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Análise de alguns aspectos da qualidade da água da Bacia do Rio 
Paraopeba utilizando estatística multivariada 

Claudia de Vilhena Schayer Sabino1, João Francisco de Abreu2, Wolney Lobato3, George Schayer Sabino4, 
Eliana Aparecida Nonato Knup5 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo o estudo espacial e temporal da distribuição de 
contaminadores químicos na Bacia do Rio Paraopeba, uma região que abrange 13.643 km² do 
Estado de Minas Gerais, entre os anos 1998 e 2007. Foram analisados os dados relativos a 
dezoito pontos de coleta de água, ao longo do Rio, para os quais foi feita a determinação de: 
quarenta e um parâmetros químicos e bacteriológicos. A redução de dados foi realizada  pela 
técnica de componentes principais. Foram encontradas e caracterizadas as regiões 
contaminadas por esgotos sanitários e efluentes industriais, manejo inadequado do solo, 
atividades agropecuárias e carga difusa. Foram também sugeridos indicadores regionais os 
quais explicam mais que 75% da variância total dos dados. 

Palavras-chave: Rio, Paraopeba, Qualidade da água, Análise estatística, Modelagem de 
dados. 

Analizing some aspects of water quality in Paraopeba River Basin using 
multivariate statistical analysiS 

ABSTRACT 

This study focus on the evaluation of spatial and temporal pollution dynamics in the 
Paraopeba River Basin occurring in eighth years, from 1998 to 2007. The study area covers 
13.643 km² trough the cities of Belo Horizonte, Betim, Conselheiro Lafaiete and other 
important cities of Minas Gerais State watershed. Applied methodology involved field works, 
in eighteen points of the river reach for determination of forty-one chemical and 
microbiological parameters. Principal components analyzes were used for estimation of 
contribution from the concentration of each parameter. The goal was to synthesize the 
hydrogeochemical information using this multivariate statistical technique, by setting a series 
of components, which clarified the main properties of the Basin. By principal component 
analysis source types were identified as sewers, sanitary landfills, mines, and others, 
explaining about 75% of the total variance.  

Keywords: Paraopeba. River. Water quality data. Statistical analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O rio Paraopeba, principal corpo de água 
da bacia, nasce ao sul do município de Cristiano 
Otoni e percorre aproximadamente 510 km, 
seguindo a direção N-NW, até a sua foz no lago 
da represa de Três Marias, no município de 
Felixlândia (Figura 1). A região possui uma área 
que corresponde a 2,5% da área total do Estado 
de Minas Gerais e sedia os seguintes 
municípios: Belo Vale, Betim, Bonfim, 
Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, 
Casa Grande, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, 

Cristiano Otoni, Crucilândia, Entre Rios de 
Minas, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, 
Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Itatiaiuçu, Jeceaba, 
Juatuba, Mar de Espanha, Marilac, Materlândia, 
Moeda, Ouro Branco, Paraopeba, Pequi, 
Piedade dos Gerais, Queluzito, Rio Manso, São 
Brás do Suaçuí, São Joaquim de Bicas, São José 
da Varginha e Sarzedo. 

Figura 1 – Localização da Bacia do Rio Paraopeba

A atividade minerária é desenvolvida em 
toda a bacia, especialmente a extração de areia, 
que envolve principalmente os municípios de 
Cachoeira da Prata e Esmeraldas, sub-bacia do 
ribeirão São João, no baixo curso do Paraopeba. 
A lavra de areia é bastante simples, realizada a 
céu aberto através de dragas com bombas de 
sucção (chupadeiras) ou em cavas nas várzeas. 
A areia é transportada em caminhões caçamba 
sem nenhum beneficiamento e abastece, 
principalmente, o mercado de construção civil 
da região metropolitana de Belo Horizonte. A 
explotação de minério de ferro e manganês 
concentra-se na região do Quadrilátero 
Ferrífero, sub-bacias do rio Maranhão e dos 

ribeirões Sarzedo, Contendas e Barra, alto e 
médio cursos do rio Paraopeba. A lavra de 
ardósia concentra-se no baixo curso da bacia, 
com formação de cavas profundas e geração de 
grande quantidade de rejeitos, muitas vezes 
depositados nas margens dos corpos de água. 

As atividades industriais, embora 
também estejam distribuídas por toda a região, 
destacam-se na sub-bacia do rio Maranhão, em 
Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e 
Congonhas, sub-bacia do ribeirão Sarzedo, em 
Ibirité, sub-bacia do rio Betim, em Betim, na 
sub-bacia do ribeirão São João, em Sete Lagoas 
e Cachoeira da Prata, bem como no município 
de Paraopeba. Sobressaem-se os ramos 
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industriais metalúrgico, têxtil, alimentício e 
químico. 

