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O presente trabalho teve como objetivo otimizar, através do uso de 

técnicas estatísticas multivariadas, o monitoramento sistemático da qualidade 

da água da Baía de Guanabara, com vistas a estabelecer uma gestão 

adequada dos recursos hídricos. A área de estudo compreendeu 14 estações 

de amostragem do Plano de Monitoramento de Qualidade da Água do 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), sendo selecionados dados de 13 

parâmetros de qualidade da água frequentemente monitorados relativos ao 

período de 2010 a 2016. Em uma primeira abordagem, aplicou-se a Análise 

Fatorial aos parâmetros de qualidade da água, identificando-se as relações 

existentes entre eles, bem como os que são mais significativos. 

Consequentemente, o número de parâmetros monitorados foi reduzido para 

sete (DBO, Condutividade, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, 

Ortofosfato, Turbidez e Salinidade), que foram então considerados no Índice 

de Qualidade da Água da Baía de Guanabara (IQABG). O IQABG é um índice de 

fácil compreensão desenvolvido para a Baía de Guanabara que classifica a 

qualidade da água em três faixas (boa, regular e ruim), além de proporcionar 

uma redução significativa dos custos relacionados à amostragem e análises 

laboratoriais. Na segunda abordagem, a Análise Fatorial foi aplicada às 

estações de monitoramento, verificando-se que as mesmas podem ser 

agrupadas em três setores com qualidade de água semelhante, tornando 

possível uma redução na quantidade de pontos de amostragem monitorados. 

A Área Noroeste é a mais poluída em termos de carga orgânica e nutrientes 

provenientes do lançamento indevido de efluentes domésticos e industriais. 



 ix

Foi verificada a influência da sazonalidade na qualidade da água do estuário, 

que apresentou piores condições no período chuvoso em quase totalidade dos 

pontos de monitoramento. 

Palavras-chave: Monitoramento ambiental; Qualidade da água; Baía de 

Guanabara; Estatística multivariada; Análise fatorial. 
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This study aimed to optimize the systematic water quality monitoring of 

Guanabara Bay using multivariate statistical techniques to establish an 

adequate water resource management program. The study area included 14 

monitoring stations of the Water Quality Monitoring Program of the Rio de 

Janeiro State Environmental Agency (Instituto Estadual do Ambiente - INEA) 

and related data of 13 selected parameters frequently monitored during 2010 

to 2016. In a first approach, factor analysis was applied to the water quality 

parameters to identify the relationships between them and to identify the 

parameters that were most significant. Consequently, the number of 

monitored parameters was reduced to seven (BOD, electrical conductivity, 

total phosphorus, total ammoniacal nitrogen, orthophosphate, turbidity and 

salinity), which were then considered in the Guanabara Bay Water Quality 

Index (WQIGB). WQIGB is an easy-to-understand index developed for 

Guanabara Bay that classifies water quality into three ranges (good, fair and 

poor), as well as provides a significant reduction of costs related to sampling 

and laboratory analysis. In the second approach, factor analysis was applied 

to the monitoring stations, identifying that they can be clustered in three 

sectors with similar water quality, making possible a reduction in the number 

of monitoring points. The northwestern area is the most polluted, due to 

organic load and nutrients from the improper disposal of domestic and 

industrial effluents. The influence of seasonality on the water quality of the 

estuary was assessed and worse conditions were observed in the wet season 

in almost all the sampling points. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1. Introdução 

A Baía de Guanabara, palco de competições olímpicas de 2016, é 

circundada pela região metropolitana do Rio de Janeiro, caracterizada por 

uma alta densidade demográfica e onde se encontra o segundo maior parque 

industrial do Brasil. Nas últimas décadas, a qualidade da água deste estuário 

vem sofrendo grande depleção face ao acelerado crescimento urbano e 

industrial, sem que houvesse investimentos suficientes na infraestrutura de 

coleta e tratamento dos efluentes gerados (EMGEPRON, 2003; AGUIAR; 

NETO; RANGEL, 2011; ABREU et al, 2016), observando-se graves problemas 

de poluição, tais como: 

(i) Alterações no contorno original das ilhas, decorrente de 
sucessivos aterros; 

(ii) Aumento nas taxas de assoreamento; 
(iii) Destruição da vegetação de manguezal; e 
(iv) Lançamento de esgotos domésticos, resíduo sólido e despejos 

industriais, causando poluição por matéria orgânica, metais de 
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alta toxicidade, fenóis, micropoluentes orgânicos, óleos e 
graxas (EMGEPRON, 2003, p. 3-4). 

A gestão sustentável dos recursos hídricos possui desafios diretamente 

ligados às crescentes demandas para o abastecimento humano e para a 

manutenção da qualidade ambiental, ambos essenciais para a saúde e a 

qualidade de vida de populações urbanas e rurais (GUEDES et al, 2011), 

sendo conveniente identificar e prevenir as principais fontes de poluição 

(MOURA; BOAVENTURA; PINELLI, 2010). Assim, o monitoramento 

sistemático de um corpo hídrico é fundamental para a formação de uma base 

de dados que permita um melhor conhecimento de seu comportamento e 

uma adequada gestão de seus recursos (FRANÇA, 2009). O estabelecimento 

de relações de causa e efeito entre as condições de ocupação do estuário e a 

qualidade da água é possível por meio da avaliação conjunta dos dados de 

qualidade da água e das características de uso e ocupação do solo, associada 

à distribuição populacional urbana e à infraestrutura existente (SANTOS et al, 

2010). No entanto, o monitoramento de corpos d’água por períodos extensos 

e em várias estações de amostragem produz um banco de dados de grande 

magnitude e complexidade, o qual envolve uma gama de parâmetros de 

qualidade da água, dificultando a análise e interpretação dos dados e, 

consequentemente, a obtenção de informações compreensíveis e 

representativas. 

“Métodos estatísticos multivariados são uma excelente ferramenta 

exploratória para a interpretação desses complexos conjuntos de 

informações” (TRINDADE, 2013), pois buscam relacionar as variáveis 

pesquisadas, permitindo a identificação dos possíveis fatores ou fontes 

responsáveis pelas variações na qualidade da água do corpo hídrico. Dentre 

estas técnicas multivariadas, destaca-se a Análise Fatorial (AF) em razão do 

tipo de resultado que fornece no tratamento de dados de qualidade da água, 

notando-se a preferência de muitos autores por este tipo de análise em 

estudos neste âmbito (PARK; PARK, 2000; CACCIA; BOYER, 2005; WU et al, 

2010; JHA et al, 2015; JUNG et al, 2016; KIM et al, 2016; WU et al, 2016). A 

AF é capaz de reduzir consideravelmente os dados, além de descrever a 
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variabilidade de todo o conjunto com apenas poucos fatores, sem perder 

muita informação, percebendo-se a grande utilidade desta técnica nas 

análises de qualidade da água. Ela possibilita a identificação dos parâmetros 

com maior contribuição para as variações temporais e espaciais da qualidade 

da água, bem como das fontes de poluição dos pontos de monitoramento, e o 

agrupamento das variáveis estudadas de acordo com suas características 

comuns ajuda na interpretação dos dados e, consequentemente, na tomada 

de decisão para controle da poluição (MAHAPATRA et al, 2012; TRINDADE, 

2013; AL-MUTAIRI; ABAHUSSAIN; EL-BATTAY, 2014). Além disso, através da 

AF podem ser formulados índices de qualidade da água, métodos simples que 

fornecem informações objetivas e de fácil interpretação, geralmente usados 

em programas de monitoramento de águas superficiais para avaliar 

alterações na qualidade da água e identificar tendências ao longo do tempo 

(BARROS et al, 2010; SANTOS et al, 2010; MOSTAFAEI, 2014; TOMAS; 

ČURLIN; MARIĆ, 2017). 

