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Resumo: A água é um elemento vital e sua qualidade está fortemente associada às suas 
características físicas, químicas e biológicas e aos usos à que se destina. Diante disto, o objetivo deste 
estudo foi avaliar a variação temporal da qualidade da água em um ponto localizado no Arroio 
Pelotas, RS, durante o período de 1992 a 2013, utilizando a estatística multivariada, por meio da 
análise de agrupamento. Os métodos analíticos bem como a preservação das amostras seguiram os 
procedimentos definidos pelo Standard Methods. A análise de agrupamentos formou quatro grupos 
homogêneos; as características do Grupo 1, de acordo com as variáveis qualitativas agrupadas, estão 
relacionadas aos processos erosivos que ocorrem nas margens do manancial. O Grupo 2 pode ser 
explicado pela possível contaminação da água a partir dos despejos de uma indústria de adubos 
químicos, já as variáveis do Grupo 3 estão relacionadas a possível contaminação pelos excrementos 
de animais de sangue quente, e o Grupo 4 pode ser explicado pelo lançamento in natura de esgotos 
domésticos. Conclui-se então que os quatro grupos formados facilitaram a identificação das possíveis 
fontes de poluição da água do Arroio Pelotas, RS. 
 
Palavras-chave: Recursos hídricos, Cluster, Qualidade da água. 

 
 
 
 



 

 

STATISTICAL MULTIVARIATE AS SUPPORT FOR 
IDENTIFICATION OF POSSIBLE SOURCES OF POLLUTION 

ARROYO PELOTAS WATER, RS  
 

 
 

Abstract: Water is a vital element and its quality is closely related to its physical, chemical 
and biological characteristics and uses to which it is intended. In view of this, the objective of 
this study was to evaluate the temporal variation of water quality at a point located in the 
Arroyo Pelotas, Brazil, during the period 1992-2013, using multivariate statistics, through 
cluster analysis. The analytical methods and the preservation of the samples followed the 
procedures established by the Standard Methods. The cluster analysis formed four 
homogeneous groups; the Group 1 features, according to the grouped qualitative variables 
are related to erosive processes that occur on the banks of spring. Group 2 could be 
explained by water contamination from the slop of a chemical fertilizer industry, since the 
third group of variables are related to possible contamination by the warm-blooded animal 
excrement, and Group 4 may be explained by the release in nature wastewater. It was 
concluded that the four groups formed facilitated the identification of possible sources of 
pollution of water Arroyo Pelotas, Brazil. 
 
Keywords: Water resources, Cluster, Water quality. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A água é um bem indispensável para a existência da vida na Terra. Ao longo dos anos 

observa-se com maior frequência a importância desse bem, tanto em relação à qualidade como quanto 
a sua quantidade (HELLER& PÁDUA, 2010). O crescimento populacional e a urbanização aumentam 
a demanda por recursos hídricos e agravam os problemas relacionados à geração e disposição de 
efluentes domésticos e industriais, assim como de resíduos sólidos. A disposição final inadequada 
desses resíduos favorece seu acúmulo nas tubulações de esgoto e de águas pluviais, que com a 
precipitação são carregados para pontos mais baixos da rede de drenagem, entupindo-as, provocando 
enchentes, doenças e poluição das águas (TUCCI, 2012; SILVA et al., 2014).  

Segundo SPERLING (2005), a poluição pode ser entendida como a entrada de 
substâncias que alteram de forma direta ou indireta a natureza dos sistemas hídricos, prejudicando os 
diferentes usos da água a que se destinam. Heller e Pádua (2010) declaram que estes usos são 
demandados pelas atividades antrópicas e econômicas, dentre elas estão: abastecimento público, 
irrigação, navegação, pesca e geração de energia entre outros. 

