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Resumo – Atualmente, pode-se dizer que os recursos hídricos são o principal alvo da poluição 

ambiental. Sendo assim, muitas variáveis são utilizadas para controlar e monitorar a qualidade de 

água. O objetivo deste estudo foi analisar as variáveis de qualidade de água relacionando o grau de 

dependência que apresentavam entre si e suas similaridades para determinar as principais fontes de 

poluição na Lagoa Mirim/RS. Para isto, foi utilizado técnicas estatísticas como o coeficiente de 

correlação de Pearson e análise de agrupamento, aplicadas nos dados de monitoramento de água 

entre o período de junho de 2013 a dezembro de 2016. Os resultados obtidos indicaram atividades 

antropogênicas como descargas domésticas, processos erosivos e atividades agrícolas como as 

principais fontes de poluição na Lagoa Mirim/RS. 

  

Palavras-Chave – qualidade de água, análise de agrupamento, Lagoa Mirim. 

 

PRELIMINARY IDENTIFICATION OF POLLUTION SOURCES IN MIRIM 

LAKE/RS USING MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS 
 

Abstract – Nowadays, it can be said that water resources are the main target of environmental 

pollution. Thus, many variables are used to control and monitor water quality. The objective of this 

study was to analyze the variables of water quality relating the degree of dependence that they 

presented among themselves and their similarities to determine the main sources of pollution in 

Mirim Lake/RS. Statistical techniques such as Pearson's correlation coefficient and clustering 

analysis were used for water monitoring data from June 2013 to December 2016. The results 

indicated anthropogenic activities such as domestic discharges, erosive processes and agricultural 

activities as the main sources of pollution in Mirim Lake/RS. 
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1 Aluno de Graduação, Centro de Engenharias/Engenharia Civil, Universidade Federal de Pelotas. julia-manzke@gmail.com. 
2 Aluno de Pós-Graduação, Centro de Desenvolvimento Tecnológico/Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Universidade Federal de      

Pelotas. borkcarina@gmail.com. 
3 Aluno de Graduação, Centro de Engenharias/Engenharia Civil, Universidade Federal de Pelotas. tormam.mylena@gmail.com. 
4 Professor Adjunto, Centro de Engenharias/ Engenharia Civil, Universidade Federal de Pelotas. hugo.hydro@gmail.com. 

 

mailto:julia-manzke@gmail.com
mailto:borkcarina@gmail.com


 

XXII SÍMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

26 de novembro a 01 de dezembro de 2017 

Florianópolis- SC 
 

 

XXII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                   2 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, as maiores áreas afetadas pela poluição ambiental são os recursos hídricos. 

Segundo Camacho (2015) os processos naturais como o intemperismo e as descargas de atividades 

municipais, industriais e agrícolas são os principais responsáveis como fontes permanentes de 

poluição, principalmente se essas descargas não forem tratadas adequadamente. Para Vega et. al 

(1998) não somente as descargas industriais e urbanas são fontes constantes de poluição, mas as 

variações sazonais na precipitação, escoamento superficial e o fluxo de águas subterrâneas também 

têm grande efeito na descarga em rios e consequentemente na concentração de poluição. As águas 

superficiais são mais vulneráveis à poluição devido à sua fácil acessibilidade para a eliminação de 

águas residuais (KHATOON, 2013).  

A qualidade de água é avaliada de diversas maneiras, baseadas em fatores físicos, químicos e 

processos biológicos (BILGIN, 2015). Existem vários tipos de indicadores de poluição que derivam 

destas influências, Boyacioglu (2008) ressalta que podem ser feitas avaliações simples usando 

estatísticas descritivas e representações. No entanto, estudar a influência do ambiente na qualidade 

da água com metodologias simples pode se tornar complicado à medida que se aumenta o número 

de variáveis. Já Bilgin (2015) destaca que as análises individuais desconsideram as relações 

existentes entre as variáveis. Portanto, é necessário que se utilize métodos que extraiam 

informações significativas de um conjunto de dados sem perder informações, otimizar a rede de 

monitoramento e identificar as principais fontes de poluição (ZHANG, 2009). Muitos autores têm 

utilizado a análise multivariada para estudar a qualidade de água, pois a mesma tem se provado útil 

para interpretação, modelagem e classificação de grandes conjuntos de dados qualitativos (WANG, 

2013; CAMACHO, 2015; JUNG, 2016). De acordo com Camacho (2015), a utilização de técnicas 

estatísticas multivariadas pode auxiliar na gestão de recursos hídricos e proporcionar soluções 

rápidas quando há poluição na água.  

O coeficiente de correlação de Pearson é uma técnica estatística que relaciona a dependência 

existente entre duas variáveis e auxilia na identificação dos fatores que influenciam a poluição. Já a 

análise de agrupamento associa variáveis de acordo com a similaridade que possuem, e essas 

associações, baseadas na magnitude ou variações semelhantes nos constituintes físicos e químicos, 

podem indicar a influência sazonal ou antrópica na poluição de recursos hídricos (VEGA, 1998).  