1.2. Justificativa 

Em pesquisa na literatura, foram encontrados poucos trabalhos sobre a 

qualidade da água da Baía de Guanabara. Destes, a maioria é de pequena 

abrangência, durante curtos períodos de tempo. Contudo, o aspecto mais 

importante neste sentido é que em nenhum deles foi realizada uma 

abordagem estatística para tratamento e interpretação dos dados, apesar de 

a própria Resolução CONAMA nº 357/05 (BRASIL, 2005) dispor em seu 

Parágrafo 2º, Artigo 8º, Capítulo III, que “os resultados do monitoramento 

deverão ser analisados estatisticamente e as incertezas de medição 

consideradas”. Além disso, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão 

ambiental do Estado do Rio de Janeiro, responsável por realizar o 

monitoramento dos corpos hídricos localizados em sua área de abrangência, 

não utiliza nenhum índice de qualidade de água para avaliação da Baía de 

Guanabara, face à inexistência de um instrumento adequado a este 

propósito, visto que na literatura científica todos os trabalhos contemplam o 

desenvolvimento de índices para avaliação da qualidade da água de rios, os 

quais não abordam as particularidades da dinâmica estuarina (TOLEDO; 
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NICOLELLA, 2002; FEPAM, 2005; COLETTI et al, 2010; LUMB; SHARMA; 

BIBEAULT, 2011; SOARES et al, 2012; SUN et al, 2016; SUTADIAN et al, 

2018). 

O desenvolvimento de um índice de qualidade da água específico para 

a Baía de Guanabara (IQABG), que contemple somente os principais 

parâmetros que de fato influenciam na dinâmica do estuário, possibilitará 

uma significativa redução de custos e do tempo gasto em campanhas de 

monitoramento e análises laboratoriais e, consequentemente, proporcionará 

uma melhor gestão ambiental da baía, configurando assim o caráter inovador 

e a principal contribuição desta Tese de Doutorado. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

A presente Tese de Doutoramento tem como objetivo geral otimizar o 

monitoramento sistemático da qualidade da água da Baía de Guanabara 

realizado pelo INEA utilizando-se técnicas estatísticas multivariadas para o 

tratamento dos dados de 14 estações de amostragem, de modo a estabelecer 

um índice de qualidade de água específico para o estuário que possibilite 

identificar, através de um indicador de fácil interpretação, as regiões com 

melhor e pior qualidade de água. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Como objetivos específicos destacam-se: 

� Traçar um panorama atual da região através do levantamento de dados 

demográficos, econômicos e de saneamento; 

 
� Identificar os principais poluentes responsáveis pela contaminação das 

águas da Baía de Guanabara, avaliando-se a influência de fatores 

naturais e antrópicos na qualidade das águas do estuário; 
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� Propor uma possível redução do número de parâmetros monitorados, 

potencializando aqueles com maior contribuição para a qualidade da 

água; 

 
� Identificar as regiões críticas quanto ao lançamento de efluentes 

domésticos e industriais, avaliando-se a evolução espacial do perfil de 

qualidade das águas; 

 
� Avaliar a evolução sazonal do perfil de qualidade das águas; 

 
� Propor uma possível redução da quantidade de estações de 

monitoramento e/ou da frequência de amostragem. 

1.4. Estruturação da Tese 

 Esta Tese está estruturada em 9 capítulos incluindo este primeiro 

capítulo, introdutório de contextualização do tema e objetivos.  

No Capítulo 2 é realizada uma revisão sobre a Baía de Guanabara e sua 

bacia hidrográfica, abordando-se seus principais aspectos a fim de traçar um 

panorama atual da região, possibilitando assim uma melhor compreensão da 

origem da poluição do estuário. 

O Capítulo 3 trata dos princípios básicos que norteiam o monitoramento 

ambiental, dos usos benéficos das águas salinas e salobras conforme suas 

classes de enquadramento e dos índices de qualidade da água mais 

amplamente utilizados pelos órgãos ambientais na atualidade. 

O Capítulo 4 apresenta os fundamentos da análise estatística 

multivariada, em especial da Análise Fatorial, e suas aplicações na avaliação 

da qualidade da água. 

No Capítulo 5 é descrita a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa, aplicando-se a Análise Fatorial aos dados de 

monitoramento da qualidade da água da Baía de Guanabara. 
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No Capítulo 6 são mostrados os resultados obtidos nas duas 

abordagens realizadas. Na primeira, consideraram-se como variáveis os 

parâmetros de qualidade da água, obtendo-se um índice específico para a 

Baía de Guanabara. Na segunda abordagem, foram adotadas como variáveis 

as estações de monitoramento, setorizando-se o estuário em função da 

qualidade de água. Além disso, foi realizada a avaliação espacial e sazonal da 

qualidade da água. 

O Capítulo 7 expõe as considerações finais, enquanto o Capítulo 8 

apresenta sugestões de trabalhos futuros. Por fim, o Capítulo 9 lista as 

referências bibliográficas utilizadas na elaboração desta Tese. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

BAÍA DE GUANABARA 

2.1. Aspectos Gerais 

A Baía de Guanabara (Figura 2.1), compreendida entre os paralelos 

22°40’00” e 23°05’00” e os meridianos 43°00’00” e 43°20’00”, localiza-se no 

centro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na Região Sudeste. Trata-

se do segundo maior estuário em extensão do litoral brasileiro (131 km de 

perímetro), com uma área total de 384 km², da qual 56 km² correspondem à 

superfície de ilhas remanescentes. Atualmente, possui uma área de espelho 

d’água de 328 km², 30% menor se comparada à época do descobrimento, 

face aos inúmeros aterros destinados, principalmente, a criar novas áreas de 

urbanização, que provocaram o desaparecimento de algumas ilhas. Ela mede 

30 km de norte a sul e 28 km de leste a oeste em seus pontos de maior 

extensão; sua entrada mede 1,6 km entre o Forte São João na margem 

ocidental e a Fortaleza de Santa Cruz no ponto leste. Seu volume médio 

estimado é de 2,2x109 m³, sendo 12 dias o tempo médio de renovação de 

50% do volume de suas águas. Sua profundidade média é 6 metros (ao longo 



Capítulo 2. Baía de Guanabara

do tempo ocorreu redução da profundidade devido ao assoreamento que 

evoluiu de 18 cm por século para os atuais 81 cm por século)

profundidade máxima alcança 50 metros n

Esta variação em sua profundidade é um fato que influencia 

consideravelmente a circulação da água do estuário, juntamente à existência 

de um banco de areia localizado na entrada da baía, devido à canalização das 

correntes marinhas. Na Baía de Guanabara há cerca de 38 praias, das quais a 

maioria atualmente é considerada imprópria para banho 

1997; FEEMA, 1998; 

TORRES, 2017). 