Na agropecuária, a horticultura é 
destaque no alto e especialmente médio curso, 
com a produção voltada para o abastecimento da 
região metropolitana de Belo Horizonte. A 
pecuária extensiva é desenvolvida no baixo 
curso, onde também se concentram as florestas 
de produção (silvicultura) que abastecem as 
siderúrgicas existentes nesta região. 

A bacia hidrográfica do rio Paraopeba é 
caracterizada principalmente pela presença dos 
seguintes tipos de uso dos recursos hídricos: 
abastecimento doméstico e industrial, irrigação, 
mineração, dessedentação de animais, pesca e 
piscicultura. Estes usos estão relacionados às 
atividades econômicas dominantes na bacia. 

Águas superficiais, particularmente as 
situadas à beira de cidades, são facilmente 
contaminadas por descarga de efluentes e outros 
tipos de poluição. O Rio Paraopeba, apesar de 
contribuir com apenas 4% da vazão do Rio São 
Francisco, é responsável por 11% do fluxo 
médio total de sedimentos em suspensão, sendo 
o responsável pelas maiores concentrações da 
carga orgânica nele depositada (IGAM, 2006). 

Essa elevada percentagem de sedimentos 
em suspensão se deve ao quadro de carência de 
saneamento básico apresentado na bacia do Rio 
Paraopeba, ao lançamento indiscriminado de 
efluentes domésticos e industriais, e à 
disposição inadequada de resíduos sólidos, o 
que afeta mais ainda a qualidade das águas 
(Stanimirova, Walczak, & Massart, 2005). 

As características das águas de rios, 
como o Paraopeba, são acompanhadas pelo 
Projeto Águas de Minas, conduzido pelo 
Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), 
em execução há mais de dez anos, o que permite 
a identificação da variação de tendências na 
qualidade das águas do Estado de Minas Gerais
(IGAM, 2006).  

O projeto inclui dois tipos de campanhas 
de amostragem: “completas” e “intermediárias”. 
As campanhas “completas” são realizadas entre 
janeiro e março e entre julho e setembro. Estes 
períodos caracterizam respectivamente os 
períodos de chuva (fevereiro) e estiagem 
(agosto), enquanto que as campanhas 
“intermediárias”, realizadas entre março e maio 
e entre outubro e dezembro caracterizam os 
demais períodos climáticos do ano.  

Diversos índices podem ser utilizados 
para avaliar a qualidade das águas de bacias 
hidrográficas, entretanto cada região tem 
características próprias que favoreceriam o uso 
de um índice particular. Isto dificulta o 
estabelecimento de um indicador padrão para 
qualquer sistema hídrico (Toledo & Nicolella, 
2002; Bendoricchio & Boni, 2005; Kubrusly, 
2001). O Projeto “Águas de Minas” adota o 
Índice de Qualidade das Águas (IQA), e a 
Contaminação por Tóxicos e Testes 
Ecotoxicológicos (CT) como indicadores para 
refletir a situação ambiental dos corpos hídricos 
de Minas Gerais (IGAM, 2006).  

O IQA, desenvolvido pelo National 
Sanitation Foundation, dos Estados Unidos, 
reúne em um único indicador, os valores de 
nove parâmetros diferentes: OD (oxigênio 
dissolvido) coliformes fecais, pH, DBO 
(demanda bioquímica de oxigênio), nitratos, 
fosfatos, variação da temperatura, turbidez e 
resíduos totais, o que oferece ao mesmo tempo 
vantagens e limitações. A vantagem reside no 
fato de sumarizar a interpretação de nove 
variáveis em um único número, facilitando a 
compreensão da situação para o público leigo. A 
limitação relaciona-se à perda na interpretação 
das variáveis individuais e da relação destas 
com as demais. Soma -se a isto o fato de que 
este índice foi desenvolvido visando avaliar o 
impacto dos esgotos domésticos nas águas 
utilizadas para abastecimento público, não 
representando os efeitos originários de outras 
fontes poluentes (Lee & Helsel, 2005; Mcneil, 
Cox & Preda, 2005).  

Como uma forma de minimizar a 
parcialidade do IQA, foi adotada, em Minas 
Gerais, também a CT para complementar as 
informações, conferindo importância a outros 
fatores que afetam usos diversos da água. A CT 
considera entre os seus parâmetros a 
concentração de: amônia, arsênio, bário, 
cádmio, chumbo, cianeto, cobre, cromo 
hexavalente, índice de fenóis, mercúrio, nitritos, 
nitratos e zinco. 

