do número de 

parâmetros do IQA, através da avaliação pela técnica OPS. 

 

3.2.3 Análise de Correlação de Pearson 

 

A análise de correlação de Pearson foi realizada com o objetivo de avaliar a 

manutenção da correlação entre as variáveis que formaram uma matriz antes e após 

a realização da análise de Kohonen e ainda, avaliar a correlação existente entre os 

parâmetros que compõem o IQA e o próprio IQA. 

 

A primeira avaliação de correlação se deu com os dados brutos, que formam a 

matriz de dados original. Em seguida, a matriz de dados originais de cada ano 

também foi avaliada para a determinação da correlação. Esta matriz foi importante 

para avaliar a manutenção da correlação entre os dados, após a realização da 

primeira análise de Kohonen, que gerou a matriz de dados anual. Desta forma, foi 

avaliada a correlação entre cada ano, comparando a correlação obtida para a matriz 

de dados originais de cada ano e a matriz de dados anual, também para cada ano. 
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Mantida a correlação entre os dados da matriz original de cada ano e a matriz de 

dados anual, prosseguiu-se com a avaliação de Kohonen na matriz de dados anual, 

gerando a matriz de dados reduzida para cada ano. Esta matriz também teve a 

correlação de dados analisada, sendo a correlação obtida comparada com a 

correlação da matriz original de cada ano e com a matriz de dados anual. 

 

A última etapa da análise de correlação contemplou a comparação entre a 

correlação obtida para a matriz final de dados originais e a correlação da matriz final 

reduzida, gerada com a junção de todas as matrizes de dados reduzida de cada 

ano. Nesta avaliação, o princípio norteador era a manutenção da correlação, que se 

ocorrida, indicava que a redução de conjuntos de dados obtida na análise de 

Kohonen não influenciava os resultados obtidos entre os conjuntos de dados 

originais e o conjunto de dados reduzido. 

 

3.2.4 Análise OPS 

 

A seleção das variáveis foi realizada utilizando-se o algoritmo OPS (Ordered 

Predictors Selection). Para a realização deste método foi utilizada a matriz final 

reduzida, composta de 524 conjuntos de dados. Esta matriz diferencia-se da matriz 

final reduzida utilizada na análise de correlação descrita no item anterior, pelo fato 

do IQA não fazer mais parte das variáveis, por ser agora a resposta idealizada. 

 

Desta forma, a matriz X utilizada no algoritmo OPS era composta pelos resultados 

das análises de cada parâmetro que compõe o IQA, resultando em uma matriz 

formada por nove colunas e 524 linhas. Para cada conjunto de dados avaliado, 

existente na matriz final reduzida, foi feita a correspondência da matriz X com o vetor 

de resposta y. Este vetor de resposta y corresponde ao valor calculado para o IQA 

em cada conjunto de dados avaliado, ou seja, equivale ao valor de IQA calculado 

pelo IGAM. 

 

Nesta etapa foi utilizado programa computacional, auxiliado pelo algoritmo OPS. 

Foram realizadas cinco avaliações para cada vetor determinado, vetor de regressão 

(R), vetor de correlação (C), vetor S e suas combinações, RC, RS e CS. Ainda, cada 

vetor e sua combinação foram testados considerando a redução de 60, 70 e 80% 
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das amostras. A matriz X e o vetor y foram pré-processados autoescalados (as 

variâncias das variáveis foram normalizadas e as médias calculadas a zero e ainda, 

aplicou se log10 em todo o conjunto de dados com o intuito de normalizar estes 

dados. 

 

A performance do algoritmo foi avaliada através do erro quadrático médio de 

validação cruzada (RMSECV).). A seleção do vetor foi realizada comparando-se os 

resultados de todos eles e avaliando o menor valor de RMSECV e dos coeficientes 

de correlação dos modelos obtidos. O melhor resultado determinou a seleção de 

variáveis e consequente redução do número de parâmetros do IQA. 

 

3.2.5 Análise PLS 

 

A avaliação do conjunto de variáveis selecionado pelo OPS foi verificada através da 

regressão por mínimos quadrados parciais PLS, a fim de se avaliar a relação entre o 

valor estimado pelo modelo e o valor medido pelo cálculo do IQA. A técnica de 

análise PLS foi desenvolvida com o auxílio de um programa computacional e o 

pacote computacional PLS_Toolbox da Eigenvector Research. 

 

A matriz X foi pré-processada e autoescalada e os vetores y(s) foram pré-

processados tal qual adotado para a análise OPS. Para a análise utilizou-se cross 

validation, método randon subsets, data splits considerando 10% do valor total do 

número de conjunto de dados e o máximo de interações possível. 

 

A regressão por quadrados mínimos parciais (PLS) foi utilizada como método de 

calibração, para avaliar o ajuste do novo modelo obtido com a técnica OPS. Nesta 

calibração, o modelo gerado com a melhor performance, que fora avaliada através 

do menor valor obtido para o erro quadrático médio de calibração (RMSEC) foi 

carregado com os dados de 2011. 

 

Para isto, os dados de 2011 foram submetidos a uma análise prévia, sendo 

excluídas todas as linhas que não tinham todos os resultados de análise para todos 

os parâmetros, sendo criada a matriz referente ao ano de 2011. Esta matriz era 

composta de 9 colunas e 295 linhas. 
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Ao carregar a matriz referente ao ano de 2011, no modelo gerado pela PLS a partir 

da matriz formada com a seleção das variáveis pela OPS, um novo valor para o 

vetor y foi previsto pelo modelo, referenciado nos dados de 2011. Posteriormente, os 

valores previstos pelo modelo foram comparados com os valores originados do 

cálculo do IQA pelo IGAM, denominados valores medidos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Triagem inicial dos dados utilizados 

 

A triagem inicial dos dados foi uma das etapas primordiais deste trabalho. Com sua 

avaliação para o tratamento de dados por meio da análise estatística multivariada 

independente do tipo de análise, utilizou - se o mesmo banco de dados. Tal ação se 

fez necessária, já que alguns conjuntos de dados originais não possuíam todos os 

resultados necessários para o tratamento de dados, prejudicando os resultados 

futuros. Esta ausência de resultado seria por exemplo, a falta do resultado para o 

parâmetro coliformes termotolerantes, em qualquer conjunto de dados. 

 

Os resultados obtidos na análise inicial dos dados através da retirada dos conjuntos 

de dados sem resultados resultou em um banco de dados, formado por 1710 

conjuntos de dados e 10 variáveis, o IQA e os nove parâmetros que o integram, 

sendo extraídos 124 conjuntos de dados. Originalmente este banco de dados 

possuía 1834 conjuntos de dados, e as mesmas 10 variáveis. A Tabela 8 ilustra a 

redução de conjuntos de dados mencionada. 

 
Tabela 8 – Triagem inicial dos dados: informações sobre o número de conjuntos de dados completos 
e incompletos, descrevendo o número de conjuntos de dados completos utilizados na análise 
exploratória de dados 

Ano Número de conjuntos de dados 
(completos e incompletos) 

Número de conjuntos de dados 
(completos) 

2000 113 113 
2001 116 116 
2002 116 112 
2003 116 116 
2004 116 116 
2005 120 116 
2006 132 116 
2007 150 107 
2008 234 214 
2009 311 295 
2010 310 289 
Total 1834 1710 

 

Além de equalizar os dados, a triagem inicial também permitiu uma avaliação mais 

apurada da frequência de monitoramento e sua variação ao longo dos anos. A partir 

do ano 2000 o IGAM investiu em aumentar o número de estações de monitoramento 
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e a frequência de monitoramento, e a triagem de dados em alguns casos suprimiu 

todo um período de monitoramento, sem perda de informações relevantes. 

 

Esta avaliação se torna ainda mais relevante, visto que a ausência do resultado de 

análise para qualquer um dos parâmetros necessários ao cálculo do IQA 

impossibilita a obtenção do valor do IQA para o conjunto de dados, e 

consequentemente não permite qualquer conclusão acerca da qualidade da água 

daquele referido ponto. 

 

A triagem inicial dos dados também se pautou na manutenção de pelo menos uma 

campanha de amostragem, para o período seco e outra para o período chuvoso em 

cada ano. Assim, ao final da triagem, foi garantida esta premissa, e em cada ano foi 

avaliada pelo menos uma campanha de amostragem no período seco e outra no 

chuvoso. 

 

Para o período compreendido entre o ano 2000 e 2004, foram avaliadas 29 estações 

de monitoramento, em diferentes meses do ano. Entre os anos 2000 e 2001, as 

estações foram monitoradas nos meses de janeiro, maio julho e novembro. Em 

2003, em janeiro, abril, julho, setembro e outubro. Nos anos de 2004 e 2005 foram 

realizadas campanhas de monitoramento nos mesmos meses, janeiro, abril, julho e 

outubro, no entanto, a partir do ano de 2005 foram monitoradas 33 estações, até o 

ano 2007. A partir de 2008, foram monitoradas 36 estações, e as campanhas de 

monitoramento passaram a ter frequência mensal. Cabe destacar, que nem todas as 

estações são monitoradas em todas as campanhas. 