Figura 2.1. Imagem de satélite da Baía de Guanabara
Fonte: GOOGLE (2017)

Baía de Guanabara  

do tempo ocorreu redução da profundidade devido ao assoreamento que 

evoluiu de 18 cm por século para os atuais 81 cm por século)

profundidade máxima alcança 50 metros na seção de entrada (Figura 2.2)

Esta variação em sua profundidade é um fato que influencia 

consideravelmente a circulação da água do estuário, juntamente à existência 

de um banco de areia localizado na entrada da baía, devido à canalização das 

Na Baía de Guanabara há cerca de 38 praias, das quais a 

maioria atualmente é considerada imprópria para banho 

1997; FEEMA, 1998; SAMPAIO, 2003; LIMA, 2006; ABREU 

Imagem de satélite da Baía de Guanabara 
Fonte: GOOGLE (2017) 
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do tempo ocorreu redução da profundidade devido ao assoreamento que 

evoluiu de 18 cm por século para os atuais 81 cm por século), e a 

a seção de entrada (Figura 2.2). 

Esta variação em sua profundidade é um fato que influencia 

consideravelmente a circulação da água do estuário, juntamente à existência 

de um banco de areia localizado na entrada da baía, devido à canalização das 

Na Baía de Guanabara há cerca de 38 praias, das quais a 

maioria atualmente é considerada imprópria para banho (KJERFVE et al, 

LIMA, 2006; ABREU et al, 2016; 
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Figura 2.2. Mapa de batimetria da Baía de Guanabara 
Fonte: SAMPAIO (2003) 

Não se pode limitar a Baía de Guanabara apenas ao seu espelho 

d’água, devendo-se abordar toda a sua região hidrográfica, uma vez que a 

poluição do estuário é, em sua maior parte, proveniente dos rios e do 

continente, através do escoamento de águas superficiais e aporte de rios 

consideravelmente poluídos. Além disso, de acordo com a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), a região hidrográfica é a unidade regional de 

planejamento e gerenciamento das águas. A Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara engloba 16 municípios (Figura 2.3), sendo 10 integralmente - 

Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, São 

Gonçalo, Magé, Guapimirim, Itaboraí e Tanguá - e 6 parcialmente - Rio de 

Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Petrópolis 

(este último com área muito pequena dentro da bacia drenante), abrangendo 

uma área aproximada de 4000 km². Somente 7 destes municípios são 

banhados diretamente pela Baía de Guanabara: Rio de Janeiro, Duque de 

Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Sua topografia 

inclui zonas montanhosas e áreas planas de baixada, restingas, mangues e 
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praias. Ao norte, limita-se com a Serra do Mar, onde são encontradas as 

maiores altitudes (1000 a 2000 m), e em sua fronteira sul encontram-se 

cadeias de montanhas mais baixas (500 a 1000 m), que correm paralelas ao 

litoral. A bacia tributária é composta por 55 rios que deságuam na baía com 

alta contribuição de efluentes domésticos brutos ou parcialmente tratados de 

2/3 da população da região metropolitana do Rio de Janeiro e efluentes 

industriais de cerca de 14.000 indústrias. Apenas 7 destes rios (Rio Iguaçu, 

Rio Caceribu, Rio Macacu, Rio Guapimirim, Rio Estrela, Rio Sarapuí e Rio São 

João de Meriti) são responsáveis por 85% dos cerca de 200 m³/s de água 

doce descarregados na baía (média anual). Cabe ressaltar que alguns rios da 

bacia foram canalizados e cobertos por ruas, tornando-se parte do sistema de 

drenagem e esgotamento sanitário das cidades (JICA, 1994; KJERFVE et al, 

1997; FEEMA, 1998; JICA, 2003; LIMA, 2006; COSTA, 2014; KCI, 2017; 

TORRES, 2017). A Bacia da Baía de Guanabara se divide em 15 sub-bacias, 

sendo as do Guapimirim-Macacu, Caceribu e Iguaçu as que possuem maiores 

áreas de drenagem (Figura 2.4). 

 

Figura 2.3. Municípios da Bacia da Baía de Guanabara 
Fonte: Elaboração própria (imagem de fundo: GOOGLE, 2017) 
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Figura 2.4. Principais sub-bacias da Bacia da Baía de Guanabara 
Fonte: Elaboração própria (imagem de fundo: GOOGLE, 2017) 

Dos cerca de 11,4 milhões de habitantes dos municípios situados na Bacia 

da Baía de Guanabara, apenas 4% não moram em áreas urbanas (Tabela 2.1). 

Somente a cidade do Rio de Janeiro possui quase 6,4 milhões de habitantes. 

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), realizado em 2010, excluindo-se as capitais, três dos dez municípios 

mais populosos do Brasil estão justamente na bacia: São Gonçalo, com 1 

milhão de habitantes, Duque de Caxias, com 855 mil, e Nova Iguaçu, com 796 

mil, os quais, sem exceção, têm problemas de ocupações irregulares e de 

saneamento básico. Dos 8.570.000 habitantes da população total drenante à 

Baía de Guanabara, somente 23,6% são atendidos por sistemas de coleta e 

tratamento de esgoto (Figura 2.5). A densidade populacional média na área 

oeste da bacia é de 2.100 habitantes/km², encontrando-se maiores 
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adensamentos nas áreas próximas ao espelho d’água da baía. A concentração 

urbana só é interrompida pelos manguezais do fundo de baía (APA de 

Guapimirim), último ambiente natural preservado do ecossistema da região 

(FEEMA, 1998; IBGE, 2011; ABREU et al, 2016; KCI, 2017; REBELLO; 

PENNA, 2017; TORRES, 2017). 

Tabela 2.1. Dados populacionais da Bacia da Baía de Guanabara 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 
(hab/km²) TOTAL % URBANA 

Rio de Janeiro 6.320.446 100,0 5.265,81 
São Gonçalo 999.728 99,9 4.035,90 
Duque de Caxias 855.048 99,7 1.828,51 
Nova Iguaçu 796.257 98,9 1.527,60 
Niterói 487.562 100,0 3.640,80 
Belford Roxo 469.332 100,0 6.031,38 
São João de Meriti 458.673 100,0 13.024,56 
Magé 227.322 94,7 585,13 
Itaboraí 218.008 98,8 506,56 
Mesquita 168.376 100,0 4.310,48 
Nilópolis 157.425 100,0 8.117,62 
Rio Bonito 55.551 74,3 121,70 
Cachoeiras de Macacu 54.273 86,5 56,90 
Guapimirim 51.483 96,6 142,70 
Tanguá 30.732 89,2 211,21 

TOTAL 11.350.216 
95,9 

(média) 
3.293,79 
(média) 

Nota: O município de Petrópolis não foi considerado, pois 95% do seu território 
estão localizados fora da bacia. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Baía de Guanabara   13

 

Figura 2.5. Dados populacionais da região da Baía de Guanabara1 
Fonte: Adaptado de TORRES (2017) 

Como responsáveis pela depleção das águas da Baía de Guanabara, 

podem-se citar diversas fontes de poluição decorrentes da urbanização e do 

desenvolvimento industrial, sejam elas: 

- Fontes pontuais: indústrias (responsáveis pela maior parte da carga 

contaminante tóxica na baía, como metais), vazadouros clandestinos e 

aterros sanitários. 

- Fontes difusas: efluentes domésticos, emissões atmosféricas, poluição 

por óleo (originada principalmente das atividades de transporte de 

navios) e escoamento de águas superficiais. 