Visto a abrangência do Rio Paraopeba, 
sua contribuição para a qualidade da água do 
Rio São Francisco e os diversos parâmetros 
envolvidos na analise das características da água 
dos leitos fluviais, o objetivo deste trabalho foi 
complementar a avaliação da qualidade das 
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águas na Bacia do Rio Paraopeba através do uso 
da análise estatística multivariada. 

A metodologia proposta, desenvolvida a 
seguir, poderá ser utilizada em outros estudos, 
permitindo uma otimização do custo de 
Programas de Monitoração Ambiental, através 
do uso mais racional de pessoal e equipamentos, 
no laboratório e no campo. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Coleta dos Dados 

Os dados são provenientes do Projeto 
Águas de Minas, conduzido pelo Instituto 
Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), no 
período compreendido entre 1998 e 2007. As 
medidas utilizadas correspondem a 18 pontos de 
coleta (Figura 1 e Tabela 1).  

No presente trabalho foram utilizados os 
dados das campanhas denominadas 
“completas”, ou seja, as coletas de fevereiro e 
agosto, tendo sido considerados os parâmetros 
para os quais estão disponíveis no mínimo 300 
medidas e para os quais pelo menos 60% das 
medidas, estão acima do limite de detecção da 
metodologia analítica: pH "in loco", 
Condutividade Elétrica, Turbidez, Cor, Sólidos 
Totais, Sólidos Dissolvidos, Sólidos Suspensão, 
Alcalinidade Total, Dureza Total, Dureza de 
Cálcio, Dureza de Magnésio, Cloretos, Potássio, 
Sódio, Sulfatos, Fosfato Total, Nitrogênio 
Orgânico, Nitrogênio Amoniacal, Nitrato, 
Nitrito, Amônia não Ionizável, OD, % OD 
Saturação, DBO, DQO, Índice de Fenóis, Óleos 
e Graxas, Surfactantes Aniônicos, Coliformes 
Totais, Coliformes Fecais, Estreptococos Fecais, 
Arsênio, Bário, Cobre, Ferro Solúvel, 
Manganês, Níquel, Selênio e Zinco Total. 

Tabela 1 – Pontos de coleta de amostras ao longo da Bacia do Rio Paraopeba 

Ponto Latitude Longitude Observação 

BP026 -20.55 -43.99 Rio Camapuã na cidade de Jeceaba 

BP027 -20.52 -43.98 Rio Paraopeba a jusante do Rio Camapuã 

BP029 -20.41 -44.03 Rio Paraopeba na cidade de Belo Vale 

BP036 -20.2 -44.13 Rio Paraopeba na localidade de Melo Franco 

BP068 -20.1 -44.22 Rio Paraopeba no local denominado Fecho Funil 

BP070 -20.04 -44.26 Rio Paraopeba na Ponte da BR-381 

BP071 -19.97 -44.27 Rio Betim a montante da foz com o Rio Paraopeba 

BP072 -19.96 -44.31 Rio Paraopeba a jusante da foz do Rio Betim 

BP076 -19.43 -44.55 Ribeirão dos Macacos a montante da foz com o Rio Paraopeba 

BP078 -19.17 -44.7 Rio Paraopeba a jusante do Rio Pardo 

BP079 -20.61 -43.92 Rio Paraopeba a montante do Rio Pequeri 

BP080 -20.51 -43.9 Rio Maranhão a montante do foz com o Rio Paraopeba 

BP082 -19.67 -44.49 Rio Paraopeba na localidade de Cachoeirinha 

BP083 -19.42 -44.55 Rio Paraopeba a jusante do Ribeirão dos Macacos 

BP084 -20.6 -43.81 Rio Maranhão na localidade Gajé 

BP086 -20.05 -44.2 Ribeirão Sarzedo próximo de sua foz no Rio Paraopeba 

BP088 -19.91 -44.17 Rio Betim a jusante do Reservatório de Vargem das Flores 

BP090 -19.82 -44.39 Ribeirão Grande a montante da confluência com o córrego Capão Grosso
Fonte: IGAM. Projeto águas de Minas 

Análise dos Dados 

O primeiro estudo realizado consistiu na 
pesquisa de correlações entre as variáveis. Esta 
medida é a mais adequada para avaliar o grau de 

relacionamento entre duas variáveis 
quantitativas, por ser adimensional. Foi utilizada 
a matriz de Correlação de Spearman visando 
considerar a não normalidade da distribuição 
das variáveis (Robinson et al, 2004; Toledo & 
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Nicolella, 2002; Papatheodorou, Demopoulu & 
Lambrakis, 2005; Callies, 2005; Ouyang, 2006). 
Foram consideradas correlacionadas as 
variáveis que apresentaram coeficiente de 
correlação de Spearman maior que 0,8. Após 
isto, foi feito o agrupamento hierárquico dos 
dados para encontrar similaridades entre os 
pontos de coleta (Brogueira & Cabeçadas, 2006; 
Singh et al., 2005b) 