 

Exemplificando a redução de conjuntos de dados, no ano de 2002 foram suprimidos 

quatro deles. Esta redução ocorreu no mês de janeiro, visto que os conjuntos s102 a 

s402 não possuíam resultados de análise para o parâmetro coliformes. Tal situação 

repetiu-se na maioria dos conjuntos de dados descartados. 
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4. 2 Análise estatística multivariada 

 

4.2.1 Análise de componentes principais 

 

O estudo de análise de componentes principais é resultado da combinação de novas 

componentes principais (PC), determinadas pela variância explicada por cada uma 

destas componentes. A combinação das componentes principais é avaliada em 

gráficos, que combinam as componentes principais para avaliação dos dados. 

 

A primeira componente principal PC1 é aquela que explica a maior variância dos 

dados, seguida da segunda (PC2), terceira (PC3) e assim sucessivamente. Desta 

forma, a avaliação do comportamento dos dados é obtida traçando o gráfico PC1 

versus PC2, ou PC3, e posteriormente, avaliando a conjugação da PC1 com as 

demais, em busca de obter a explicação da maior variância dos dados. No entanto, 

estas manobras dificultam a análise gráfica por duas razões: uma por se tratar de 

uma plotagem de gráfico em três dimensões e outra, por esta plotagem ocorrer de 

três em três variáveis no máximo, impossibilitando a análise dos dados como um 

todo em uma única representação gráfica. 

 

Neste estudo, o número de componentes principais foi determinado considerando o 

número de componentes principais para o qual não há uma alteração significativa da 

variância (valores menores que um). O número de componentes principais e a 

porcentagem da variância explicada para cada análise de PCA realizada no estudo 

de redução dos parâmetros do IQA, são apresentados na Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Número das componentes principais (PC`s) e porcentagem da variância explicada na 
análise de PCA realizada para cada mês do ano, no período compreendido entre 2000 e 2010 

Ano Mês Nº PC`s Porcentagem da variância explicada 

2000 

Janeiro 9 99,87 % 
Maio 8 98,91 % 
Julho 9 99,75 % 

Novembro 9 99,04 % 

2001 

Janeiro 9 99,28 % 
Maio 7 99,19 % 
Julho 7 98,60 % 

Novembro 7 98,77 % 

2002 

Janeiro 8 98,84 % 
Maio 6 98,60 % 
Julho 7 98,99 % 

Novembro 8 99,12 % 
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Ano Mês Nº PC`s Porcentagem da variância explicada 

2003 

Janeiro 9 99,65 % 
Abril 8 98,92 % 
Julho 8 99,06 % 

Setembro 6 99,70 % 
Outubro 7 98,17 % 

2004 

Janeiro 8 98,48 % 
Abril 8 99,23 % 
Julho 8 99,12 % 

Outubro 7 98,67 % 

2005 

Janeiro 8 99,32 % 
Abril 8 99,52 % 
Julho 8 99,01 % 

Outubro 8 99,23 % 

2006 

Janeiro 7 99,24 % 
Fevereiro 3 92,71 % 

Março 7 99,13 % 
Abril 7 98,85 % 
Julho 8 98,81 % 

Outubro 7 98,77 % 

2007 

Janeiro 9 99,69 % 
Abril 8 98,83 % 
Julho 8 99,12 % 

Outubro 7 98,53 % 

2008 

Janeiro 8 99,21 % 
Fevereiro 2 100 % 

Abril 8 98,91 % 
Julho 8 98,61 % 

Agosto 8 98,67 % 
Setembro 7 99,04 % 
Outubro 8 98,87 % 

Novembro 7 98,11 % 
Dezembro 7 99,44 % 

2009 

Janeiro 9 99,56 % 
Fevereiro 7 98,25 % 

Março 8 98,97 % 
Abril 8 99,08 % 
Maio 7 98,63 % 

Junho 7 98,82 % 
Julho 8 98,68 % 

Agosto 7 98,82 % 
Setembro 7 99,18 % 
Outubro 8 98,72 % 

Novembro 8 99,59 % 
Dezembro 8 99,52 % 

2010 

Janeiro 9 99,80 % 
Fevereiro 8 98,91 % 

Março 7 99,02 % 
Abril 9 99,31 % 
Maio 7 98,48 % 

Junho 6 98,31 % 
Julho 7 98,06 % 

Agosto 6 98,39 % 
Setembro 8 98,61 % 
Outubro 9 99,09 % 

Novembro 7 98,19 % 
Dezembro 7 99,30 % 
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A informação contida na Tabela 9 confirma que em todos os meses avaliados, com 

exceção de fevereiro de 2008 e fevereiro de 2006, são necessárias mais que três 

componentes principais, para explicar a maior variância dos dados, considerando o 

número de componentes principais para o qual não há uma alteração significativa da 

variância. A necessidade de várias componentes principais para explorar uma maior 

porcentagem das informações relevantes dos dados, gera um espaço 

multidimensional que dificulta a inspeção visual das distribuições espaciais. Ainda, a 

organização dos dados em estudo no plano dos gráficos plotados não permite uma 

avaliação detalhada do agrupamento destes dados, devido a gama de dados 

avaliada. 

 

Para confirmar a necessidade de grande número de componentes principais para 

explicar a variância, foi realizada a análise PCA para o ano 2000, que representa 

dentre o período avaliado o ano que contém um dos menores números de conjuntos 

de dados para tratamento. Para este ano foram necessárias nove componentes 

principais, para explicar 99,73% da variância dos dados. 

 

Os gráficos da Figura 5 foram plotados considerando PC 1 (36.08%) versus PC 2 

(21.33%). O gráfico de scores fornece a composição das componentes principais em 

função das amostras e o gráfico de loadings leva em consideração a mesma 

composição mas em função das variáveis. 

 

(A) 
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(B) 

 
Figura 5 - Gráfico de scores (A) e loadings (B) da PC1 versus PC2 da análise de componentes 
principais dos conjuntos de dados utilizados para o cálculo do IQA no ano 2000. No gráfico de scores, 
marcadores em vermelho correspondem a amostras analisadas em janeiro de 2000, em azul 
amostras analisadas em maio, em verde com centro vermelho em julho e em verde escuro em 
novembro. Coliformes termotolerantes (Col), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato (Nit), 
Fosfato (P), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos Totais (ST), 
Temperatura (T), Turbidez (Turb), Índice de Qualidade da Água (IQA). 
 

A análise do gráfico de scores, Figura 5 (A) mostra o agrupamento do conjunto de 

dados do ano 2000 em seis grupos. Estes grupos formados dificultam a identificação 

das amostras. Ilustra também o comportamento destes grupos em relação ao mês 

do ano. As amostras analisadas no mês de janeiro ocuparam em sua maioria o 

segundo quadrante superior. As amostras do mês de maio se distribuíram ao longo 

do primeiro e segundo quadrante inferior. As amostras do mês de julho se 

concentraram no primeiro quadrante inferior e as de novembro no primeiro 

quadrante superior.Considerando o comportamento dos dados em relação ao 

período seco e chuvoso, infere se que as amostras do período seco se posicionaram 

nos quadrantes inferiores e as amostras referentes ao período chuvoso nos 

quadrantes superiores. 

 

O gráfico de loadings permite avaliar a relação entre as variáveis e os grupos 

formados no gráfico de scores. Para o grupo 1, representado pelo conjunto de dados 

s1400, os parâmetros sólidos totais e turbidez foram determinantes e a temperatura 
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pode ter influenciado. Esta influência se confirma ao se verificar o resultado da 

análise destes parâmetros, na matriz de dados, cujos valores foram 3981 mg/l para 

sólidos totais e 4790 uT para turbidez. Este ponto corresponde a estação de 

monitoramento BV130, que se localiza a jusante da ETE de Vespasiano. 

 

Os grupos 2, 3 e 5 foram influenciados pelas variáveis temperatura, sólidos totais e 

turbidez. Já as variáveis fosfato, DBO e coliformes foram determinantes para o grupo 

6. O grupo 4, maior grupo formado, abrange os quatro quadrantes e possui amostras 

de todos os meses, apresenta relação com as variáveis que ocupam cada 

quadrante, sendo determinante as variáveis pH, OD e IQA. 

 

A PCA apresenta viabilidade da utilização quando há a possibilidade de redução do 

número de variáveis estudadas em poucas componentes principais, com a menor 

perda de informação possível. Com isto, variáveis podem ser suprimidas, quando 

sua contribuição é pequena para a discriminação do material avaliado e 

agrupamento dos tratamentos similares, mediante exames visuais em dispersões 

gráficas (RIBEIRO JÚNIOR e MELO, 2009). 

 

O número de componentes principais necessário para obter os resultados na análise 

de PCA, e a disposição dos dados de forma que impossibilita a realização da análise 

exploratória pela PCA, levou a aplicação de outra ferramenta para a análise 

exploratória dos dados, a rede neural de Kohonen. Esta ferramenta permite a 

avaliação dos dados em um espaço bidimensional, onde estes dados se agrupam 

em função de sua semelhança, permitindo selecionar dentre eles, conjuntos de 

dados, para formar novas matrizes de dados para avaliação. Destaca-se ainda o fato 

de a análise de Kohonen ter a vantagem de projetar todos os dados em um espaço 

bidimensional, sem que as informações originais sejam perdidas, ao passo que na 

PCA as informações podem ser plotadas em espaços multidimensionais, dificultando 

sua interpretação. 