Segundo Gomes et al. (2014) e Souza (2015), os parâmetros físico-químicos e biológicos quando 
analisados isoladamente não permitem uma compreensão global do ecossistema aquático, 
principalmente por profissionais de outras áreas do conhecimento. Dessa forma, os métodos 
estatísticos multivariados podem ser empregados em dados de qualidade da água, coletados em uma 
série histórica e em diferentes pontos dentro de uma região para melhor compreender as relações entre 
os parâmetros monitorados (OLSEN; CHAPPELL; LOFTIS, 2012). 

Um dos métodos estatísticos multivariados mais empregados em qualidade da água é a 
análise de agrupamentos, que possui como objetivo agrupar os objetos baseando-se na similaridade 
das características que eles possuem (AL-MUTAIRI; ABAHUSSAIN; BATTAY, 2014; OUYANG, 
2005). 



 

 

Na análise de agrupamentos segundo Ferreira (2011) objetiva-se colocar as variáveis 
semelhantes em um mesmo grupo; denominadas de variáveis similares, já os que pertencem a grupos 
diferentes são demoninados dissimilares. Por meio de medidas de proximidades, que agregam tanto 
medidas de similaridade quantos as de dissimilaridade é que essas “semelhanças” são analisadas, 
identificando a qual grupo pertencerá cada variável definida.  

Cada grupo formado de acordo com Corrar, Paulo e Filho (2014) deve apresentar elevado 
grau de homogeneidade entre as variáveis dentro do grupo e alta heterogeneidade entre os grupos. 
Souza (2015) relata que quando duas variáveis apresentam mesmo grau de distância dentro de um 
mesmo grupo pode escolher uma variável para ser retirada do estudo, e que esta técnica pode ser  
empregada sem levar em consederação o número de variáveis em relação ao número de amostras. O 
que torna o método facilmente aplicavel a estudos ambientais. 

Esta técnica permite ainda: obter-se uma visão geral, mas simplificada das variáveis 
estudadas, onde as mesmas podem ser analisadas como membros de um grupo e perfiladas de acordo 
com as suas características gerais; além disto, é possivel ter uma concepção das relações existentes 
entre as variaveis empregadas neste estudo (CORRAR; PAULO; FILHO, 2014). 

Hair et al. (2009) e Bertossi et al. (2013) declaram que o corte no dendograma obtido pela 
análise de agrupamentos pode ser estabelecido em relação às maiores distâncias em que os grupos 
foram formados, porém, o pesquisador deve atentar para a heterogeneidade dos dados dentro do grupo 
formado para proceder a escolha do ponto de corte do dendograma.  

Com o crescente aumento pela demanda dos recursos hídricos verifica-se a necessidade 
de avaliar a qualidade da água a fim de fornecer uma indicação das alterações induzidas pelas 
atividades antrópicas, compreender os processos naturais de uma bacia hidrográfica e avaliar a 
adequação da água para os usos pretendidos (GUEDES et al., 2012). Com base no exposto, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar a variação temporal da qualidade da água em um ponto localizado 
no Arroio Pelotas, RS durante o período de 1992 a 2013.   

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. Caracterização da área de estudo  

 
Os dados utilizados estão situados geograficamente na Latitude 31°45'23" S e Longitude 

52°17'10" W, o qual fica localizado o Arroio Pelotas, no município de Pelotas/RS. O Arroio Pelotas 
encontra-se na Bacia Hidrográfica Piratini - São Gonçalo - Mangueira dentro da Região da Bacia 
Litorânea (FEPAM, 2015) (Figura 1).  

O Arroio Pelotas é uma importante hidrovia, pois tem ligação com o Canal São Gonçalo e 
este com a Lagoa Mirim e a Laguna dos Patos, e esta por sua vez, apresenta ligação com o oceano 
Atlântico. Esse foi um fator determinante para a origem e desenvolvimento do município de Pelotas, 
pois foi nas margens do arroio que se iniciou a urbanização do município em 1780, com a instalação 
da primeira Charqueada (PELOTAS, 2015). O Arroio Pelotas é o manancial que mais fornece água 
bruta para o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP para abastecer o município de 
Pelotas através da ETA Sinnott a qual abastece os bairros: Pestano, Sanga Funda, Areal, Jardim 
Europa, COHAB Tablada, COHAB Lindóia, Santa Rita de Cássia, Getúlio Vargas e Balneário Santo 
Antônio (SANEP, 2015).  