Em seguida foi feita a análise por 
componentes principais para as variáveis com o 
objetivo de identificar um número menor de 
novas variáveis (componentes) alternativas, que 
de algum modo sumarizassem as principais 
informações e a variância das variáveis 
originais. Estas novas variáveis geram os 
escores para cada componente amostral, 
posteriormente utilizados, para Kruskal-Wallis  
(Abreu, 1991; Pires, Lena & Machado, 2003; 
Oliveira et al., 1998) 
 Foi utilizada a análise estatística 
multivariada devido ao grande número de 
variáveis disponíveis no banco de dados em 
questão. Um pequeno número destas variáveis 
contém as informações mais relevantes, 
enquanto que as demais adicionam pouco ou 
nada à interpretação dos resultados (Mouser et 
al, 2005; Carrer & Leardi, 2006; Singh et al, 
2005a). 

A redução das variáveis através de 
critérios objetivos, pela análise de componentes 
principais, permite a construção de gráficos 
multidimensionais que contém maior 
informação estatística (Pekey, Karaka & 
Bakoglu, 2004; Ceron, Espinosa & Bosch, 
2000; Kuchler, Miekeley & Forsberg,2000: 
Arhonditsis et al, 2005). Esta é uma técnica 
multivariada complementar que têm grande 
aceitação na análise de dados (Kuppusamy & 
Giridhar, 2005; Robinson et al, 2004; 
Stanimirova, Walczak & Massart, 2005; 
Mingoti, 2005). 

A análise dos dados foi feita utilizando 
os programas SYSTAT (Copyright © 2002 
SYSTAT Software Inc.) MINITAB 
(Copyright© 2006 Minitab Inc.) e SPSS 15.0 
(Copyright © 2006 SPSS Inc.). 

Os dados relacionados à qualidade da 
água foram organizados em uma matriz com os 
parâmetros nas colunas (totalizando 51 colunas 
de parâmetros) e as amostras nas linhas 
(totalizando 366 linhas). 

As colunas correspondem a: UPGRH, 
Estação, Classe de Enquadramento, Data de 
Amostragem, Ano, Latitude, Longitude, Hora 
de Amostragem, Condições do Tempo, 
Temperatura do Ar, Temperatura da Água, pH 
in loco, Condutividade Elétrica in loco, 
Turbidez, Cor Verdadeira, Sólidos Totais, 
Sólidos Dissolvidos Totais, Sólidos Suspensos 
Totais, Alcalinidade Total, Alcalinidade de 
Bicarbonato, Dureza Total, Dureza de Cálcio, 
Dureza de Magnésio, Cloreto Total, Potássio 
Dissolvido, Sódio Dissolvido, Sulfato Total, 
Sulfeto, Fósforo Total, Nitrogênio Orgânico, 
Nitrogênio Amoniacal Total, Nitrato, Nitrito, 
Oxigênio Dissolvido, % ODsat, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de 
Oxigênio, Cianeto Livre, Óleos e Graxas, 
Substâncias Tensoativas, Coliformes Totais, 
Coliformes Termotolerantes, Estreptococos 
Fecais, Bário Total, Boro Dissolvido, Cálcio 
Total, Chumbo Total, Cobre Total, Cromo 
Total, Ferro Dissolvido, Magnésio Total, 
Manganês Total, Níquel Total, Zinco Total, 
IQA, CT, 

A redução de dados por componentes 
principais orientados pela correlação é 
fortemente afetada se as variáveis apresentam 
diferentes ordens de grandeza. Para contornar 
estas dificuldades, diversas estratégias são 
utilizadas na literatura, para transformação dos 
dados (Kokes et al, 2006; Zhang, 2006; 
Kowalkowski et al., 2006). No presente trabalho 
foi feito o auto-escalonamento, através da 
distribuição logarítmica. 