De acordo com Bilgin (2016), a análise de agrupamento consiste em um método de análise 

multivariada que classifica dados em grupos com base na similaridade que possuem entre si, 

dividindo-se em agrupamento hierárquico e não-hierárquico. Os agrupamentos hierárquicos 

fornecem relações de similaridade entre os grupos de acordo com as distâncias que existem entre 

qualquer amostra ou todo o conjunto de dados, e pode ser representada pelos diagramas de árvores 

ou dendrogramas (JUNG, 2016). No entanto, a construção de dendrogramas provoca certa 
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deformação na estrutura dos dados. Sendo assim, é importante validar a estrutura de dados formada. 

Uma das maneiras existentes é medindo o grau de distorção, avaliando qual método fornece uma 

imagem mais próxima da realidade. Portanto, utiliza-se o Coeficiente de Correlação Cofenética - 

CCC (SOKAL; ROHLF, 1962), sendo que quanto maior o CCC menor é o grau de distorção e 

maior a capacidade do método que está sendo avaliado em demonstrar a estrutura de dados e formar 

os grupos. De acordo com o pressuposto, o presente estudo tem como objetivo analisar as variáveis 

de qualidade de água relacionando o grau de dependência que apresentavam entre si e suas 

similaridades para determinar as principais fontes de poluição na Lagoa Mirim/RS. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de Estudo 

A Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim compreende o sudeste do Rio Grande do Sul até o norte 

do Uruguai, apresentando 47% do seu território localizado no Brasil e 53% em território uruguaio, 

entre os paralelos 31°30’ e 34°30’ S e meridianos 52° e 56° O. Com uma superfície de 

aproximadamente 62.250 km², possui clima classificado, segundo Köppen, como subtropical de 

verão úmido e quente, do tipo Cfa, com temperaturas médias dos meses mais quentes superior a 

22°C e dos meses mais frios inferior a 18°C, com a precipitação pluvial média anual  de 1.450 mm 

(ALVARES, 2014). 

A Lagoa Mirim é o segundo maior corpo hídrico com características lacustres no Brasil, e 

assim como sua bacia, é compartilhada entre o Brasil e o Uruguai com superfície média de 3.500 

km2. Suas águas escoam através do Canal São Gonçalo até a Laguna dos Patos, para serem 

posteriormente lançadas no Oceano Atlântico (KOTZIAN; MARQUES, 2004). Caracteriza-se por 

ser um valioso recurso econômico para famílias que moram em seu entorno tendo como fonte de 

renda a pesca artesanal, bem como as atividades agropastoris desenvolvidas em seu entorno, tanto 

no território brasileiro como no uruguaio, destacando-se no território brasileiro as extensas lavouras 

de arroz irrigado que impulsionam o desenvolvimento econômico na região (STEINKE; SAITO, 

2008). 

 

2.2 Obtenção de Dados 

Neste estudo, a qualidade da água da Lagoa Mirim foi monitorada entre junho de 2013 a 

dezembro de 2016, a partir de sete pontos de monitoramento na bacia: 1 - Praia do Pontal; 2 - 

Fazenda Bretanha; 3 - Fazendo São Francisco; 4 - Capilha; 5 - Curral Alto; 6 - Vila Anselmi; e 7 - 

Porto Santa Vitória (Figura 1). A coleta das amostras e a realização das análises laboratoriais foram 

feitas pela equipe técnica da Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim, seguindo a metodologia 

descrita por APHA (2005), totalizando 22 coletas em cada local de amostragem. Foram 
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selecionadas nove variáveis para avaliar a qualidade da água, sendo elas: temperatura (T), turbidez 

(Turb), pH, condutividade elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), nitrogênio total (NT), fósforo total (PT) e sólidos totais (ST). 

 

 
Figura 1 – Área de estudo e pontos de monitoramento. 

 

2.3 Análise de Dados 

Os dados foram padronizados e o teste estatístico não paramétrico Kolmogorov-Smirnov (K-

S) foi utilizado para verificar se os dados seguiam distribuição normal com nível de significância de 

5% (p<0,05). Em seguida, as variáveis de qualidade de água foram analisadas por meio do cálculo 

do coeficiente de correlação de Pearson (r). As correlações foram significativas quando p<0,05, 

indicando nível de significância igual a 95% dos dados (KHATOON, 2013). De acordo com 

Bhutiani (2015), o coeficiente de correlação é uma ferramenta estatística simplificada comumente 

usada para medir e estabelecer o grau de dependência entre duas variáveis. Neste estudo foi 

utilizado com intuito de indicar quais variáveis de qualidade possuem maior dependência entre si 

auxiliando na determinação das fontes de poluição na Lagoa Mirim. 
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Para a análise de agrupamento utilizou-se o método Ward para formar grupos hierárquicos e a 

medida de similaridade utilizada foi a distância euclidiana. As análises descritivas e o coeficiente de 

correlação de Pearson foram realizados através do software IBM SPSS Statistics versão 20 já a 

análise de agrupamento foi obtida através do software R. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) todas as variáveis de qualidade de água 

seguiram a distribuição normal, apresentando p-valor menor que 0,05. Sendo assim, na Tabela 1 

estão apresentadas as correlações entre as variáveis, obtidas a partir do coeficiente de correlação de 

Pearson. 