Aliado a estas fontes de poluição pontuais e difusas está o 

assoreamento de algumas áreas da baía, causado pelo grande aporte de 

carga sólida proveniente da ocupação desordenada das cabeceiras dos rios, 

do desmatamento e dos aterros, e que restringe a circulação hidrodinâmica, 

                                                           

1 A pesquisa realizada por Torres (2017) baseou-se nos dados do último Censo Demográfico 
realizado pelo IBGE, em 2010, por abranger diversos aspectos da população do Estado do Rio 
de Janeiro e de seus municípios, obtendo-se assim resultados reais, e não estimados. 
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diminui a diluição da poluição e, consequentemente, piora a qualidade das 

águas (PETROBRAS, 2012 apud KCI, 2017). 

2.2. Histórico 

O nome Guanabara tem origem tupi-guarani e significa seio do mar, 

devido aos acidentes geográficos em torno da baía. Em janeiro de 1502, 

quando os portugueses chegaram à Baía de Guanabara, acreditaram que se 

tratava da foz de um grande rio, originando assim o nome da cidade e do 

estado do Rio de Janeiro (SAMPAIO, 2003). 

Com a colonização europeia no século XVI deu-se início à incessante 

exploração dos recursos naturais das matas da região hidrográfica da Baía de 

Guanabara, de onde se extraía pau-brasil e outras madeiras para uma série 

de atividades, e das planícies cultiváveis das baixadas fluminenses, cuja 

produção era facilmente escoada pelos inúmeros rios da bacia. No século 

XVII, em função do auge do ciclo da cana-de-açúcar foi observado um grande 

desenvolvimento econômico do estado associado a um notável crescimento 

demográfico. Contudo, os cerca de 120 engenhos que funcionavam no 

entorno da baía foram responsáveis pelo desmatamento quase total das 

matas litorâneas, o que contribuiu fortemente para o processo de alteração 

dos ecossistemas da região. 

A Baía de Guanabara foi um porto colonial, onde se praticavam as 

grandes transações comerciais, principalmente a partir do ciclo do ouro, cujo 

início se deu em 1695, o que favoreceu a expansão mercantil do Rio de 

Janeiro. As movimentações econômicas de ouro e escravos, facilitadas pela 

bacia hidrográfica que circunda a baía, impulsionaram o desenvolvimento da 

rede urbana e consolidaram a vocação comercial da cidade do Rio de Janeiro 

como principal porto do país. Com a vinda da corte portuguesa, em 1808, 

houve um aumento da população e, consequentemente, do desmatamento, 

face à necessidade de ocupação de novos territórios aliada à expansão dos 

engenhos de açúcar, ao ciclo do café e à produção de alimentos para 

abastecer a cidade (SCHEEFFER, 2001; MORIO, 2017). 
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Com o fim do ciclo do café no final da década de 1920, a cidade passou 

por mudanças relacionadas aos processos de urbanização, crescimento 

populacional, estratificação social, concentração de renda e segregação 

social, os quais contribuíram para a ampliação do número e tamanho das 

favelas e geraram impactos ambientais na região da Baía de Guanabara 

(MORIO, 2017). A partir de 1925, aterros de grandes proporções foram 

realizados para a construção dos aeroportos de Manguinhos (1928-1930), 

Santos Dumont (1934), Galeão (1949) e Internacional do Rio de Janeiro 

(1977), os quais causaram redução de 13 km² da área de espelho d’água da 

baía, além da destruição de importantes ecossistemas periféricos e da 

alteração do padrão de circulação e sedimentação, principalmente da região 

do fundo da baía. A década de 1950 é considerada um marco no processo de 

poluição e degradação da baía devido ao aumento do processo de 

desenvolvimento urbano-industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Nesta época, a qualidade das águas, a flora, a fauna, a balneabilidade das 

praias e a pesca foram gravemente afetadas pelos aterros realizados para 

abertura da Avenida Brasil, pela expansão das indústrias químicas, 

farmacêuticas e de refino de petróleo e pelo exponencial crescimento 

populacional (CONHECENDO A BAÍA DE GUANABARA, 2017). 

No final do século XX houve a preocupação de produzir a imagem de 

uma cidade moderna e atrair investimentos, sendo os principais projetos a 

Linha Vermelha, o polo de gás e os diversos projetos e programas de 

recuperação da Baía de Guanabara (MORIO, 2017). Destes projetos, o mais 

importante foi o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), 

assinado em 1991. Ele previa a cooperação técnica entre os governos 

brasileiro e japonês, com o apoio financeiro do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e do Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 

(NITAHARA, 2014). O programa previa um amplo conjunto de obras para 

atender as necessidades prioritárias nas áreas de esgotamento sanitário, 

abastecimento de água, coleta e destinação final de resíduos sólidos, 

drenagem, controle industrial e monitoramento ambiental, além de 

investimentos no aparelhamento e na capacitação de recursos humanos nos 
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órgãos ambientais. Após 20 anos de vigência foi consumido US$ 1,2 bilhão, 

mas sem que os resultados previstos fossem atingidos. As estações de 

tratamento de esgoto (ETEs) construídas (Alegria, São Gonçalo, Pavuna e 

Sarapuí) funcionam bem abaixo de sua capacidade, pois as redes coletoras, 

necessárias para a coleta e o transporte de esgotos às ETEs, não foram 

concluídas, o que comprometeu os resultados do programa como um todo. O 

programa também não alcançou as metas em termos de abastecimento de 

água e disposição de resíduos sólidos (FÉRES, 2014). Apesar do baixo 

impacto global do PDBG, especialmente pela precariedade das obras de 

saneamento, o programa foi bastante decisivo para o controle industrial na 

Bacia da Baía de Guanabara, pois reduziu significativamente a carga de 

contaminantes industriais relacionada aos óleos e graxas e à matéria 

orgânica (KCI, 2017). 

Em 2009, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como sede 

dos Jogos Olímpicos de 2016, os governos federal, estadual e municipal 

assumiram o compromisso de diminuir em 80% a poluição da Baía de 

Guanabara, que receberia as competições de vela. Na linha de viabilizar 

novas fontes de financiamento, o Governo do Estado do Rio formalizou em 

2012, novamente com o BID, a liberação de recursos da ordem de R$ 800 

milhões para o Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do 

Entorno da Baía de Guanabara (PSAM), um novo programa como forma de 

evolução do antigo PDBG, formado por uma série de projetos de saneamento 

voltados para a despoluição do estuário. Todavia, quando faltava pouco mais 

de um ano para a Olimpíada, a Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) 

anunciou que seria impossível cumprir a meta, optando-se por desenvolver 

soluções paliativas, como por exemplo, as ecobarreiras e os ecobarcos, para 

que nenhum incidente maior ocorresse durante as competições. Hoje, quando 

quase dois anos já se passaram após a realização dos Jogos Olímpicos, o 

tratamento do esgoto lançado na Baía de Guanabara não avançou nem metade 

do prometido inicialmente (VICTER, 2014; BORTOLOTI, 2016). 
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2.3. Aspectos Estuarinos 

A Baía de Guanabara constitui um sistema estuarino positivo, com 

características de micromaré, ligeiramente hipersíncrono, dominado por 

marés, apresentando gradientes de salinidade categorizados como 

parcialmente misturados tendendo a verticalmente homogêneos. É 

classificada como um estuário positivo, pois os volumes de precipitação e os 

aportes de água dos rios são superiores à vazão de evaporação do sistema e, 

por conseguinte, a sua salinidade média (29,5‰) é menor do que a da área 

de entrada próxima ao Oceano Atlântico (36,8‰). É de micromaré, pois o 

nível da maré alta é inferior a 2 metros, e também levemente hipersíncrono 

(apesar de sua forma não ser afunilada como usualmente observada em 

estuários hipersíncronos), já que a altura da maré em suas áreas internas, 

como na Ilha de Paquetá, possui amplitude superior à observada na boca, o 

que ocorre por efeito de reflexão de maré. Quanto à morfologia, o sistema é 

dominado pelas marés, mesmo sendo caracterizado como de micromaré. 