Neste trabalho realizou-se uma análise temporal da qualidade da água no Arroio Pelotas, 
onde foram analisados os possíveis impactos existentes em um raio de aproximadamente 500 metros 
do ponto estudado. De acordo com Arndt (2011), a qualidade da água de uma bacia hidrográfica é 
fortemente afetada pela topografia, cobertura do solo, descargas de esgotos e lançamentos de resíduos 
sólidos, assim como o uso de agroquímicos nas lavouras, contribuindo para a contaminação do 
ambiente aquático com uma gama de substâncias tóxicas, como os poluentes orgânicos persistentes e 
metais pesados que provocam a biomagnificação na cadeia trófica. 



 

 

Figura 1: Mapa de localização do ponto de estudo 

 
 

2.2. Base de dados 
 

Foram utilizados neste estudo os dados de qualidade da água disponibilizados pela 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM/RS), compreendidos 
entre os anos de 1992 a 2013. A FEPAM/RS é responsável pelo monitoramento da qualidade dos 
corpos d’água da Região das Bacias Litorâneas desde 1992. As coletas e análises de água ocorrem a 
cada seis meses, contemplando os períodos chuvoso e seco. Os parâmetros analisados para o 
monitoramento da região hidrográfica são: Oxigênio Dissolvido (OD), Escherichia Coli (EC), 
Potencial Hidrogeniônico (pH), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5

20), Cloretos (Cl-), 
Nitrogênio Amoniacal (NH3), Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK), Fósforo Total (PT), Demanda 
Química de Oxigênio (DQO), Condutividade Elétrica (CE), Alcalinidade Total (ALK), Turbidez (TH), 
Salinidade, Transparência, Temperatura da Água e do Ar, e alguns metais pesados como chumbo, 
cobre e mercúrio. 

As coletas são realizadas pela FEPAM de acordo com a metodologia adotada pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB (1987). Os métodos analíticos bem como a 
preservação das amostras seguem os procedimentos definidos pelo Standard Methods (APHA, 1998). 

Os parâmetros utilizados neste estudo foram: Cloretos (Cl-), Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO5

20), Condutividade Elétrica (CE), Escherichia Coli (EC), Fósforo Total (PT), 
Nitrogênio Amoniacal (NH3), Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK), Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez 
(TH), pH, Temperatura da água (T) e Sólidos Totais (ST), pois os mesmos não apresentaram baixo 
percentual de falhas amostrais durante a compilação da série temporal estudada. 

 
2.3. Análise de agrupamento 

 
A análise de agrupamento tem como objetivo dividir as variáveis da amostra em grupos, 

de forma que variáveis similares pertençam a um mesmo grupo. Para isto é essencial à definição de 



 

 

uma medida de similaridade entre os grupos a serem constituídos (HAIR et al., 2009; KELLER 
FILHO; ZULLO JUNIOR; LIMA, 2006).  

As variáveis de qualidade da água utilizadas neste estudo apresentaram valores reais e 
unidades de medidas distintas, sendo possível a adoção de uma medida de distância com propriedades 
métricas. Para realizar a análise de agrupamentos não foi possível estabelecer inicialmente um número 
desejável de grupos a serem formados, pois depende da medida de distância adotada. Neste estudo 
utilizou-se a distância Euclidiana para medir a similaridade entre as variáveis estudadas (GUEDES et 
al., 2011), bem como o método de Ward’s para caracterizar a ligação adotada. Para a obtenção do 
dendograma fez-se uso do software Statistica®, versão 7.0.  