Tabela 1 - Matriz de Correlação de Pearson das variáveis de qualidade de água 

 A descarga de resíduos é um dos principais fatores causadores de mudança de temperatura 

na água, assim como a sensibilidade de muitos organismos aos resíduos tóxicos também é 

influenciada pela variação de temperatura da água (SHARMA, 2008). A temperatura apresentou 

forte correlação negativa entre a variáveis NT (-0,795), pH (-0,629), moderada correlação positiva 

entre a variável DBO (0,478), e moderada correlação negativa entre as variáveis PT (-0,439), ST (-

0,394) e CE (0,596). A DBO indica a quantidade de oxigênio necessária para estabilizar a matéria 

orgânica e, portanto, é de grande importância na avaliação da qualidade da água. Os resultados 

apresentaram forte correlação negativa entre a variável pH (-0,670) e moderada correlação negativa 

entre as variáveis CE (-0,436) e NT (-0,432).  

A variabilidade do pH dos mananciais pode indicar o grau de deterioração da qualidade da 

água. De acordo com Sharma (2008), esgoto doméstico e efluentes industriais também podem afetar 

o equilíbrio do pH nos rios. Essa variável apresentou forte correlação positiva com a variável NT 

(0,596) e moderada correlação positiva entre a variável PT (0,377). Ainda segundo Sharma (2008), 

o pH também desempenha um papel importante na formação de florescimento de algas. 

 
T Turb pH CE OD DBO NT PT ST 

T 1 
        

Turb -0,094 1 
       

pH -0,629 0,057 1 
      

CE -0,476 -0,372 0,333 1 
     

OD -0,265 -0,124 0,019 0,167 1 
    

DBO 0,478 0,057 -0,670 -0,436 0,173 1 
   

NT -0,795 0,404 0,596 0,213 0,255 -0,432 1 
  

PT -0,439 0,389 0,377 0,013 0,218 -0,19 0,391 1 
 

ST -0,394 0,812 0,183 0,109 0,055 -0,142 0,598 0,376 1 
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A turbidez é umas das variáveis que avalia o estado de um rio, segundo Joshi et al. (2009), 

alguns fatores que aumentam a turbidez afetando a penetração de luz na água são: partículas em 

suspensão, partículas do solo, efluentes lançados nos mananciais, matéria orgânica em 

decomposição, sólidos dissolvidos totais e organismos microscópicos. Nota-se pela matriz de 

correlação a forte correlação positiva entre a turbidez e ST (0,812), e uma moderada correlação 

positiva foi apresentada entre a turbidez e as variáveis NT (0,404), PT(0,389).  

Já a variável fósforo total apresentou moderada correlação com as variáveis NT(0,391) e pH 

(0,377). Isso pode ser justificado em função das áreas agrícolas, principalmente culturas de arroz 

por inundação, que acabam poluindo a água da lagoa com fertilizantes. Entretanto, estudos 

adicionais devem ser feitos nessas áreas para reforçar a hipótese levantada. 

Na Figura 2 está apresentado o dendrograma gerado por meio da análise de agrupamento. O 

Coeficiente de Correlação Cofenético apresentou o valor de 0,804, indicando que o dendrograma 

não distorce grandemente a estrutura original dos dados (RAO E SRINIVAS, 2006; BELAGOUNE, 

2017). 

   
Figura 2 – Dendrograma indicando os agrupamentos formados entre as variáveis de qualidade de 

água na Lagoa Mirim. 

 

O número de grupos foi determinado através do critério de inércia de saltos, realizado de 

forma visual, onde o ponto de corte ocorre no maior salto comparado aos anteriores (MELO, 2006). 

Deste modo, obtiveram-se três grupos: o grupo I, formado pelas variáveis temperatura e DBO; o 

grupo II, formado pelas variáveis turbidez e sólidos totais; e o grupo III, formado pelas variáveis, 

fósforo total, pH, nitrogênio total, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido.  

Observa-se no grupo I que a associação das variáveis de qualidade de água indica uma possível 

poluição por descarte in natura de efluentes domésticos. Já o grupo II indica um processo acelerado 

de processos erosivos nas margens da Lagoa Mirim, podendo até estar relacionado com despejos 
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orgânicos. E o grupo III sugere poluição por atividades agrícolas, principalmente grandes áreas de 

cultivo de arroz que estão presentes em praticamente toda a área da lagoa. Segundo Vega et. al 

(1998), altos níveis de matéria orgânica dissolvida consomem grandes quantidades de oxigênio e a 

hidrólise desses materiais causa diminuição do pH da água. Nitrogênio e fósforo são nutrientes 

responsáveis pela eutrofização da água doce, aumentando a concentração de matéria orgânica e 

consequentemente a demanda de oxigênio. A condutividade elétrica depende da concentração de 

íons e de sua carga de nutrientes (JOSHI, 2009). 

 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que as principais 

fontes de poluição na Lagoa Mirim são as descargas domésticas, os processos erosivos e as 

atividades agrícolas. 
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