Além das correntes marítimas, a circulação estuarina é provocada por forças 

de gravidade resultantes dos gradientes longitudinais e verticais de 

salinidade, os quais são provocados pela confluência da água doce dos rios 

com a água salgada do mar. Sendo assim, o seu padrão de circulação ou 

estrutura hidro-salina é classificado como parcialmente misturado, pois não 

há formação de cunha salina, havendo variação de salinidade na direção 

vertical e horizontal, e tende a verticalmente homogêneo, pois a quantidade 

de energia disponível, decorrente das marés e da vazão fluvial, é 

suficientemente grande para que aconteça uma homogeneização da coluna 

de água, sendo fraca a estratificação de salinidade vertical (densidade), com 

a diferença de salinidade líquida vertical raramente superior a 4‰ (KJERFVE 

et al, 1997; SAMPAIO, 2003; KCI, 2017). 

De acordo com KCI (2017), “a circulação gravitacional é movida pela 

convergência de temperaturas divergentes e gradientes de salinidade entre a 

água dos rios e águas oceânicas”. O canal de entrada, cuja profundidade 

média é de 20 m, permite o influxo das águas frias (23 °C) e salgadas do 

Oceano Atlântico em direção às áreas interiores através da camada inferior, 
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enquanto que as águas doces e quentes (27 °C) dos rios são transportadas 

pela camada superficial em direção à entrada da baía, produzindo a 

circulação das águas. Cabe ressaltar que o aporte de água salgada 

proveniente das correntes marítimas é superior ao de água doce oriunda dos 

rios, não sendo a vazão de água dos rios suficiente para modificar o padrão 

de circulação na baía devido ao seu baixo volume relativo e natureza difusa 

(KJERFVE et al, 1997; SCHEEFFER, 2001; SAMPAIO, 2003; KCI, 2017). 

O nível reduzido do alcance da maré aliado à modificação da direção 

das correntes de maré, decorrente dos diversos aterros, resulta em níveis 

baixos de renovação de água, ocasionando a acumulação de contaminantes 

no canto noroeste da baía, particularmente na área localizada entre a Ilha do 

Governador e o continente (PETROBRAS, 2012 apud KCI, 2017). 

2.4. Aspectos Climáticos 

A Baía da Guanabara está inserida na área intertropical, e seu 

microclima, típico de região litorânea tropical, é caracterizado por fatores de 

ordem geográfica (posição, maritimidade, continentalidade e topografia) e de 

ordem dinâmica (circulações atmosféricas de larga e meso escalas, como 

frentes frias e brisas marítimas), com diversificação tanto de regime de 

temperatura, quanto de distribuição de precipitação (AMADOR, 1997 apud 

SILVA, 2008; SAMPAIO, 2003; PDBG, 2005). 

O clima da região da baía é tropical quente e úmido, com uma estação 

chuvosa e quente no verão, de dezembro a abril, e outra seca e fresca no 

inverno, entre junho e agosto, havendo uma forte influência marinha. 

Entretanto a estação seca é pouco pronunciada, com a variação da 

precipitação ocorrendo, principalmente, em função do relevo. A temperatura 

média anual do ar é de 23,7 °C e a umidade relativa média anual é de 78% 

ao nível do mar (KJERFVE et al, 1997; SILVA, 2008). As oscilações dos 

fenômenos El Niño e La Niña, que ocorrem no oceano Pacífico, afetam 

periodicamente o clima desta região: em anos de La Niña, o clima é mais 

seco e frio, e nos anos de El Niño, há mais chuvas (enchentes 
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extraordinárias) e temperaturas bem mais elevadas do que o normal (PDBG, 

2005). 

A região da Baía de Guanabara recebe radiação solar intensa, a qual 

contribui para o aquecimento das massas d’água e, consequentemente, para 

uma elevada evaporação e condensação, dada a proximidade com o Oceano 

Atlântico. As precipitações pluviométricas que atingem a região estão 

associadas aos diversos mecanismos atmosféricos, tais como: frentes frias 

(todo o ano), linhas de instabilidade (primavera - verão) e formações 

convectivas regionais (primavera, verão e outono), originadas de sistemas 

provenientes do setor norte-noroeste. A precipitação média anual na Baía da 

Guanabara, medida na Estação Meteorológica do Aterro do Flamengo, é de 

1.173 mm. Na Baixada Fluminense, a precipitação total anual média varia de 

1.000 a 1.500 mm. No interior do recôncavo da baía, as isoietas indicam uma 

média de precipitação anual de 1.200 mm por ano. Já na Serra dos Órgãos, a 

precipitação média anual pode atingir mais de 2.100 mm nas áreas mais 

altas. O trimestre mais chuvoso compreende os meses de dezembro, janeiro 

e fevereiro, enquanto o trimestre menos chuvoso abrange os meses de 

junho, julho e agosto (Figura 2.6). Durante o verão, as chuvas intensas 

chegam a exceder 10 mm em poucas horas, produzindo escoamento intenso 

e inundações de áreas marginais baixas (PDBG, 2005; SILVA, 2008). 

A proximidade do oceano assegura uma maior estabilidade térmica, 

com menor amplitude entre o dia e a noite. As maiores temperaturas 

ocorrem nas regiões de baixada, onde as médias variam entre 21 °C e 27 °C, 

e se registram máximas absolutas superiores a 42 °C entre setembro e 

março. Já nas áreas mais elevadas as temperaturas médias atingem 

patamares inferiores a 19 °C. No inverno, durante o mês de julho, são 

comumente registradas médias mínimas inferiores a 13 °C nas áreas acima 

dos 1.000 metros e temperaturas mínimas absolutas de -4 a -6 °C nas 

regiões mais elevadas da Serra dos Órgãos, enquanto que na Baixada 

Fluminense o inverno é mais ameno, com temperatura média em torno de 20 

°C (KJERFVE et al, 1997; PDBG, 2005; SILVA, 2008). 
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Figura 2.6. Perfil da variação pluviométrica mensal da Bacia da Baía de Guanabara (Normais 
Climatológicas de 1961-1990)2 
Fonte: Adaptado de PDBG (2005) 

2.5. Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

A Bacia da Baía de Guanabara possui aspectos topográficos 

contrastantes: zonas montanhosas, áreas planas de baixada e restingas, 

mangues e praias, que, aliados ao clima quente e chuvoso tipicamente 

tropical são responsáveis pelo desenvolvimento do ecossistema de Mata 

Atlântica da região. Contudo, em virtude de processos históricos de 

exploração atrelados ao desenvolvimento do Estado, a Baía de Guanabara 

tornou-se um dos ambientes estuarinos mais degradados do país. Neste 

contexto, houve uma intensa perda de cobertura vegetal na área da bacia, 

tanto da Mata Atlântica original quanto de seus ecossistemas associados 

(mangue e restinga). Devido à alta densidade populacional, apenas 27,9% da 

área total dos municípios componentes da Região Metropolitana do Rio de 

                                                           