 
3. RESULTADOS 

 
Na Figura 2 está apresentado o agrupamento de variáveis de qualidade de água no ponto 

de monitoramento no Arroio Pelotas.  
 
Figura 2: Agrupamento de fatores pela análise de variáveis médias de qualidade de água 

do Arroio Pelotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa-se que o ponto ótimo de corte para formação dos grupos de similaridade se 

encontra em 20%, pois, a partir deste, ocorre o distanciamento maior na medida de similaridade para a 
formação dos grupos e, portanto, a heterogeneidade dos grupos formados.  

O ponto estudado em um raio de 500m apresenta diversas interferências antrópicas, 
dentre elas pode-se destacar condomínios residenciais, uma indústria de fertilizantes fosfatados, clubes 
de lazer, ancoradouro de embarcações e criação de animais. As características do Grupo 1, de acordo 
com as variáveis qualitativas agrupadas, podem estar relacionadas aos processos erosivos que ocorrem 
nas margens do manancial e pela ressuspensão de sedimentos do fundo do corpo d’água promovidos 
pelas embarcações que ali trafegam. Paiva et al. (2001) deixam explicito em seu estudo ao declarar 



 

 

que a erosão das margens de rios, bem como outros impactos na qualidade da água são decorrentes do 
aumento da turbidez. 

O Grupo 2 formado pelas variáveis PT, pH e temperatura pode ser explicado pela 
contaminação dos despejos da indústria de adubos químicos existente às margens do Arroio Pelotas. 
As variáveis qualitativas que representam o Grupo 3 possivelmente estão relacionadas à contaminação 
pelos excrementos de animais de sangue quente, que se caracterizam como fontes difusas de poluição, 
ou seja, podemos relacionar a contaminação pelos excrementos de animais cuja criação se dá próximo 
ao manancial, bem como o lançamento de esgotos domésticos. Já o Grupo 4 representado pela DBO5

20 
é passível de ser explicado pelo lançamento de esgotos domésticos, decorrente da existência de 
condomínios residenciais e dos clubes de lazer às margens do manancial (GUEDES et al., 2011; 
MORETTO et al., 2012; SPERLING, 2005).  

Guedes et al. (2011) avaliaram a qualidade da água no médio rio Pomba (MG) através da 
análise de agrupamento em dois períodos hidrológicos. No período seco, ouve a formação de dois 
grupos um representado pela presença de matéria orgânica no curso de água e o outro pela poluição 
difusa causada por fertilizantes orgânicos; já no período chuvoso, ocorreu a formação de 3 grupos 
distintos sendo eles definidos por orgânico, sólidos e excesso de nutrientes. 

Bertossi et al. (2013) utilizaram da análise de agrupamentos dentre outras técnicas 
estatística multivariada para selecionar as características físico-químicas mais importantes para 
explicar a variabilidade da qualidade das águas de uma sub-bacia hidrográfica rural no Sul do Estado 
do Espírito Santo, através da análise de agrupamentos os autores encontraram quatro grupos , onde os 
mesmos diferiram-se  em relação à concentração das características físico-químicas e quanto ao tipo 
de recurso hídrico estudado. 

Sengorur, Koklu e Ates (2015) e Smeti, Koronakis e Golfinopoulos (2007) encontraram 
resultados semelhantes à deste estudo, quando utilizaram a técnica de análise multivariada para 
avaliarem a qualidade da água de rio. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A técnica estatística multivariada, por meio da análise de agrupamentos, indicou a 

formação de quatro grupos homogêneos de variáveis de qualidade de água, facilitando a identificação 
das possíveis fontes de poluição da água do Arroio Pelotas. Para fins de monitoramento ambiental, a 
técnica de agrupamentos pode ser utilizada, pois possibilita a identificação das possíveis fontes de 
poluição, assim como possibilita a redução das variáveis limnológicas. 
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