O teste Kruskal-Wallis aplicado aos 
escores visou determinar a variação espacial e 
temporal dos componentes (Arhonditsis et al, 
2005). Foi possível determinar as sub-regiões da 
Bacia do Paraopeba, nas quais as diferentes 
componentes apresentam valores dissimilares. A 
partir da carga de cada parâmetro na 
composição do componente foi possível 
identificar, as variáveis relacionadas. Esta 
metodologia tem sido largamente utilizada na 
análise de corpos de água (Smolinski, 2002; 
Singhm 2005; Ouyang, 2005 e outros). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teste Kruskal-Wallis  aplicado ao IQA 
demonstra que há uma variação significativa ao 
longo da Bacia (p=0,00). A distribuição do IQA 
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esta apresentada na Figura 2; não há variação 
com o ano (p=0,09), mas há com o mês 

(p=0,00), Figura 3. Algumas informações sobre 
os dados estão apresentadas na Tabela 2. 

Figura 2 - Distribuição do IQA. 

Figura 3 – Boxplot: IQA e mês de coleta da amostra 
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Tabela 2 – Informações sobre os dados utilizados 
Variável Unidade Padrão* Média Desvio Máximo Mínimo 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3

pH "in loco"  6 a 9 6 a 9 6 a 9 7 0.2 7.84 6.3 

Condutividade Elétrica µmho/cm    78.1 82 501.5 23.4 

Turbidez NTU 40 100 100 35.7 411 2220 3.63 

Cor UPt 30 75 75 30 53 400 5 

Sólidos Totais mg / L    119 291 1876 50 

Sólidos Dissolvidos mg / L 500 500 500 71 40 249 30 

Sólidos Suspensão mg / L    43 287 1748 1 

Alcalinidade Total mg / L CaCO3    25 25 150.4 7.1 

Dureza Total mg / L CaCO3    26.6 16 80.1 7.9 

Dureza de Cálcio mg / L CaCO3    17.3 13 67.4 3.9 

Dureza de Magnésio mg / L CaCO3    8.6 4 35.4 4 

Cloretos mg / L  Cl 250 250 250 3.04 7 45.36 0.3 

Potássio mg / L K    1.96 2 11.99 0.82 

Sódio mg / L Na    5.81 8 47.82 1 

Sulfatos mg / L SO4 250 250 250 3.6 5 25.6 1 

Fosfato Total mg / L P 0.025 0.025 0.025 0.05 0.2 1.49 0.01 

Nitrogênio Orgânico mg / L N    0.5 0.6 3.4 0.1 

Nitrogênio Amoniacal mg / L N   1 0.1 2.2 19.8 0.1 

Nitrato mg / L N 10 10 10 0.3 0.5 2.46 0.01 

Nitrito mg / L N 1 1 1 0.008 0.08 0.682 0.001 

Amônia não Ionizável mg / L NH3 0.02 0.02  0.00 0.01 0.092232 0.000124

OD mg / L > 6 > 5 > 4 6.9 1.7 8.6 0.6 

% OD Saturação %    88.0 20.0 100.433 7.683 

DBO mg / L 3 5 10 2.0 7.0 42 2 

DQO mg / L    18.0 21.0 135 5 

Índice de Fenóis mg / L C6H5OH 0.001 0.001 0.3 0.001 0.002 0.012 0.001 

Óleos e Graxas mg / L ausentes ausentes ausentes 1 2 9 1 

Surfactantes Aniônicos mg / L LAS 0.5 0.5 0.5 0.05 0.3 2.27 0.05 

Coliformes Totais NMP / 100 ml 1000 5000 20000 11000 49000 160000 2 

Coliformes Fecais NMP / 100 ml 200 1000 4000 3000 44000 160000 2 

Estreptococos Totais NMP / 100 ml    2300 36000 160000 2 

Arsênio mg / L As 0.05 0.05 0.05 0.0007 0.01 0.08 0.0003 

Bário mg / L Ba 1 1 1 0.071 0.07 0.25 0.016 

Boro mg / L B  0.75 0.75 0.75 0.07 0.02 0.09 0.02 

Chumbo mg / L Pb 0.03 0.03 0.05 0.005 0.0093 0.041 0.005 

Cobre mg / L Cu 0.02 0.02 0.5 0.005 0.01 0.09 0.004 

Cromo Trivalente mg / L Cr 0.5 0.5 0.5 0.04 0.01 0.16 0.04 

Ferro Solúvel mg / L Fe 0.3 0.3 5 0.21 0.14 0.72 0.03 

Manganês mg / L Mn 0.1 0.1 0.5 0.25 1.15 9.82 0.036 

Níquel mg / L Ni 0.025 0.025 0.025 0.004 0.01 0.05 0.004 

Zinco Total mg / L Zn 0.18 0.18 5 0.04 0.05 0.30 0.01 
* Valor máximo permitido na Legislação (RESOLUÇÃO CONAMA No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005), LDM = Limite de detecção da técnica 
analítica utilizada, Sulfetos, cianetos, alumínio, cádmio, cromo hexavalente e mercúrio tiveram mais que 40% dos resultados não reportados ou iguais 
ao limite de detecção da metodologia analítica. 