 

4.2.2 Análise de Kohonen 

 

A análise de rede neural de Kohonen foi realizada para atingir três objetivos: (i) 

proporcionar redução na dimensão de dados originais, (ii) avaliar o comportamento 
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dos dados ao longo da período seco e chuvoso, e (iii) avaliar a possibilidade de 

redução do número de estações de monitoramento ou da frequência de amostragem 

ao longo da bacia do Rio das Velhas. 

 

4.2.2.1 Redução na dimensão dos dados originais 

 

Na análise de Kohonen a estrutura dos gráficos se baseia em uma arquitetura 

formada por neurônios, nos quais dados semelhantes se distribuem de forma que 

fiquem próximos uns dos outros, ou até mesmo dentro de um único neurônio. Com 

isto, foram avaliadas inúmeras arquiteturas para cada treinamento de dados 

efetuado em cada etapa da análise de Kohonen ora realizada, e dentre as 

arquiteturas treinadas, a que apresentou a melhor distribuição dos dados, com a 

garantia de interpretação correta, foi escolhida para prosseguir com a análise 

exploratória dos dados. A Tabela 10 apresenta a arquitetura utilizada para cada 

etapa da análise de Kohonen para cada ano compreendido entre 2000 e 2010 

 
Tabela 10 – Melhores arquiteturas utilizadas na análise de Kohonen para a matriz de dados de 
monitoramento de qualidade de água, referente a cada mês do ano para o período compreendido 
entre 2000 e 2010. 

Ano Meses Melhor arquitetura 
para a análise mensal 

Melhor arquitetura 
para a análise anual 

2000 

Janeiro 7 × 7 

11 × 11 Maio 7 × 7 
Julho 7 × 7 

Novembro 8 × 8 

2001 

Janeiro 8 × 8 

13  ×  13 Maio 7 × 7 
Julho 8 × 8 

Novembro 9 × 9 

2002 

Janeiro 

7 × 7 11 × 11 Maio 
Julho 

Novembro 

2003 

Janeiro 7 × 7 

13 × 13 
Abril 8 × 8 Julho 

Setembro 3 × 3 
Outubro 6 × 6 

2004 

Janeiro 8 × 8 

11 × 11 Abril 7 × 7 
Julho 8 × 8 

Outubro 7 × 7 

2005 

Janeiro 7 × 7 

11 × 11 Abril 8 × 8 Julho 
Outubro 7 × 7 

2006 Janeiro 7 × 7 11 × 11 
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Ano Meses Melhor arquitetura 
para a análise mensal 

Melhor arquitetura 
para a análise anual 

Fevereiro 3 × 3 
Março 6 × 6 
Abril 5 × 5 
Julho 8 × 8 

Outubro 4 × 4 

2007 

Janeiro 
7 × 7 10 × 10 Abril 

Julho 
Outubro 6 × 6 

2008 

Janeiro 8 × 8 

18 × 18 

Fevereiro 3 × 3 
Abril 9 × 9 
Julho 8 × 8 

Agosto 7 × 7 
Setembro 6 × 6 
Outubro 9 × 9 

Novembro 6 × 6 Dezembro 

2009 

Janeiro 9 × 9 

18 × 18 

Fevereiro 6 × 6 Março 
Abril 8 × 8 
Maio 6 × 6 

Junho 5 × 5 
Julho 8 × 8 

Agosto 6 × 6 Setembro 
Outubro 8 × 8 

Novembro 6 × 6 Dezembro 

2010 

Janeiro 8 × 8 

18 × 18 

Fevereiro 5 × 5 Março 
Abril 9 × 9 
Maio 6 × 6 

Junho 5 × 5 
Julho 9 × 9 

Agosto 5 × 5 
Setembro 6 × 6 
Outubro 8 × 8 

Novembro 6 × 6 Dezembro 
 

Após a definição da melhor arquitetura, a primeira etapa da rede neural de Kohonen 

para avaliação da redução de dados contou com a análise de agrupamento dos 

dados, para cada mês, sendo selecionados alguns conjuntos de dados em cada 

agrupamento, os quais formaram uma nova matriz para cada ano. Nesta primeira 

análise houve uma redução de 1710 conjuntos de dados para 850 (49%) em relação 

ao conjunto de dados após a realização da triagem inicial. As reduções obtidas para 

cada mês são apresentadas na Tabela 11 a seguir. 
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Tabela 11 – Redução do número de conjuntos de dados de análise de qualidade da água obtida com 
a realização da primeira etapa da análise de Kohonen, realizada para cada mês do ano, no período 
compreendido entre o ano 2000 e 2010. 

Ano Meses 

Número 
de 

conjuntos 
de dados 
inicial por 

mês 

Número 
de 

conjuntos 
de dados 
por mês 

após 
primeira 

análise de 
Kohonen  

Número 
de 

conjuntos 
de dados 
total em 

cada ano 

Número de 
conjuntos 
de dados 
total em 
cada ano 

após 
primeira 

análise de 
Kohonen 

Número de 
conjuntos 
de dados 
reduzidos 

no ano 
com 

análise de 
kohonen 
mensal 

Redução 
total do 
número 

de 
conjuntos 
de dados 
por ano* 

2000 

Janeiro 26 14 

113 62 51 51 Maio 29 17 
Julho 29 15 

Novembro 29 16 

2001 

Janeiro 29 19 

116 73 43 43 Maio 29 15 
Julho 29 19 

Novembro 29 20 

2002 

Janeiro 25 12 

112 52 60 64 Maio 29 13 
Julho 29 14 

Novembro 29 13 

2003 

Janeiro 29 14 

116 56 60 60 
Abril 29 13 
Julho 29 15 

Setembro 8 4 
Outubro 21 10 

2004 

Janeiro 29 13 

116 52 64 64 Abril 29 12 
Jullho 29 15 

Outubro 29 12 

2005 

Janeiro 29 13 

116 56 60 64 Abril 29 13 
Julho 29 16 

Outubro 29 14 

2006 

Janeiro 27 11 

116 50 66 82 

Fevereiro 6 3 
Abril 19 8 
Maio 14 7 

Outubro 33 15 
10 17 6 

2007 

Janeiro 27 12 

107 51 56 99 Abril 26 13 
Julho 33 16 

Outubro 21 10 

2008 

Janeiro 30 17 

214 113 101 121 

Fevereiro 3 3 
Abril 33 17 
Julho 36 18 

Agosto 19 13 
Setembro 20 9 
Outubro 35 19 

Novembro 19 8 
Dezembro 19 9 

2009 

Janeiro 36 17 

295 145 150 166 Fevereiro 18 10 
Março 19 8 
Abril 36 17 
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Ano Meses 

Número 
de 

conjuntos 
de dados 
inicial por 

mês 

Número 
de 

conjuntos 
de dados 
por mês 

após 
primeira 

análise de 
Kohonen  

Número 
de 

conjuntos 
de dados 
total em 

cada ano 

Número de 
conjuntos 
de dados 
total em 
cada ano 

após 
primeira 

análise de 
Kohonen 

Número de 
conjuntos 
de dados 
reduzidos 

no ano 
com 

análise de 
kohonen 
mensal 

Redução 
total do 
número 

de 
conjuntos 
de dados 
por ano* 

Maio 19 9 
Junho 19 10 
Julho 36 16 

Agosto 19 11 
Setembro 20 10 
Outubro 35 17 

Novembro 19 10 
Dezembro 19 10 

2010 

Janeiro 36 18 

289 148 141 162 

Fevereiro 19 9 
Março 13 7 
Abril 36 17 
Maio 19 12 

Junho 19 9 
Julho 36 19 

Agosto 19 9 
Setembro 18 9 
Outubro 36 19 

Novembro 19 9 
Dezembro 19 11 

* Contempla a redução da triagem inicial dos dados e a redução proveniente da análise de Kohonen 
mensal. 
 

A Figura 6 ilustra a definição da melhor arquitetura e a seleção do agrupamento de 

dados para a matriz do mês de janeiro de 2010, na qual são avaliados o 

comportamento das amostras. Nesta figura pode ser observada a arquitetura 8 × 8, 

escolhida por apresentar a melhor distribuição entre os grupos formados e a melhor 

interpretação dos mesmos. Nesta arquitetura, os dados se agruparam em 12 grupos, 

para um mesmo mês avaliado, sendo destes um conjunto individual. 

 

Analisando os grupos apresentados na Figura 6, em função do mapa das variáveis, 

Figura 7, percebe-se que as variáveis DBO, nitrato, fosfato e pH relacionam com 

uma intensidade mais acentuada e o temperatura menor intensidade, para os 

conjuntos 1 e 2, sendo que a intensidade para o grupo 2 é menor quando 

comparada ao grupo 1. 
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O parâmetro nitrato apresentou forte intensidade no grupo 3, juntamente com pH e 

temperatura, estes menor intensidade. O grupo 4 apresentou intensidade acentuada 

para os parâmetros nitratos, sólidos totais, temperatura e turbidez. As amostras do 

grupo 5 não foram intensamente influenciadas por nenhuma das variáveis, ao passo 

que as amostras do grupo 6 foram intensamente pela temperatura. 