2 Face à escassez de literatura com dados pluviométricos atuais da Baía de Guanabara e da 
região de sua bacia hidrográfica, utilizou-se neste trabalho, para fins elucidativos, o gráfico da 
variação mensal da precipitação total média no período de 1961-1990 elaborado por PDBG 
(2005). Embora seus valores médios absolutos possam diferir dos atuais, o perfil de variação 
pluviométrica nele apresentado permanece o mesmo, podendo ser então utilizado para 
compreensão da distribuição do volume de precipitação no decorrer de um ano. 
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Janeiro possuem cobertura vegetativa, e 65% da área da bacia é urbanizada 

e/ou antropizada (LIMA, 2006; BATISTA; ROBERTO, 2009). Da cobertura 

vegetal nativa observada originalmente no território do Estado, apenas cerca 

de 19% do total inicial é ainda registrada atualmente. Conforme estudo 

realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) (SOSMA; INPE, 2014), destes remanescentes, 

91,6% correspondem à vegetação de floresta (predominantemente Ombrófila 

Densa) e apenas 1,23% representam vegetação de mangue (Figura 2.7). De 

acordo com PDBG (2005), 30% do solo da região da bacia correspondem a 

áreas urbanas, 22% a pastagens, 9% a áreas agrícolas, 15% a áreas de 

reflorestamento e 23% a vegetação nativa (Figura 2.8). 

 

Figura 2.7. Remanescentes de vegetação da Região da Bacia da Baía de 
Guanabara 
Fonte: Adaptado de SOSMA e INPE (2014) 
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Figura 2.8. Cobertura vegetal e uso do solo na Bacia da Baía de Guanabara 
Fonte: Adaptado de PDBG (2005) 

Dada a sua grande importância biológica e geomorfológica e a forte 

pressão antrópica a que estão submetidos, destacam-se os manguezais, 

ecossistemas costeiros de transição entre os ambientes terrestres e marinhos 

considerados verdadeiros berçários, já que várias espécies neles se 

reproduzem. Sua vegetação protege as margens e encostas, evitando 

erosões, transporte excessivo de sedimentos e, consequentemente, a 

intensificação do processo de assoreamento. Dos 261,9 Km² de vegetação de 

mangue originalmente registrados na bacia, menos de 1/3 é ainda observado 

na região, com estimativas de remanescentes em torno de 82 km², em 

decorrência da ocupação humana, poluição, desmatamentos e aterros. Em 

1984 foi criada a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, primeira 

unidade de conservação específica de manguezais. Com uma área de 

aproximadamente 14.000 ha e situada nos municípios de Magé, Guapimirim, 

Itaboraí e São Gonçalo, a APA abrange 61,8 km² de manguezais da região 

nordeste da Baía de Guanabara, representando o último reduto contínuo do 

ecossistema de mangue do estuário (SAMPAIO, 2003; BATISTA; ROBERTO, 

2009). 
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Localizada inteiramente dentro da área da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, a região da Bacia da Baía de Guanabara possui 9 importantes 

Unidades de Conservação Ambiental3 nela inseridas de forma total ou parcial: 

APA de Guapimirim, Estação Ecológica da Guanabara, Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, APA de Petrópolis e Reserva Biológica Federal do Tinguá, 

que possuem caráter federal, além da APA da Bacia do Rio Macacu, APA do 

Alto Iguaçu, APA de Gericinó-Mendanha e Parque Estadual de Três Picos, que 

possuem respaldo estadual (Figura 2.9 e Tabela 2.2). 

 

Figura 2.9. Principais Unidades de Conservação Ambiental da Bacia da Baía de Guanabara 
Fonte: Elaboração própria 

 

                                                           

3 A criação de unidades de conservação constitui uma estratégia crucial de controle do 
território, proteção dos biomas, ecossistemas e espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de 
extinção, além de valorização e preservação dos recursos naturais existentes, pois estabelece 
condições legais restritas para sua ocupação e uso dos recursos naturais (KCI, 2017). 
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Tabela 2.2. Principais Unidades de Conservação Ambiental federais e estaduais da Região da 
Bacia da Baía de Guanabara 

UNIDADE 
ÁREA 
TOTAL 
(ha) 

ÁREA NA 
BACIA 
(%) 

CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO 
ORIGINAL NAS UNIDADES  

APA de Guapimirim 13.825 100 Vegetação com influência fluvio-marinha 
(manguezal) 

APA de Macacu 19.508 100 Floresta Ombrófila Densa Aluvial (mata ciliar) 

APA de Petrópolis 59.618 38 
Floresta Ombrófila Densa Submontana, 
Montana e Alto-Montana 

APA do Alto Iguaçu 22.109 100 Floresta Ombrófila Densa Submontana e 
Montana 

APA do Gericinó-Mendanha 7.972 44 
Floresta Ombrófila Densa Submontana e 
Montana 

Estação Ecológica da Guanabara 1.935 100 
Vegetação com influência fluvio-marinha 
(manguezal) 

Parque Estadual dos Três Picos 65.114 53 Floresta Ombrófila Densa Submontana, 
Montana e Alto-Montana 

Parque Estadual da Serra dos Órgãos 20.024 43 Floresta Ombrófila Densa Submontana, 
Montana e Alto-Montana 

Reserva Biológica do Tinguá 26.260 54 
Floresta Ombrófila Densa Submontana e 
Montana 

Fonte: Adaptado de PDBG (2005), INEA (2015) e KCI (2017) 

2.6. Biodiversidade 

A Baía de Guanabara, antes de sua degradação, já foi o habitat de 

inúmeras espécies tais como botos, tartarugas-marinhas, caranguejos, aves e 

baleias-franca, cujas rotas migratórias tinham o estuário como um de seus 

destinos (CAMARGO, 2017). Contudo, como consequência de anos de 

poluição, houve uma mudança drástica neste cenário: o boto é o único 

mamífero que ainda frequenta as águas da baía, nas quais as baleias não 

mais vêm ter seus filhotes e as tartarugas não mais são encontradas; houve 

uma extrema redução da população dos camarões, e somente as espécies de 

algas mais resistentes ainda são encontradas no estuário (IBG, 2017). Em 

algumas regiões, como, por exemplo, nas proximidades da Refinaria Duque 

de Caxias (REDUC), a quantidade de lixo é tamanha que chega a parecer 

inviável a existência de qualquer forma de vida. Todavia, pesquisas mostram 

que a baía, apesar das 20 toneladas diárias de esgoto nela despejadas, ainda 

abriga uma biodiversidade relevante, graças ao intercâmbio de águas 

mantido entre ela e o Oceano Atlântico (PETROBRAS, 2012 apud GRANDELLE, 

2011).  
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 Mais de 450 espécies que ainda sobrevivem na região foram 

registradas na APA de Guapimirim e na Estação Ecológica de Guanabara, que 

são conhecidas como “Arca de Noé”, face ao papel que desempenham na 

preservação da biodiversidade da baía (BRANCO, 2017; CAMARGO, 2017). No 

inverno, devido principalmente às imigrações para reprodução, a quantidade 

de espécies na região é maior (PETROBRAS, 2012 apud GRANDELLE, 2011). 