Os resultados entre as correlações das 
variáveis estão apresentados na Tabela 3. Tais 
correlações são explicadas através da hidrologia 
ambiental (Allen, Perdue & Brown, 1993; 

Fetter, 1992; La Laina, 1991). Por exemplo, a 
condutividade elétrica é sempre determinada 
pela presença de substâncias dissolvidas que se 
dissociam em ânions e cátions, sendo esperada a 
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correlação com sólidos dissolvidos, alcalinidade 
total, dureza total, dureza de cálcio, cloreto, 
potássio e sódio, entre outros. Este tipo de 
correlação está exemplificado na Figura 6.  

Da mesma forma a correlação entre 
coliformes fecais e totais é esperada em águas 
onde ocorre o despejo de esgotos sanitários. 

Tabela 3 – Correlação entre as variáveis a partir do Coeficiente de Spearman 
Variável Variáveis correlacionadas (Coeficiente de Spearman> 0,8) 

Condutividade Elétrica Alcalinidade Total, Dureza Total, Dureza de Cálcio, Cloreto, Potássio, Sódio

Turbidez Sólidos Totais, Sólidos em Suspensão

Sólidos Totais Turbidez, Sólidos em Suspensão

Sólidos Dissolvidos Condutividade, Alcalinidade

Sólidos em Suspensão Turbidez, Sólidos Totais

Alcalinidade Total Condutividade, Dureza Total, Dureza de Cálcio, Sódio

Dureza Total Condutividade, Alcalinidade, Dureza de Cálcio, Potássio, Sódio

Dureza de Cálcio Condutividade, Alcalinidade, Dureza Total, Cloreto, Potássio,

Cloretos Condutividade, Dureza de Cálcio, Sódio

Potássio Condutividade, Dureza Total, Sódio

Sódio Condutividade, Alcalinidade, Dureza Total, Dureza de Cálcio Cloreto, Potássio,

Coliformes Totais Coliformes Fecais

O agrupamento hierárquico (Figura 4) feito 
utilizando a mediana dos dados não modificados 
permite constatar que dois pontos de coleta se 
distinguem dos demais. O ponto 71 que 
corresponde ao Rio Betim e o ponto 84 
correspondente ao Rio Maranhão. O Rio Betim 
passa pela cidade com o mesmo nome, que 
possui 391.918 habitantes, recebendo despejo de 
efluentes ricos em matéria orgânica tais como os 
provenientes de esgotos domésticos, indústrias 
alimentícias e químicas. Na sub-região Betim 
estão presentes: indústria metalúrgica, 
fabricação de veículos automotores, e de peças e 
acessórios para veículos e para máquinas 
industriais, planta de geração e fornecimento de 
energia elétrica, indústria siderúrgica, 
explotação de areia e lançamento de esgoto 
sanitário. É a região que apresenta as piores 
condições na Bacia do Rio Paraopeba e o 
Kruskal-Wallis  indica que não houve variação 
significativa, principalmente em relação ao 
componente 1, ao longo dos anos estudados 
(p=0,07), o que sugere a perpetuação da 
condição e necessidades de medidas corretivas e 
preventivas. 

O ponto 84 reflete o impacto dos esgotos 
sanitários da cidade de Conselheiro Lafaiete na 
degradação da qualidade das águas do Rio 
Maranhão. Esta sub-região, localizada no 
quadrilátero ferrífero apresenta intensa atividade 
mineradora, pois aí se encontram os principais 

depósitos de manganês e ferro do Estado de 
Minas Gerais, além de atividades metalúrgicas e 
uso inadequado do solo, associado à agricultura. 
 A cidade de Conselheiro Lafaiete possui 
uma das maiores jazidas de manganês do 
mundo. Próximo tanto geograficamente, quanto 
no agrupamento hierárquico, está o ponto 80 
que reflete também as atividades de Conselheiro 
Lafaiete, Itaverava, Santana dos Montes, Ouro 
Branco e Congonhas (Patrimônio Cultural da 
Humanidade - Unesco) onde também se 
localizam jazidas de ferro e manganês, além de 
outros minerais. 

Os pontos 76 e 90 estão situados em 
afluentes do lado direito do Rio Paraopeba. O 
ponto 76 corresponde ao Ribeirão dos Macacos 
e o 90, ao Ribeirão Grande à montante da 
confluência com o Córrego Capão Grosso. Estas 
regiões estão ainda em desenvolvimento e não 
sujeitas a muita contaminação. 