 

As variáveis OD e pH apresentaram uma determinada intensidade para o grupo 7, o 

que determinou a formação deste grupo, assim como os demais. O grupo 8 foi 

notadamente influenciado pela temperatura com maior intensidade e em menor, pelo 

oxigênio dissolvido, seguido do pH. 

 

Os grupos 9, 10, 11 e 12 apresentam grande influência do parâmetro OD, sendo que 

o grupo 11 apresenta também grande intensidade para o IQA. Para os dados de 

janeiro de 2010, o conjunto de dados s1410 e s1810 apresentou o melhor valor de 

IQA. 

 

 
Figura 6 - Perfil geral de distribuição das amostras do mês de janeiro de 2010, demonstrando o 
conjunto de dados selecionados demarcados com o círculo vermelho, os quais compõem uma nova 
matriz de dados para cada ano, quando somados aos conjuntos de dados selecionados nos demais 
meses de cada ano. 
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Figura 7 - Mapas de distribuição individual das variáveis analisadas em janeiro de 2010 para Coliformes 
termotolerantes (Col), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato (Nit), Fosfato (P), Oxigênio 
Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos Totais (ST), Temperatura (T), Turbidez (Turb), 
Índice de Qualidade da Água (IQA). 
 

A matriz anual gerada após a primeira análise de Kohonen também foi submetida a 

análise de Kohonen, com seleção de agrupamentos de dados e de conjuntos de 

dados em cada um destes agrupamentos. As reduções obtidas na análise de 

Kohonen para cada ano são apresentadas na Tabela 12. 

 
Tabela 12 – Redução do número de conjuntos de dados obtida com a realização da segunda etapa 
da análise de Kohonen, realizada para cada ano, no período compreendido entre o ano 2000 e 2010 

Ano Número de conjuntos de dados após a 
análise Kohonen mês a mês* 

Número de conjuntos de dados 
após análise de Kohonen Anual 

2000 62 28 
2001 65 41 
2002 52 27 
2003 56 39 
2004 52 31 
2005 56 37 
2006 50 32 
2007 51 31 
2008 113 78 
2009 145 89 
2010 148 91 

 

A redução do número de conjuntos de dados se mostrou significativa, considerando 

que após a realização das duas etapas da análise de Kohonen, o conjunto de dados 

total foi reduzido de 1710 para 524. Esta redução foi gradual e dependente das duas 

etapas da análise de Kohonen realizadas, a análise mensal para cada ano e a 

análise anual. A redução oriunda da análise de Kohonen, em conjunto com a 
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redução da triagem inicial dos dados, resultou em uma redução total de 71,4 % em 

relação ao número original de conjuntos de dados. 

 

4.2.2.2 Avaliação do comportamento dos dados ao longo do ano em relação ao 

período seco e chuvoso 

 

A avaliação do comportamento dos dados em relação ao período seco e chuvoso se 

deu através da análise de Kohonen para a matriz final reduzida de cada ano, sendo 

este comportamento avaliado anualmente. Para esta avaliação, as arquiteturas 

foram escolhidas segundo os mesmos critérios seguidos para as demais análises de 

Kohonen desenvolvidas neste trabalho. A Tabela 13 informa quais as arquiteturas 

avaliadas para cada ano e o número de conjuntos de dados existentes no período 

seco ou chuvoso, para cada ano avaliado entre 2000 e 2010. 

 
Tabela 13 – Informações sobre a quantidade de conjuntos de dados para o período seco e chuvoso 
existentes na matriz final reduzida de cada ano, do período entre o ano 2000 e 2010, e a arquitetura 
utilizada na análise de Kohonen para avaliação do comportamento de dados em relação ao período 
seco e chuvoso em cada ano. 

Ano 
Número de conjuntos 

de dados para o período 
seco na matriz anual 

reduzida  

Número de conjuntos 
de dados para o período 

chuvoso na matriz 
reduzida  

Arquitetura utilizada 

2000 13 15 8 × 8 
2001 16 25 10 × 10 
2002 15 12 7 × 7 
2003 23 16 9 × 9 
2004 19 12 9 × 9 
2005 19 18 10 × 10 
2006 19 13 9 × 9 
2007 20 11 9 × 9 
2008 40 38 15 × 15 
2009 44 45 14 × 14 
2010 52 39 15 × 15 

 

A avaliação do comportamento dos dados ao longo da sazonalidade considerando 

período seco e chuvoso para o ano 2000, que possui o menor número de conjuntos 

de dados na matriz reduzida, Figuras 8 e 9, e para o ano de 2010, maior número de 

conjuntos de dados são apresentadas nas Figuras 10 e 11, a seguir para cada ano 

avaliado. 
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O comportamento do conjunto de dados é apresentado no gráfico perfil geral de 

distribuição das amostras. Os mapas de distribuição individual das variáveis trazem 

a informação da intensidade de cada variável em cada conjunto de dados avaliado, 

através da avaliação da coloração. Neste mapa, quanto mais vermelho o neurônio 

mais intensa é a influência da variável em relação ao mesmo neurônio do gráfico 

perfil geral de distribuição das amostras, e quanto mais azul menor será esta 

intensidade. 

 

No ano de 2000 os conjuntos de dados se agruparam em 9 grupos, em uma 

arquitetura formada por oito neurônios na vertical e oito na horizontal. Nesta é 

verificada a separação clara entre o período seco e chuvoso. Os dados do período 

chuvoso se agruparam no canto esquerdo, enquanto dos período seco, no canto 

direito, de forma mais homogênea, quando comparado ao ano de 2010, figura 10. 

 

Avaliando os grupos formados na distribuição dos dados para o ano 2000, verifica-

se que foram formados seis grupos individuais, o grupo 1, 3, 5, 6, 8 e 10. Em relação 

ao gráfico de amostras e de parâmetros, o grupo 1 apresentou relação acentuada 

para os parâmetros sólidos totais e turbidez, o grupo 3, também pelos altos valores 

de DBO, o grupo 10 pelos parâmetros nitratos e pH, em menor intensidade mas com 

uma intensidade considerável, pela temperatura, que é relevante para seis dos 11 

grupos formados, grupos 1, 2, 5, 8, 10 e 11. O parâmetro coliformes apresentou 

maiores concentrações e consequentemente maior importância nos grupos 4, 6 e 7. 

O pH apresenta acentuada relação também com os grupos 11 e 8. 

 

Considerando a distribuição em relação aos valores de IQA, os grupos 9 e 11 são 

aqueles com melhores resultados para este parâmetro, concentrando nestes 

mesmos grupos grande parte dos resultados de análise relativos ao período seco.  
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Figura 8 - Perfil geral de distribuição das amostras da matriz reduzida do ano 2000, demonstrando o 
comportamento dos dados em relação ao período seco, cor bege, e chuvoso cor azul. 

 
 

Figura 9 - Mapas de distribuição individual das variáveis analisadas no ano 2000 para Coliformes 
termotolerantes (Col), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato (Nit), Fosfato (P), Oxigênio 
Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos Totais (ST), Temperatura (T), Turbidez 
(Turb), Índice de Qualidade da Água (IQA). 
 

Para o ano de 2010 os dados se agruparam em 37 grupos, numa arquitetura 

formada de 15 por 15 neurônios. Neste ano também é observada a separação dos 

dados de acordo com o período seco e chuvoso. Os dados do período chuvoso se 

distribuíram da extremidade esquerda no primeiro quadrante superior e parte do 
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primeiro e segundo quadrante inferior. Os dados do período seco se distribuíram ao 

longo do segundo quadrante superior e do primeiro e segundo quadrante inferior. 

 
Figura 10 - Perfil geral de distribuição das amostras da matriz reduzida do ano 2010, demonstrando o 
comportamento dos dados em relação ao período seco, cor bege, e chuvoso cor azul e 
 

 
Figura 11 - Mapas de distribuição individual das variáveis analisadas na matriz reduzida no ano de 
2010, para Coliformes termotolerantes (Col), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato (Nit), 
Fosfato (P), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos Totais (ST), 
Temperatura (T), Turbidez (Turb), Índice de Qualidade da Água (IQA). 
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A análise conjunta do gráfico de distribuição das amostras e o gráfico das variáveis, 

percebe-se que o parâmetro coliformes apresentou resultados significativos para 

grande parte dos grupos formados, bem como a temperatura. O oxigênio dissolvido 

e o pH somam resultados relevantes para o grupo 35, enquanto nitratos para os 

grupos 2 e 36. Já DBO e fosfato, foram expressivos para o grupo 5. Novamente, os 

parâmetros sólidos totais e turbidez foram representarivos para o mesmo grupo, 

neste caso, o grupo 1. Considerando a distribuição em relação aos valores de IQA, 

os grupos localizados na parte inferior do gráfico são aqueles com melhores 

resultados para este parâmetro, concentrando nestes mesmos grupos grande parte 

dos resultados de análise relativos ao período seco 

 

4.2.2.3 Avaliação da redução das estações de monitoramento e/ ou frequência de 

amostragem 

 

A avaliação da redução das estações de monitoramento e da frequência de 

monitoramento é uma resposta obtida na análise de Kohonen para avaliação da 

redução de dados. A resposta deste objetivo foi atingida na matriz final, onde os 

dados relativos as datas de amostragem e estações monitoradas na matriz final são 

aquelas consideradas de informação relevante e que devem ser mantidas. Assim, 

para cada ano foram comparadas as estações de monitoramento e sua frequência 

de avaliação pelo IGAM, e as informações mantidas na matriz final. 