Na Baía de Guanabara ainda é observada a presença de cardumes variados 

como a tainha, robalo, sardinha verdadeira, bagres, savelhas, corvinas, 

paratis e acarás (KCI, 2017). 

Algumas espécies da baía fluminense estão sob séria ameaça 

de extinção, como o boto-cinza. Em cerca de 30 anos, sua população sofreu 

uma drástica redução: de 400 indivíduos para pouco mais de 30. Estes 

animais são o topo da cadeia alimentar do ecossistema marinho da Baía de 

Guanabara, e sua falência como espécie sinaliza um parâmetro negativo para 

a saúde aquática como um todo (BRANCO, 2017; CAMARGO, 2017). A 

crescente poluição das águas da baía pelo lançamento de efluentes industriais 

e domésticos, a destruição de habitat, o intenso tráfego de embarcações 

associados à sua consequente poluição sonora e o enredamento acidental 

causado pelas atividades pesqueiras limitam a existência dos botos na Baía 

de Guanabara (KCI, 2017). 

2.7. Economia 

No que tange as atividades econômicas da região da Bacia da Baía de 

Guanabara, o município do Rio de Janeiro é o que registra o maior número de 

unidades, seguido pelos municípios de Niterói, Duque de Caxias e São 

Gonçalo, com destaque para o setor comercial e de serviços, a indústria 

alimentícia e as indústrias de transformação. A indústria extrativa também é 

bastante representativa, com a presença da Petrobrás no Rio de Janeiro, 

Itaboraí e Duque de Caxias. Já o setor agropecuário é inexpressivo na bacia, 

com baixa participação no PIB estadual (KCI, 2017). 
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2.7.1. Atividade Industrial 

 Na Bacia da Baía de Guanabara está instalado o segundo maior parque 

industrial do Brasil com cerca de 14.000 indústrias de diversos setores, tais 

como: químico, metalúrgico, minerais não-metálicos, mecânico, materiais de 

transporte, plásticos, alimentos e bebidas, perfume, velas, sabões e 

detergentes, papel, embalagens e naval. Nos municípios da Bacia da Baía de 

Guanabara estão 74% de todas as indústrias, 77% do total de empregados e 

72% da receita do setor de produção do estado do Rio de Janeiro (COELHO, 

2007 apud KCI, 2017; SAMPAIO, 2003; KCI, 2017). 

90% de seu parque industrial são formados principalmente de 

indústrias de pequeno e médio porte; contudo, as indústrias de grande porte 

são as principais responsáveis por poluir a baía. Estudos indicam que apenas 

55 indústrias são responsáveis por cerca de 70% de toda a contaminação de 

origem industrial das águas da Bacia da Baía de Guanabara e que um total de 

150 indústrias, de médio e grande porte, respondem por quase 90% da 

poluição industrial. Os despejos industriais são uma fonte de poluição das 

águas da baía bastante significativa em termos de demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), além de serem 

responsáveis por quase totalidade da poluição química por substâncias 

tóxicas e metais pesados. No que se refere a estes últimos, estudos 

realizados na região indicam que os principais metais lançados são o cádmio 

e o cromo, oriundos da indústria química e de eletrodeposição, o chumbo e o 

cobre, da indústria química e petroquímica, e o mercúrio, da indústria 

eletroquímica (FEEMA, 1998; PDBG, 2005; LIMA, 2006). 

As sub-bacias dos Rios Iguaçu/Sarapuí, Rio Bomba, Canal do Cunha, 

Rios Estrela/Inhomirim/Saracuruna e Rios Acari/Pavuna/Meriti são as cinco 

que mais contribuem para o aporte de carga orgânica industrial na baía. Há 

uma maior concentração de indústrias no lado oeste da Baía, sendo a maior 

densidade industrial na sub-bacia do Canal do Cunha e do Rio Iguaçu. Porém, 

no lado leste, apesar da menor concentração industrial, a sub-bacia do Rio 



Capítulo 2. Baía de Guanabara   27

Bomba também é grande responsável pelo aporte de matéria orgânica 

industrial (KCI, 2016).  

O setor industrial mais produtivo da Bacia da Baía de Guanabara está 

relacionado às atividades petrolífera e petroquímica. A instalação da REDUC, 

da Petrobras, em 1957, e da Refinaria de Manguinhos (atual Refit), em 1954, 

favoreceu o desenvolvimento de um grande polo petroquímico no seu 

entorno. A REDUC atualmente é a quarta maior refinaria da Petrobras, sendo 

responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior 

processamento de gás natural do Brasil. A atividade petrolífera é marcante 

também na paisagem da baía, devido à presença dos vários estaleiros, 

navios, plataformas e terminais. Nas ilhas da Baía de Guanabara (Ilha 

Redonda, Ilha d’água e Ilha do Governador) estão instalados terminais de 

carga e descarga de produtos petrolíferos e parques de tanques com grande 

capacidade de armazenamento, ligados à REDUC. No estuário também estão 

presentes gasodutos e canalizações de empresas que distribuem gás natural 

para a Região Metropolitana (Comgás e GasRio). Em meados dos anos 2000 

foi iniciado pela Petrobras um novo processo de modernização, destacando-se 

dentre os novos empreendimentos o Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (COMPERJ), o qual, embora esteja atualmente paralisado, provocou 

significativos impactos durante sua implantação (KJERFVE et al, 1997; 

SAMPAIO, 2003; COSTA, 2014; KCI, 2016; KCI, 2017). 

Os vazamentos acidentais representam o principal impacto causado 

pela atividade de petróleo e gás na Baía de Guanabara. O maior desastre 

ambiental da região ocorreu em 2000, devido ao vazamento de 1,3 milhão de 

litros de óleo combustível proveniente dos oleodutos da REDUC. Além dos 

vazamentos de grande porte, que ocorrem com pouca frequência, há os 

vazamentos em menor escala decorrentes da grande circulação de navios e 

estruturas navais, da densa presença de oleodutos e terminais petrolíferos e 

da operação da indústria química, aos quais deve ser dada maior atenção 

face ao efeito cumulativo nas áreas costeiras (ACSELRAD; MELLO, 2002; KCI, 

2016; KCI, 2017). 
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Os vazamentos de óleo, além de estressar o ecossistema e sua 
biodiversidade, principalmente nas áreas frágeis como os manguezais, 
(...) têm grandes impactos sociais e econômicos relacionados à 
redução do consumo de frutos do mar devido à contaminação, 
redução da pesca, do comércio de pescados e do turismo nas regiões 
afetadas, e o desemprego para os habitantes das comunidades que 
dependem da Baía de Guanabara. Outro impacto é na saúde pública, 
que surge a partir dos sintomas adversos apresentados pela 
população em contato com as águas contaminadas e os vapores 
tóxicos, tais como dermatites, náuseas, vômitos, conjuntivites, 
reações alérgicas, dores de cabeça e doenças do fígado. (MONTEIRO, 
2003 apud KCI, 2016, p. 29) 

A indústria naval também contribui para o processo de poluição das 

águas do estuário com a contaminação por metais pesados (provenientes das 

tintas usadas na pintura de navios) e hidrocarbonetos de petróleo 

(encontrados nos combustíveis, nos óleos e graxas e nos lubrificantes), por 

meio de eventuais derramamentos em operações de abastecimento, 

manutenção e reparo das embarcações, vazamentos de motores e 

escoamento superficial de águas pluviais de pátios de oficinas, diques e 

outras instalações (KCI, 2017). A Empresa Gerencial de Projetos Navais 

(EMGEPRON), durante os anos de 2001 a 2003, realizou um monitoramento 

do espelho d’água da baía, identificando os locais onde ocorreu poluição por 

óleo no período avaliado. Análises estatísticas mostraram que as atividades 

responsáveis pela maior ocorrência de manchas de óleo foram os estaleiros, 

sendo o local com a maior prevalência de manchas a região próxima a Ilha da 

Conceição em Niterói (EMGEPRON, 2003; KCI, 2016). 