A redução dos dados pela análise por 
componentes principais resultou em oito 
componentes, com valores próprios >1, os quais 
explicam 75% da variância total. Ou seja, a 
maior parte da variabilidade e os oitos 
componentes podem ser usados para indicar o 
processo hidrodinâmico que controla a 
qualidade das águas, sem perda de 
características significativas. Os fatores de carga 
estão apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Fatores de carga na redução dos dados pela técnica de componentes principais 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

pH "in loco" -0.0174 0.1167 -0.3438 0.2615 0.0648 0.5841 0.0080 -0.0223 

Condutividade Elétrica 0.8637 -0.3310 -0.2584 0.0741 0.0331 0.1690 0.0537 -0.0441 

Turbidez 0.0387 0.0657 0.9230 0.0731 -0.0150 0.1505 0.0763 0.0023 

Cor 0.0259 0.1039 0.4243 0.0417 0.2834 -0.3186 0.2086 -0.5228 

Sólidos Totais 0.2093 0.0000 0.9134 0.0969 -0.0436 0.2453 0.0036 -0.0654 

Sólidos Suspensão 0.1101 0.0307 0.9318 0.0732 -0.0680 0.2241 -0.0220 -0.0293 

Alcalinidade Total 0.8420 -0.3390 -0.2452 0.0764 0.0747 0.1663 0.0393 -0.0772 

Dureza de Magnésio 0.4052 -0.1620 -0.1795 -0.2968 -0.5049 0.2578 0.4863 -0.0263 

Cloretos 0.3896 0.8655 -0.1672 0.1885 -0.1148 -0.0682 -0.0331 -0.0382 

Potássio 0.8671 -0.3215 -0.1657 0.1426 0.1455 0.1169 0.0252 0.0020 

Sulfatos 0.3396 0.8891 -0.1467 0.1449 -0.1769 -0.0722 -0.0188 -0.0057 

Nitrogênio Amoniacal 0.8215 -0.2627 -0.0552 0.0108 0.1735 -0.2155 0.1208 0.2550 

Nitrato 0.2175 0.8789 -0.2380 0.1745 -0.1586 -0.0404 -0.0827 0.0419 

Nitrito 0.2849 0.8237 -0.1898 0.1491 -0.2119 -0.0108 -0.0422 -0.0088 

Amônia não Ionizável 0.8831 -0.0316 -0.1200 0.1278 0.1562 -0.1875 0.0636 0.2216 

OD -0.8067 0.0004 -0.0444 0.3033 0.1998 0.3429 0.0077 0.0209 

DBO 0.9017 -0.2146 -0.0287 -0.0073 0.1709 -0.1632 -0.0580 -0.0042 

Índice de Fenóis 0.2586 0.6994 -0.0665 -0.5078 0.3779 0.1718 -0.0168 0.0225 

Óleos e Graxas -0.0225 -0.1480 0.3677 0.0691 0.1076 0.0468 0.1365 0.6544 

Bário 0.3439 0.8361 0.0921 0.1608 -0.1775 -0.0093 0.0423 0.0260 

Boro 0.2458 0.8836 -0.2353 0.1518 -0.1172 -0.1147 -0.0644 -0.0416 

Chumbo 0.1681 0.5179 0.6285 -0.0147 -0.0485 0.1526 -0.1016 0.0532 

Cobre 0.2238 0.7438 0.1308 -0.4590 0.3376 0.1977 0.0089 0.0373 

Cromo Trivalente 0.2754 0.9189 -0.0451 0.1839 -0.1438 -0.0366 -0.0044 0.0091 

Ferro Solúvel 0.2094 0.7012 -0.0791 -0.5179 0.3719 0.1025 0.0490 -0.0422 

Manganês 0.1886 -0.0738 0.0717 -0.4914 -0.5662 -0.0621 0.5124 0.0303 

Níquel 0.1316 0.4543 0.7159 0.1368 -0.1282 0.1068 0.1382 0.1066 

Zinco Total 0.2430 0.7313 -0.0443 -0.4934 0.3373 0.1876 -0.0409 0.0254 

Agrupamento hierárquico
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Figura 4 - Agrupamento hierárquico. 
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Figura 5 - Gráfico biplot de escore cargas para as duas primeiras componentes principais. 

O gráfico da carga dos diferentes 
parâmetros para as componentes 1 e 2 esta 
apresentado na Figura 5. 