 

No ano 2000, a frequência de monitoramento permaneceu a mesma, nos meses de 

janeiro, maio, julho e novembro. No entanto, houve diminuição no número de 

estações que deveriam ser monitoradas, de 29 para 19 estações. Neste ano, todas 

as estações foram originalmente amostradas quatro vezes, considerando a 

amostragem que contemple todos os parâmetros do IQA, com exceção das 

estações BV 160, 161 e 162, que foram monitorados todos os parâmetros 3 vezes 

ao ano. 

 

Já a avaliação da matriz final indica que as estações BV 013, BV 035, BV 105, BV 

146, BV 147, BV 148, BV 149, BV 160 e BV 161 não precisariam ser monitoradas, e 

as demais estações poderiam ter sido monitoradas com frequência anual, com 
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exceção das estações BV06, BV 137 e BV 139 que deveriam ser amostradas 

semestralmente e das BV 143, BV 152 e BV 154 de quatro em quatro meses. 

 

Em 2001, também foram monitoradas 29 estações, no entanto, todas foram 

monitoradas quatro vezes no ano. Com a análise de redução de dados, o número de 

estações que demandaria monitoramento passa de 29 para 25, sendo reduzidas as 

estações BV 067, BV 139, BV 146 e BV 15. As demais estações foram mantidas, 

com frequência de monitoramento anual, com exceção das estações BV035, BV 

062, BV 063, BV 076, BV 083, BV 105, BV 140, BV 142, BV 147, BV 148, BV 152, 

BV 155, BV 161, cuja necessidade de monitoramento varia de semestral a quatro 

vezes no ano. 

 

Em 2002 a redução foi de 29 estações para 20 estações. As 29 estações de 

amostragem eram amostradas quatro vezes no ano, considerando a amostragem 

que contemple todos os parâmetros do IQA, com exceção das estações BV 013, 

035, 037 e 139 que foram monitorados todos os parâmetros 3 vezes ao ano. As 

estações BV 013, BV 037, BV 143, BV 146 a BV 149, BV 153 e BV 161 poderiam 

não ter sido monitoradas, ao passo que as demais, poderiam ser monitoradas uma 

vez ao ano, com exceção das estações BV035, BV 076, BV156, BV160 e BV 162, 

com frequência semestral e BV 152 de quatro em quatro meses. 

 

Em 2003 as 29 estações de monitoramento foram avaliadas quatro vezes ao ano, 

considerando a amostragem que contemple todos os parâmetros do IQA. A redução 

de 29 para 22 estações de monitoramento, contou com a exclusão das estações BV 

013, BV 035, BV 083, BV 130, BV 140, BV 146, BV 153. As outras 20 estações 

poderiam ser monitoradas uma vez ao ano, com exceção da BV037, 062, 063, 076, 

105, 139, 141, 142, 148, 149, 155, 160 e 162, variando a frequência entre semestral 

e de quatro em quatro anos. 

 

No ano de 2004 as mesmas 29 estações de monitoramento foram monitoradas 4 

vezes ao ano, considerando a amostragem que contemple todos os parâmetros do 

IQA. A redução de 29 para 22 estações de monitoramento se deu com  retirada das 

estações BV 067, BV 130, BV 137, BV 139, BV 140, BV 143 e BV 146. As outras 22 

poderiam ser todas monitoradas uma vez ao ano, com exceção da BV 035, BV 062, 
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BV 105, BV 141, BV 147, BV 152, BV 153 com frequência semestral e a BV 160, de 

quatro em quatro meses. 

 

No ano de 2005 houve um acréscimo no número de estações monitoradas, 

passando de 29 para 33 estações de monitoramento,  com a inserção das estações 

BV 133, BV 136, BV 144 e 145. Estas estações monitoradas quatro vezes ao ano, 

considerando a amostragem que contemple todos os parâmetros do IQA, com 

exceção das estações BV 133, BV 136, BV 144 e BV 145 que foram monitoradas 

uma vez no ano, e as BV 146, BV 147, BV 148 e BV 149 que foram monitoradas três 

vezes ao ano, contemplando resultados em todos os pontos para os parâmetros que 

compõem o IQA. 

 

A redução no ano de 2005 foi de 33 para 23 estações de monitoramento, sendo 

retiradas as estações BV 035, BV 062, BV 063, BV 133, BV 140 a BV 143,BV 145 e 

BV 146. Das estações excluídas, duas foram inseridas no mesmo ano, ,BV 133 e BV 

145. As demais estações seriam monitoradas uma vez ao ano, com exceção da BV 

067, BV 076, BV 083, BV 139, BV 147, BV 152, BV 153, BV 154, BV 156, BV 160 e 

BV 162. 

 

Em 2006 foram monitoradas as 33 estações de monitoramento, quatro vezes ao 

ano, considerando a amostragem que contemple todos os parâmetros do IQA, com 

exceção das seguintes: BV 140 a 149, BV 152, BV 154, BV 156, BV 160, BV 161 e 

BV 162, que foram monitoradas de forma completa três vezes no ano. A redução de 

número de estações foi de 33 para 22, com monitoramento anual para as estações 

mantidas, com exceção da BV 037, BV 083, BV 105, BV 130, BV 133, BV 137, BV 

141 e BV 147, variando de semestral a três amostragens por ano. As estações BV 

013, BV 062, BV 063, BV 076, BV 136, BV 142, BV 148, BV 155, BV 156, BV 161 e 

BV 162 poderiam não ter sido monitoradas neste ano. 

 

No ano de 2007, a redução se deu na mesma proporção do ano de 2006, das 33 

estações somente 22 apresentam dados relevantes. No entanto, as estações 

mantidas ou excluídas diferenciam-se daquelas do ano de 2006. Em 2007 as 

estações BV 105, BV 133, BV 135, BV 139, BV 142, BV 145, BV 148, BV 152, BV 

154, BV 161 e BV 162 foram eliminadas. As 22 estações que permaneceram 
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poderiam ser monitoradas com frequência anual, semestral ou de três vezes por 

ano. 

 

Em 2008 houve acréscimo tanto no número de conjuntos de dados avaliados, com 

também no número de estações de monitoramento, com o incremento de mais três 

pontos, a BV 138, BV 150 e BV 151, proporcionando o monitoramento de 36 

estações de forma completa, sendo algumas monitoradas bimestral, trimestral ou 

oito vezes ao ano. Nesta ano, a redução do número de estações foi menos 

significativa, se comparada as reduções descritas anteriormente. O resultado da 

análise para o ano de 2008 apontou a possibilidade de redução de somente três 

estações, BV 062, BV 133 e BV 143. 

 

Quanto a avaliação da frequência de amostragem tem-se um resultado com uma 

maior distribuição de frequências. Para as estações BV 013, BV 035, BV 063, BV 

130, BV 135, BV 140, BV 145, BV 147, BV 148, BV 151, BV 153, BV 160 e BV 161 

uma frequência de monitoramento semestral seria adequada. O monitoramento de 

quatro em quatro meses das estações BV 037, BV 083, BV 105, BV 139, BV 146 e 

BV 149, trimestral para BV 067 e BV 141, de cinco vezes no ano para BV 138, 

bimestral para BV 142 e BV 156 e anual para as estações BV 076, BV 136, BV 137, 

BV 144, BV 150, BV 152, BV 154, BV 155 e BV 162 garantiria um resultado de 

monitoramento idêntico aos resultados obtidos com a execução da rede completa de 

monitoramento utilizada para este ano. 

 

Em 2009 foram monitoradas 36 estações de forma completa, sendo algumas 

monitoradas mensalmente e outras 4 vezes ao ano, com exceção da BV 138 que foi 

monitorada de forma completa 11 vezes no ano. A redução de estações no ano de 

2009 foi menor ainda, de 36 para 35 estações de monitoramento, sendo excluída 

somente a estação BV 143. A necessidade de amostragem aparece em frequência 

variada, como no ano de 2008. 

 

A maior frequência de monitoramento obtida para o ano de 2009 foi de monitorar as 

estações BV 151 e BV 152 sete vezes no ano. Seguida das estações BV 037 e BV 

138 seis vezes no ano, BV 142 cinco vezes no ano, BV 083 e BV 153 quatro vezes 

no ano, BV 035, BV 067, BV 139, BV 141, BV 148, BV 149 e BV 156 três vezes no 
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ano, BV 013, BV 062, BV 076, BV 144, BV 145, BV 147, BV 150 e BV 155 

semestralmente e anual para as BV's 063, 105, 130, 133, 135, 136, 137, 140, 146, 

154, 160, 161 e 162. 

