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INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos verificou-se um aumento drástico do número de cidades e da quantidade 

de população residente em todo país. Tal crescimento afetou a integridade dos ecossistemas 

aquáticos, principalmente dos rios de pequeno e médio porte, os quais sofreram abruptas 

modificações nos seus regimes hidrológicos e na qualidade da água (IACHINSKI et al., 2009). 

 Com o objetivo de avaliar o impacto urbano sobre o rio Tega em Caxias, foi estabelecido um 

programa de monitoramento ambiental, que forneceu os dados utilizados neste estudo e que 

futuramente poderão servir de subsídios importantes para a recuperação do recurso hídrico. 
 

METODOLOGIA 

 Utilizaram-se 969 análises de um total de 28 parâmetros, coletados em sete pontos da sub-

bacia do Rio Tega (Figura 01), principal recurso hídrico urbano do município de Caxias do Sul. 

Para o presente estudo empregaram-se somente 11 parâmetros significativos, totalizando 415 

análises, referente a 6 campanhas de monitoramento com periodicidade bimestral, realizadas 

durante os ano de 2011 e 2012. 

As diferenças nos valores das variáveis entre os pontos analisados foram testadas com 

auxílio do teste de variância paramétrica ANOVA one way, sendo previamente empregados os 

testes de Tukey e de Scheffe comprovando a aplicabilidade do método ANOVA ao estudo. 

Os dados obtidos a partir da análise por ANOVA originaram a Tabela 02, que ilustra em 

quais pontos a diferença significativa entre parâmetros de um mesmo grupo apresentaram um valor 

relevante (p < 0,05; ANOVA). A intensidade da diferença entre os pontos é medida através de uma 

escala, em que é considerada: forte quando existem três parâmetros com diferença significativa 

para os Grupos 1 e 2, e cinco para o Grupo 3; média quando existem dois parâmetros com diferença 

significativa para os Grupos 1 e 2, e três para o Grupo 3; e fraca quando para todos os grupos, 

exista somente um parâmetro com diferença significativa. 

 
Figura 01: Localização dos pontos de coleta. 
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Os parâmetros foram agrupados de acordo com sua similaridade ambiental, originando os 

Grupos 1, 2 e 3 conforme a Tabela 02. O agrupamento teve por fim a simplificação de resultados. 

Para a interpretação dos resultados da matriz de interações das diferenças significativas, fez-

se necessário a construção de um método de atribuição de valores em função dos níveis de diferença 

encontrados, conforme Tabela 01. A metodologia atribui valores conforme a quantidade e a 

qualidade de diferenças existentes entre os pontos. Logo, se montou a matriz de comparação entre 

pontos, conforme Tabela 03. A interpretação da mesma se dá de forma que quanto maior for a soma 

encontrada, maior a diferença absoluta entre os pontos. Esta matriz torna possível a comparação 

numérica entre os pontos, facilitado a identificação dos resultados. 

 

 

 

 

 
 

RESULTADOS 

 A Tabela 02 apresenta os resultados obtidos de acordo com a metodologia aplicada. 
 

Tabela 02: Matriz de interações das diferenças significativas. 

Legenda de grupos: 

1 – carga orgânica: DBO, DQO e O.D; 

2 – nutrientes: NH3-N, NTK e P; 

3 – metais: Al, Cr, Fe, Ni, Zn.     

 

  

Escala de diferença significativa entre grupos de 

cada ponto: 

__ Diferença forte; 

__ Diferença média; 

__ Diferença fraca; 

__ Sem diferença significativa. 

 
 

 
 

 
 

A partir da análise dos resultados Tabela 03, 

percebe-se que o ponto 3 está distante de todos os outros 

locais em uma intensidade moderada para alta (valor 5 

para um máximo de 9), diferindo principalmente na parte 

de carga orgânica e nutrientes. Comparando a média de 

DQO e DBO do ponto 3 respectivamente iguais a 231,66 

mg O2/L e 96,83 mg O2/L, com a média dos mesmo 

parâmetros dos pontos restantes, respectivamente iguais a 

17,32 mg O2/L e 8,01 mg O2/L; e as médias de NTK, 

Namoniacal e Fósforo do ponto 3 respectivamente iguais a 26,26 mg/L, 18,76 mg/L e 2,53 mg/L, com 

as médias dos mesmos parâmetros dos outros pontos respectivamente iguais a 7,22 mg/L, 5,60 

mg/L e 0,23 mg/L, percebe-se o quão distante ele está em relação aos demais. Razão explicada pela 

sua localização em área amplamente urbanizada e majoritariamente industrial.  

Quanto aos metais, o Zinco e o Cromo apresentaram as maiores variâncias. A ocorrência de 

ambos pode indicar a presença de atividades galvanotécnicas, que tem os dois metais como 

principais componentes no processo produtivo, nas cercanias dos pontos de amostragem.  
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Tabela 01: Atribuição de valores. 

Diferença Valor atribuído 

Forte 3 

Média 2 

Fraca 1 

Tabela 03: Matriz de comparação entre 

pontos. 

  P1 P2 P3 P4 P12 P13 P14 

P1    2  5 2 0  0  0  

P2 2    5 1 1    1 0  

P3 5 5   5 5  5    5 

P4 2 1 5   0  0 0  

P12  0  1 5 0    0  0  

P13 0 1 5 0 0    0  

P14 0  0  5  0  0   0   
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