O componente 1 explica 30% da 
variância total. As variáveis que apresentaram 
componentes de carga mais significativos para o 
componente 1, ou seja com o módulo do 
componente de carga >0.8  foram: 
condutividade elétrica, alcalinidade, potássio, 
nitrogênio amoniacal, amônia não ionizável e 
DBO, com valores positivos e OD com valor 
negativo. A Kruskal-Wallis  aplicada ao 
componente 1, cuja distribuição esta 
apresentada na Figura 6, demonstra que o 

componente é estatisticamente diferente ao 
longo da Bacia (p=0.00). 

A representação espacial demonstra que 
valores máximos ocorrem no Rio Betim (BP 
071) e em trecho do Rio Maranhão: próximo à 
foz do Rio Paraopeba (BP 080) e na localidade 
de Gagé (BP 084). Estes coincidem com os 
pontos de coleta diferenciados pela análise por 
agrupamento hierárquico. 

Os componentes de carga e a localização 
dos máximos sugerem que este componente está 
relacionado ao impacto dos efluentes urbanos e 

industriais na qualidade das águas das sub 
regiões. 

O teste Kruskal-Wallis  aplicado ao 
componente 1 demonstra que não houve 
variação ao longo dos anos (p=0,74), mas que 
existe uma variação estatisticamente 
significativa com o mês de coleta (p=0.02). Esta 
constatação pode ser explicada pela diluição dos 
contaminadores no período de chuvas. A 
descarga de rejeitos é praticamente constante, 
mas, o aumento da vazão devido às chuvas 
causa, diluição.  

O componente 2 explica 19% da 
variância total. As variáveis que apresentaram 

maior componente de carga, com módulo maior 
que 0.7 foram: cloreto, sulfato, nitrato, nitrito, 
bário, boro, cobre, cromo, ferro e zinco, sendo 
todos positivos. O teste Kruskal-Wallis  
aplicado ao componente 2  demonstra que este é 
estatisticamente semelhante ao longo da Bacia 
(p=0.42).  

Os componentes de carga sugerem que 
este componente está relacionado às atividades 
de mineração (Singh et al, 2005b). 

Também o teste Kruskal-Wallis  
aplicado ao componente 2 mostra que não 
houve uma variação estatisticamente 
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significativa ao longo dos anos (p=0.7), mas sim 
com o mês de coleta (p=0.00). 

Neste caso analisado anteriormente, a 
variação relativa ao mês de coleta é oposta à do 
componente 1 e ao IQA, observa-se um valor 
maior na época de chuvas. Isto ocorre, 
provavelmente, devido à lixiviação e 
carreamento de contaminadores em áreas de 
mineração e agricultura. 

O componente 3 explica 10% da 
variância total. As variáveis que apresentaram 
maior componente de carga no componente 3 
foram: turbidez, sólidos totais, sólidos em 

suspensão, chumbo e níquel (positivos). O 
Kruskal-Wallis  aplicado ao componente 3 
demonstra que esse não é estatisticamente 
semelhante ao longo da Bacia (p=0.00), que não 
houve uma variação significativa ao longo dos 
anos (p=0.14) nem com o mês de coleta 
(p=0.30). Os máximos que ocorrem nas sub-
regiões de maior latitude, principalmente, nas 
próximas ao quadrilátero ferrífero, demonstram 
a influência das minerações na qualidade das 
águas dos rios. 

Figura 6 – Distribuição da componente 1.

4 CONCLUSÕES 

O tratamento estatístico multivariado nos 
permitiu a interpretação e obtenção de 
informações complementares no conjunto de 
dados multidimensionais dos programas de 
monitoramento de águas  

A qualidade das águas de um rio, seja 
quando essa analise é feita pelo índice IQA ou 
pelo CT, está geralmente relacionada à 
utilização que é feita destas águas, tendo 
apresentado variações consideráveis ao longo do 
rio Paraopeba. Duas sub-regiões destacam-se no 
estudo da qualidade da água: Betim e a 
correspondente aos Rios Camapuã e Maranhão. 
 A utilização da técnica de análise 
estatística empregada, para avaliação da 
qualidade das águas do Rio Paraopeba, permitiu 
tirar conclusões complementares, como a 
correlação entre diversas variáveis, o aumento 

do componente 2 com a lixiviação e 
carreamento, a presença de metais (componente 
2) ao longo de toda a Bacia, o que demonstra 
não apenas características naturais das rochas, 
como também o efeito das atividades antrópicas 
na qualidade das águas da Bacia. 

Os componentes, obtidos através do uso 
da técnica estatística de componentes principais, 
são considerados indicadores da qualidade, 
característicos da bacia estudada, não sendo 
possível, a generalização dos resultados 
observados quanto à variação da qualidade das 
águas de outros locais. 
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