 

Em 2010, foram monitoradas 36 estações de forma completa, sendo algumas 

monitoradas mensalmente e outras 4 vezes ao ano, com exceção da BV 146 que foi 

monitorada de forma completa 10 vezes no ano, e as BV's 148 a 152 que foram 

monitoradas de forma completa 11 vezes ao ano. Redução de 36 para 33 estações 

de monitoramento, sendo eliminadas a BV 135, a BV 143 e a BV 154. 

 

A frequência de monitoramento para o ano de 2010 foi a mesma para 2009, 

diferenciando entre as estações amostradas em cada frequência. Assim, as 

estações BV 062, BV 140, BV 142, BV 144, BV 145, BV 155 e BV 160 deveriam ser 

monitoradas anualmente. Semestralmente, as BV's 013, 035, 037, 0,76, 133, 136, 

139, 147, 148, 150, 152 e 161. As estações BV 105, BV 130 e BV 137 três vezes ao 

ano, já as estações BV 063, BV 067, BV 146, BV 151, BV 153, BV 156 e BV 162 

trimestralmente, as estações BV 083 e BV 149 cinco vezes ao ano, a estação BV 

141 com frequência bimestral e a BV 138 sete vezes ao ano. 

 

Observa-se que a eliminação da BV 143 foi comum para os anos 2008, 2009 e 

2010. Comparando as estações eliminadas ao longo do período avaliado e as 

estações mantidas, conclui-se que cada estação foi mantida pelo menos uma vez ao 

longo do período avaliado, entre os anos 2000 e 2010. Isto leva a considerar que 

todas as estações de certa forma contribuíram para a obtenção dos resultados deste 

estudo, e representam informações relevantes. 

 

No entanto, a frequência que estas estações são monitoradas não se faz tão 

importante, visto que ao longo da avaliação da possibilidade de redução do número 

de estações não se obteve êxito em reduzir as estações, mas em todos os anos 

avaliados, a frequência de amostragem foi alterada. Importante destacar a 

possibilidade de monitoramento com frequência anual ou semestral, em algumas 

estações, que ora são realizadas mensalmente. Esta alteração da frequência de 

monitoramento para as estações existentes garantirá uma considerável redução nos 

custos com monitoramento de qualidade da água, principalmente nos custos 



77 
 

 

relacionados a homem/ hora para a coleta e custo em transporte, considerando a 

quilometragem rodada. 

 

4.2.3 Análise de Correlação de Pearson 

 

Os mapas de correlação indicam por meio de colorações a correlação existente 

entre as variáveis estudadas, e seus respectivos resultados. Quanto mais intenso o 

vermelho, maior é o grau de correlação positiva entre as variáveis, e quanto mais 

intenso o azul, maior é o grau de correlação negativa entre as variáveis. 

 

A análise de correlação de Pearson foi realizada neste trabalho para avaliar se a 

redução no número de conjuntos de dados obtida com a rede neural de Kohonen 

não foi prejudicial quanto as informações trazidas por estes dados, garantindo que a 

representatividade da base de dados reduzida se manteve quando comparada com 

a base de dados original. 

 

Primeiramente, foi estudada a correlação para os dados originais, aqueles que 

compõem a matriz original, resultante da triagem de dados, formada por 1710 

conjuntos de dados (linhas) e 10 variáveis (colunas). A correlação de dados originais 

somente foi utilizada ao final desta etapa de análise, onde os resultados obtidos para 

a correlação da matriz final foi comparado ao resultado de correlação para a matriz 

de dados originais. 

 

Além da avaliação da correlação para a matriz de dados originais, foi realizada 

também a avaliação da correlação dos dados originais de cada ano. Esta avaliação 

visou comparar a correlação entre os dados originais de cada ano e a matriz de 

dados anual, que foi aquele obtida com a realização da primeira análise de 

Kohonen. 

 

Ao realizar a comparação entre a correlação de dados originais de cada ano, com a 

correlação de dados obtida para a matriz de dados anual resultante da primeira 

análise de Kohonen verifica-se que a correlação original foi mantida, mesmo com a 

redução de dados proporcionada pela rede neural de Kohonen. A manutenção da 

correlação entre os dados originais e aqueles reduzidos era uma premissa para 
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prosseguir com a redução do conjunto de dados na segunda etapa da análise de 

Kohonen. 

 

Prosseguindo com a análise de Kohonen em sua segunda etapa, foi gerada a matriz 

final reduzida de cada ano. A matriz de dados reduzida de cada ano foi submetida a 

um novo estudo de correlação, sendo os resultados obtidos de cada ano 

comparados ao resultados obtidos para os dados originais e para a matriz de dados 

anual resultante da primeira análise de Kohonen. Nesta comparação, a premissa da 

manutenção da correlação entre os dados também foi cumprida. 

 

A Figura 12 apresenta o gráfico de correlação entre os dados originais, a matriz de 

dados anual e a matriz de dados final reduzida para o ano de 2010. Avaliando os 

gráficos é perceptível alterações em relação a tonalidade das cores que indicam a 

correlação positiva ou negativa, no entanto, mesmo com esta alteração o sentido da 

correlação foi mantido, o que permitiu o avanço nos estudos. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

Figura 12 - Gráfico de correlação para a matriz de dados originais (A), para a matriz de dados anual 
(B) e matriz anual reduzida (C), ambas para o ano de 2010, composta pelos resultados de 
monitoramento de qualidade da água, para os parâmetros do IQA, Coliformes termotolerantes (Col), 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato (Nit), Fosfato (P), Oxigênio Dissolvido (OD), 
Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos Totais (ST), Temperatura (T), Turbidez (Turb), Índice de 
Qualidade da Água (IQA). 
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Após a análise de Kohonen para cada ano, uma nova matriz foi criada, sendo 

composta pelas matrizes reduzidas de cada ano. Para esta nova matriz, composta 

de 524 conjuntos de dados e 10 variáveis, também foi realizado o estudo de 

correlação, sendo o gráfico resultante comparado ao gráfico de correlação obtido 

para a matriz de dados originais, ilustrado na Figura 13. Nesta comparação, os 

resultados obtidos para a correlação de dados originais e para a correlação da 

matriz final reduzida se manteve o mesmo, comprovando mais uma vez que a 

redução de dados por meio da análise de Kohonen não trouxe resultados negativos, 

ou excluiu dados relevantes para o estudo em desenvolvimento. 
 

(A) 

 
(B) 

 
Figura 13 - Gráfico de correlação para a matriz de dados originais (A) e gráfico de correlação para a 
matriz final reduzida (B) ambos para o ano 2010, composta pelos resultados de monitoramento de 
qualidade da água, para os parâmetros do IQA, para Coliformes termotolerantes (Col), Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato (Nit), Fosfato (P), Oxigênio Dissolvido (OD), Potencial 
Hidrogeniônico (pH), Sólidos Totais (ST), Temperatura (T), Turbidez (Turb), Índice de Qualidade da 
Água (IQA). 
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O coeficiente de correlação dos dados originais e dos dados da matriz final reduzida 

também foram comparados, visando equalizar qualquer erro oriundo da inspeção 

visual. A Figura 14 descreve os resultados obtidos para o coeficiente de correlação 

dos dados originais e para o coeficiente de correlação dos dados da matriz final 

reduzida. 

 
Col 1 0.449395468 -0.148555298 0.445762356 -0.436236466 -0.143430575 0.177260539 -0.163725557 0.11163161 -0.669223418

DBO 1 -0.101980329 0.6422296 -0.536237946 -0.012604626 0.09182192 -0.140555862 0.009355788 -0.539294795
Nit 1 -0.074601268 0.085944246 0.259401134 -0.038482363 0.105316416 -0.07156111 0.11484104
P 1 -0.582058026 -0.081301464 0.128232145 -0.087901197 0.026633406 -0.593111448

OD 1 0.345936764 -0.21219203 -0.04319247 -0.105784057 0.668864353
pH 1 -0.140828295 0.085992916 -0.156513435 0.199608873
ST 1 0.171910958 0.932526728 -0.39650134
T 1 0.157407306 -0.039000682

Turb 1 -0.308626783
IQA 1

Col DBO Nit P OD pH ST T Turb IQA
Col 1 0.392720624 -0.126106381 0.403922444 -0.371571238 -0.120571049 0.13839909 -0.164486565 0.081902992 -0.63843251

DBO 1 -0.12675148 0.62053353 -0.514451877 -0.018300061 0.101611907 -0.151779215 0.038015875 -0.524481962
Nit 1 -0.099491484 0.085746295 0.233750411 -0.058426821 0.117754952 -0.077029029 0.092918373
P 1 -0.555479633 -0.066944185 0.109378424 -0.129161994 0.035439267 -0.572777162

OD 1 0.313487224 -0.207171138 -0.054539874 -0.112468712 0.649285038
pH 1 -0.137232701 0.07229964 -0.153323909 0.196612761
ST 1 0.140067683 0.949883445 -0.373316556
T 1 0.118142472 -0.0116003

Turb 1 -0.295952189
IQA 1
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Figura 14 - Comparação entre o coeficiente de correlação para a matriz de dados originais e para a 
matriz final reduzida, composta pelos resultados de monitoramento de qualidade da água, no período 
compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2010, para os parâmetros do IQA, Coliformes 
termotolerantes (Col), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Nitrato (Nit), Fosfato (P), Oxigênio 
Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Sólidos Totais (ST), Temperatura (T), Turbidez (Turb), 
Índice de Qualidade da Água (IQA). 
 

Uma avaliação geral da análise de Correlação, comparando principalmente a 

correlação entre os dados originais e os dados da matriz final reduzida, remete a 

confirmação de similaridade entre os parâmetros que integram o IQA, já citada. Os 

parâmetros turbidez e sólidos totais foram os que apresentaram valores de 

correlação mais elevados, acima de 0,9, confirmando a afirmação inicial de 

similaridade entre os parâmetros. 

 

Os parâmetros DBO e OD apresentam correlação inversa ou  negativa, na casa de -

0.5, valor que para muitos autores já é o início de uma correlação forte. 

Considerando coliformes e DBO, os valores de correlação se aproximam de 0,4 que 

são valores considerados como médios. Estes valores de correlação entre os 

parâmetros anteriormente considerados como similares confirmam a hipótese 

anterior, que orientou a  
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4.2.4 Seleção de variáveis e validação do modelo 

 

A necessidade de selecionar variáveis dentre as variáveis que compõem o IQA, sem 

perda de informações relevantes, para a criação de um novo modelo que seja 

equivalente ao modelo atualmente utilizado para o cálculo do IQA, levou a aplicação 

do algoritmo OPS, aliado ao da calibração multivariada com a seleção das variáveis 

para o modelo de regressão (PLS). Neste análise foi utilizada a matriz X, composta 

pelos 524 conjuntos de dados oriundos da matriz final reduzida, sendo que esta 

matriz era composta somente pelos nove parâmetros que compõem o IQA. Como 

resposta para avaliação e validação do modelo, o vetor y foi estabelecido com o 

resultado do IQA, a partir dos resultados de cada parâmetro existente na matriz X e 

calculado pela fórmula utilizada pelo IGAM. 

 

Para a realização da análise OPS a matriz X e o vetor y foram pré-processados, em 

log10, visando reduzir a amplitude de variação entre os valores existentes e 

autoescalados (as variâncias das variáveis foram normalizadas e as médias 

calculadas a zero). Na seleção OPS, avaliaram-se diferentes vetores informativos, 

como o vetor de regressão (R), os vetores de correlação (C), o vetor de soma 

quadrática dos resíduos (S) e suas combinações como R e C (RC), R e S (RS), C e 

S (CS). Cada vetor foi avaliado em triplicata, considerando a retirada de 60, 70 ou 80 

% das amostras para avaliação. 

 

A definição da performance do algoritmo se deu através do menor erro quadrático 

médio de validação cruzada (RMSECV), maior coeficiente de validação cruzada (rcv) 

e maior coeficiente de determinação (R2). Definidos os melhores valores, foi criada 

uma escala para avaliação do melhor resultado aliado ao objetivo final deste 

trabalho que é a redução do número de parâmetros do IQA. 

 

Nesta escala, pode se perceber que a variação dos parâmetros estabelecidos como 

premissa para a definição do conjunto de dados que define a melhor seleção das 

variáveis para o novo modelo do IQA, é mínima. Com isto, além das premissas ora 

estabelecidas, a análise dos dados voltou-se a verificar aquele conjunto de dados 

que permitisse a menor seleção de variáveis e a construção de um modelo que 
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satisfaça as exigências em acordo com o modelo atual. Os melhores resultados 

obtidos na análise de OPS foram resumidos na Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Melhores resultados obtidos na análise OPS para redução do número de parâmetros 
(variáveis) do IQA, e criação de um novo modelo para cálculo do IQA, considerando o vetor 
informativo avaliado, porcentagem de amostras retiradas para a avaliação, a etapa da triplicata que 
apresentou o melhor resultado, o valor do erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV), 
que deverá ser o menor para cada vetor avaliado, o maior coeficiente de validação cruzada (rcv) e 
maior coeficiente de determinação (R2) e a descrição das variáveis selecionadas pelo modelo 
calculado, segundo a ordem de importância para o IQA, prevista pelo modelo 

Vetor 
Porcentagem 
de amostras 

retiradas para 
avaliação 

Etapa da 
triplicata RMSECV rcv R2 Variáveis selecionadas 

C 80 1 0.0302 0.981 0.981 

DBO, coliformes 
termotolerantes, oxigênio 
dissolvido, fosfato, sólidos 

totais, turbidez e nitrato 

C 70 1 0.0304 0.98 0.981 

DBO, coliformes 
termotolerantes, oxigênio 
dissolvido, fosfato, sólidos 

totais, turbidez 

RC 60 1 0.0309 0.98 0.980 
Coliformes termotolerantes, 
oxigênio dissolvido, DBO, 

turbidez e fosfato 

S 80 2 0.0110 0.98 0.980 
Oxigênio dissolvido, turbidez, 
coliformes termotolerantes, 

fosfato, nitrato e DBO 
 

Observando somente os valores de RMSECV, tem-se que o conjunto C_80_1, 

composto pelo vetor C, onde foram retiradas 80% das amostras para avaliação, na 

primeira análise da triplicata, seria o melhor conjunto de dados, para ser avaliado, 

formando o novo modelo composto pelas variáveis DBO, coliformes termotolerantes, 

oxigênio dissolvido, fosfato, sólidos totais, turbidez e nitrato. Em termos de RMSECV 

observa-se que a variação entre os resultados apresentados não é tão grande, se 

encontrando na quarta casa decimal, e que para os melhores resultados obtidos o 

erro quadrático é o mesmo, e considerando que este novo modelo remove somente 

dois parâmetros em relação ao modelo original, que são nitrato e sólidos totais, não 

havia justificativa para não avaliar um outro modelo, que permitisse uma maior 

redução dos parâmetros que compõem o IQA. 

 

Assim, foi selecionado o conjunto de dados nomeado RC_60_1, onde RC 

corresponde ao vetor R em combinação com o vetor C, 60 a porcentagem de 

mostras retiradas para recombinação e um (1) ao primeiro resultado obtido na 

triplicata avaliada. Este conjunto de dados apresenta um RMSECV de 0,0309, e rcv e 



84 
 

 

R2 de 0,98, sendo selecionadas cinco variáveis segundo a ordem de importância 

estabelecida pelo algoritmo, coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido, DBO, 

turbidez e fosfato. 

 

A seguir, foi realizada a avaliação do conjunto de variáveis selecionado pelo OPS 

através da regressão por mínimos quadrados parciais a fim de se avaliar a relação 

entre o valor de IQA estimado pelo modelo e o valor medido, que corresponde ao 

valor do IQA calculado pelo IGAM. Para a definição da aplicação deste modelo 

considerou-se um valor de R2 maior que 0.90, no modelo calculado o valor foi de 

0,961. O gráfico que representa a relação entre o valor estimado pelo modelo e o 

valor medido que corresponde ao valor do IQA calculado pelo IGAM, é apresentado 

na Figura15, ressaltando que os valores plotados no gráfico correspondem ao valor 

de IQA previsto e medido na base de log10. 

 

Figura 15 - Gráfico dos valores medidos para o IQA, através dos resultados dos parâmetros que 
compõem o IQA, calculados pelo IGAM e os valores estimados pelo modelo PLS 
 

O gráfico de resíduos, Figura 16, demonstra que os resíduos do modelo PLS 

possuem padrão aleatório em torno da reta horizontal (y=0), e os pontos se 

encontram muito próximos do valor zero. Esta conformação do gráfico de resíduos 

remete a um adequado modelamento dos dados através do conjunto de variáveis 

selecionados, em RC_60_1. Somente alguns pontos se locaram longe da reta 

horizontal, mas estes não interferem nos resultados de ajuste ao modelo. 
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Figura 16 - Gráfico dos resíduos para IQA estimado pelo modelo PLS 
 

 

4.2.4.1 Validação do modelo 

 

A validação do modelo obtido com as técnicas de seleção de variáveis OPS, e 

calibrado pela PLS, se deu através da aplicação do modelo no conjunto de dados 

obtido junto ao IGAM para o ano de 2011. Este conjunto de dados foi triado, de 

forma que os todos os parâmetros possuíssem resultados.  

 

A matriz original de 2011 composta por 304 conjuntos de dados, após a triagem, 

somou 295 conjuntos de dados. Os valores de IQA medidos para cada conjunto de 

dados dos 295, era conhecido. Ainda, a mesma matriz antes composta de nove 

colunas, uma para cada parâmetro do IQA foi alterada, visando possuir somente as 

colunas referentes aos parâmetros selecionados pelo modelo desenvolvido por este 

estudo, coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido, DBO, turbidez e fosfato. 

Após a triagem e seleção de variáveis a matriz de 2011 era composta de 5 colunas e 

295 linhas. 

 

Para reduzir a variação dos dados, a matriz do ano de 2011 foi processada tal qual a 

matriz final reduzida (log na base 10 e autoescalar). O mesmo ocorreu para aos 

valores de IQA medido para cada conjunto de dados de 2011. No ambiente de 

trabalho do pacote computacional utilizado foi carregado o modelo calibrado pela 

análise de PLS, e aplicada a matriz selecionada de 2011, para gerar a estimativa 
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dos valores de IQA, segundo o modelo. Nesta estimativa, os valores previstos pelo 

modelo se aproximaram dos valores medidos pelo cálculo do IQA tradicional 

realizado pelo IGAM, mantendo a magnitude dos dados, sendo obtido um coeficiente 

de determinação R2 igual a 0,92. 

 

Em harmonia a este trabalho, Akkoyunlu e Akiner em 2012 realizaram um estudo, 

visando a redução do número de parâmetros do IQA, com resultados de análise de 

qualidade da Água do Lago Sapanca, na Turquia. Como resultado foram obtidos 

dois índices: o índice mínimo (IQAmin)e o índice de eutrofização (IQAeut). O IQAmin 

era composto dos parâmetros: temperatura, pH, Escherichia E. Coli, oxigênio 

dissolvido e sólidos suspensos totais e cujo R2 apresentou valor de 0, 8358. O IQAeut  

composto por seis parâmetros, oxigênio dissolvido, fósforo-ortofosfato, nitrato, nitrito, 

DBO e DQO, com um R2 igual a 0.8835. 

 

4.2.4.2 Avaliação da redução dos custos de análise em função da redução do 

número de parâmetros que integram o IQA 

 

A avaliação da redução dos custos com análise em função da diminuição dos 

parâmetros do IQA é um objetivo importante deste trabalho, face a dificuldade que a 

administração pública brasileira possui em gerir seus gastos, e ainda, angariar 

fundos para investir nas áreas de preservação e conservação ambiental, em um país 

que tem como prioridade saúde, educação e segurança pública. A possibilidade em 

reduzir os custos atualmente praticados com o monitoramento da qualidade da água 

traz relevante potencial para investimento em outras áreas ambientais, ou até 

mesmo para investir em desenvolver novas ferramentas mais avançadas para a 

prática do monitoramento da qualidade da água, ou até mesmo, realizar avaliações 

de outros parâmetros, até então não monitorados. 

 

Ao avaliar o custo com transporte e amostragem, que são aqueles que 

independentemente dos parâmetros que compõem o IQA, vão sempre existir, pode 

se imaginar a redução obtida somente com a redução da frequência de amostragem 

já discutida anteriormente, considerando que o preço médio trabalhado por 

laboratórios da região metropolitana para transporte das amostras é de R$ 22,00 por 

quilômetro rodado, e que o custo homem hora para amostragem é de R$ 3,00. 
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Para os parâmetros que compõem o IQA, em consulta pessoal a este mesmo 

laboratório da Região Metropolitana de Belo Horizonte, os valores de análise são: 

 

 DBO: R$ 48,00; 

 Oxigênio Dissolvido: R$ 9,00; 

 Coliformes Termotolerantes: R$ 

38,00; 

 Nitratos: R$ 23,50; 

 pH: R$ 8,50; 

 Temperatura: R$ 8,50; 

 Sólidos totais: R$ 17,00; 

 Fosfato: R$16,00; 

 Turbidez: R$ 8,50; 

 

Levando em conta exclusivamente os custos somente com as análises, para a 

avaliação de um único ponto, com a realização das análises de todos os parâmetros 

que compõem o IQA, são gastos em média R$ 177,00. Se analisarmos somente o 

ano de 2011, onde foram realizados 304 monitoramentos ao longo da Bacia do Rio 

das Velhas para determinação da qualidade da água, o custo anual para as análises 

seria de R$ 53.808,00. 

 

Ao se analisar a redução do número de parâmetros do IQA, de nove para cinco, com 

a exclusão dos parâmetros nitrato, pH, sólidos totais e temperatura implicaria em 

uma redução de custos de R$ 57,50 para cada ponto monitorado. Para o ano de 

2011 somente para a Bacia do Rio das Velhas, seria uma economia de R$ 

17.480,00 por ano. Se estendermos esta análise para o ano de 2013, onde o IGAM 

realizou a avaliação da qualidade da água na Bacia do Rio das Velhas 411 vezes, a 

economia seria de R$ 23.532, 50. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A análise multivariada dos dados provenientes do monitoramento das 36 estações 

da Bacia do Rio das Velhas mostrou que, dentre as ferramentas de análise 

exploratória utilizadas, a PCA não é adequada para avaliação inicial dos dados, 

confirmando a possibilidade de aplicação de outras técnicas de análise multivariada, 

como a rede neural de Kohonen. Todos os resultados aqui apresentados referem-se 

a análise dos dados de monitoramento de qualidade da água do Rio das Velhas, 

para o período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2010. 

 

No decorrer das análises surgiram outras informações importantes acerca de 

possibilidades de alterações da maneira que o monitoramento de qualidade da água 

vem sendo realizado. A primeira das alterações versa sobre o objetivo principal 

deste trabalho, que é a possibilidade de redução do número de parâmetros que 

compõem o IQA. Através das análises realizadas, o número de parâmetros reduziu 

de nove para cinco, sendo o novo modelo composto pelos parâmetros coliformes 

termotolerantes, DBO, fosfato, oxigênio dissolvido e turbidez. Esta redução permite 

obter os mesmos resultados de IQA a partir do novo modelo, comparando com os 

resultados obtidos com o método tradicional de cálculo do IQA. 

 

A similaridade original entre os parâmetros que compõem o IQA, essenciais para o 

desenvolvimento inicial deste trabalho, as quais justificaram a possibilidade de 

supressão de algum parâmetro do IQA, não foram obrigatórias para a redução do 

número de parâmetros deste índice. Após a avaliação estatística dos dados o 

resultado apontou para a manutenção de parâmetros com determinada similaridade, 

DBO e coliformes e DBO e OD. Este resultado confirma a importância destes 

parâmetros para a avaliação da qualidade da água, quando comparado a outros, 

que não foram incluídos no novo índice. 

 

Importante considerar que tal redução se torna possível quando são consideradas 

as avaliações dos parâmetros do IQA, somente para a função de se calcular o IQA. 

Caso o órgão tenha a intenção de avaliar a contribuição de cada parâmetro 

individualmente, o mesmo deverá ser analisado, no entanto, a realização desta 

avaliação vai contra ao conceito de um índice. A redução de custos de análises, com 
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a redução do número de parâmetros resultou em um valor baixo, valor este já 

esperado, visto que o maior custo envolvido no processo de monitoramento de 

qualidade da água está na logística de coleta e transporte das amostras. 

 

As análises de Kohonen realizadas com vistas à diminuição do conjunto de dados 

estudados trouxeram outra informação importante, que retrata a possibilidade de 

reduzir significativamente a frequência de monitoramento, sem perda de 

informações relevantes, permitindo a estimativa dos valores do IQA a partir deste 

novo conjunto de dados. Esta nova frequência estabelece a possibilidade de 

avaliação anual de certas estações de monitoramento, evidenciando também não 

ser necessária a realização de análises mensais. A maior frequência oriunda da 

análise de dados resultou na possibilidade de avaliar determinadas estações de 

monitoramento a cada 50 dias. 

 

Considerando a posição do IGAM, órgão responsável pelo incremento nas estações 

de monitoramento e na frequência, seria necessário uma avaliação com o técnico 

responsável pelo monitoramento para determinar a aplicação de uma frequência de 

monitoramento reduzida, aliada a diminuição do número de estações de 

monitoramento. Tal avaliação é necessária já que o aumento da frequência e das 

estações de deu em  consequência de recorrentes aflorações de cianobactérias ao 

longo do Rio das Velhas. 

 

A rede neural de Kohonen permitiu ainda avaliar o comportamento dos dados ao 

longo dos anos, segundo os períodos secos e chuvosos. Os dados avaliados que 

correspondem ao mesmo período se posicionam na rede neural de forma a criar um 

grupo, e no final da análise se obtêm a clara separação dos dados em período seco 

e chuvoso. 

 

O estudo de correlação de Pearson confirmou a sobreposição de alguns parâmetros 

integrantes do IQA, destacando-se os pares turbidez e sólidos totais, cujos 

coeficientes de correlação ultrapassa 0,9, e OD e DBO, com um coeficiente não tão 

alto, mas já indicativo da correlação. 
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A principal recomendação deste trabalho aponta para redução da frequência de 

monitoramento da Bacia do Rio das Velhas ao longo do ano, aliada a avaliação dos 

cinco parâmetros que foram determinados para o novo modelo de IQA. A economia 

retratada por estas duas ações culmina em infinitas possibilidades, como a 

expansão da rede de monitoramento em outros cursos d'água do Estado, início de 

avaliação de outros parâmetros que comprometem a qualidade da água e não são 

contemplados na análise do IQA. Neste contexto, cabe ao IGAM definir novas rotas 

de coleta, contemplando a mencionada redução da frequência de amostragem, em 

conjunto a sua equipe técnica. 
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