A concentração industrial e a complexidade de seus processos tornam a 

bacia bastante suscetível a eventos poluidores, apesar do controle exercido 

pelos órgãos ambientais, que contam com uma ampla e abrangente 

legislação ambiental complementada pela legislação federal para subsidiar 

suas ações, e da crescente preocupação das indústrias em se adequar aos 

riscos e elaborar planos de contingência, considerando a responsabilidade 

socioambiental (ANA, 2012; BVRIO; FUNBIO, 2013; KCI, 2017). 

É importante destacar que a política de licenciamento ambiental, 

monitoramento e controle de impactos tem contribuído para reduzir a 

poluição industrial em grande escala na Baía de Guanabara. Um instrumento 
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de controle criado pela extinta Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente (FEEMA), atual INEA, é o Programa de Autocontrole de Efluentes 

Líquidos (PROCON ÁGUA), no qual os responsáveis pelas atividades 

poluidoras informam regularmente ao órgão ambiental, por intermédio do 

Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos (RAE), as características 

quali-quantitativas de seus efluentes líquidos, como parte integrante do 

Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM). Estão sujeitas ao PROCON 

ÁGUA todas as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras de água, que 

deverão atender a DZ-942.R-7 - Diretriz do Programa de Autocontrole de 

Efluentes Líquidos – PROCON ÁGUA e aos padrões para efluentes líquidos 

estabelecidos pelas normas e diretrizes da FEEMA, quais sejam: NT-202.R-10 

– Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos; DZ-205.R-6 – 

Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos de Origem 

Industrial; NT-213.R-4 – Critérios e Padrões para Controle da Toxicidade em 

Efluentes Líquidos Industriais; e DZ-215.R-4 – Diretriz de Controle de Carga 

Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem Sanitária. Com isto, 

o INEA toma conhecimento dos dados analíticos, permitindo a avaliação e o 

controle da qualidade dos mesmos no acompanhamento global da indústria, 

possibilitando a adoção de medidas corretivas quando necessário. Além disso, 

outras informações podem ser obtidas do banco de dados do programa, como 

por exemplo, a carga diária por corpo receptor e a carga lançada em uma 

sub-bacia (SCHEEFFER, 2001; INEA, 2017; KCI, 2017). 

2.7.2. Atividade Agropecuária 

O setor agropecuário da Bacia da Baía de Guanabara é conhecidamente 

incipiente em relação à participação no PIB regional (0,4%) e encontra-se em 

declínio, dadas as características urbano-industriais deste território (KCI, 

2017). A atividade agropecuária da região hidrográfica da Baía de Guanabara 

ocupa uma área total de aproximadamente 110.000 hectares, concentrando-

se nas sub-bacias dos Rios Guapi-Macacu e Caceribu. Caracteriza-se por 

apresentar atividades agrícolas em pequena escala, com predominância de 

lavouras de baixo nível tecnológico dispersamente distribuídas. Quanto à 

pecuária, predominam as criações extensivas ou semi-intensivas, sendo raras 
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as criações de porte operando de forma intensiva. Consequentemente, a 

produção de efluentes no meio rural é pequena e de baixo impacto sobre os 

recursos naturais, quando comparada ao potencial poluidor das demais 

atividades desenvolvidas na região da bacia hidrográfica. 

Mais de 80% do rebanho regional estão concentrados na porção norte-

nordeste do território da bacia. Os bovinos, cujo maior produtor é o município 

de Itaboraí, representam em média 83% dos rebanhos. Por produzirem 

quantidades significativas de excrementos, os quais são lançados, na sua 

maioria, sobre o solo das propriedades rurais, constituem fonte potencial de 

poluição para os corpos d’água, uma vez que com a ocorrência das chuvas, 

as águas pluviais transportam parte destes dejetos. 

A agricultura, ainda mais do que a pecuária, está em franco declínio na 

região da bacia, tendo sofrido uma redução das áreas cultivadas da ordem de 

70% nas últimas décadas. Por ser mais exigente em mão de obra, esta 

atividade é impactada pela metropolização de regiões mais tradicionais e pela 

migração rural-urbana, que subtrai do trabalho agrícola parcelas crescentes 

dos já escassos contingentes de força de trabalho rural ainda remanescentes 

nos municípios mais afastados, como Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e 

Rio Bonito. Destaca-se o cultivo da banana em Mangaratiba, da mandioca em 

Magé e Japeri e da laranja em Itaboraí. O tipo de cultura amplamente 

predominante na região é a agricultura de sequeiro, a qual afeta a qualidade 

dos recursos hídricos por utilizar principalmente fertilizantes, corretivos e 

agrotóxicos, cujos resíduos ou excedentes utilizados podem ser carreados 

para os corpos d’água através dos escoamentos superficiais. As lavouras 

irrigadas, embora em menor quantidade, são muito mais intensivas que as de 

sequeiro, demandando maiores quantidades de adubos e defensivos agrícolas 

e, consequentemente, apresentando maior potencial poluidor aos corpos 

hídricos (ECOLOGUS-AGRAR, 2003; MACHADO, 2010). 
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2.7.3. Atividade Pesqueira 

O setor pesqueiro na Baía de Guanabara é representado principalmente 

pela pesca artesanal. Cerca de 3.700 pescadores e 1.400 pequenas 

embarcações são responsáveis por uma produção anual de 19.000 toneladas 

de diversas espécies de pescado, tais como: tainha, corvina, bagre, 

pescadinha, sardinhas laje e boca torta, xerelete e camarões rosa e branco. 

Já a frota de pesca industrial presente na Baía é composta por 

aproximadamente 120 embarcações, destacando-se dentre as espécies 

capturadas o bonito listrado, a albacora laje, o dourado, o camarão rosa, a 

trilha, a castanha, a corvina, o linguado, a lula, as pescadas, o cherne, o 

namorado e o batata (IBAMA, 2002; KCI, 2017). 

Destaca-se a presença dos catadores de caranguejos, especialmente 

atuantes nos manguezais da APA de Guapimirim e/ou próximos aos 

municípios lindeiros (Itaoca, Itambi e Magé). Há atualmente cerca de 600 

coletores sistemáticos deste crustáceo em toda a baía, cuja produção anual 

varia de 200 a 350 toneladas (KCI, 2017). 

Por depender das condições ambientais da Baía de Guanabara, o setor 

pesqueiro - em especial os pescadores artesanais - é o segmento econômico-

social que vivencia grande parte dos impactos que ocorrem no estuário. Em 

plena decadência nos últimos anos, a produção pesqueira na baía é 

diretamente afetada pelos despejos de esgotos sem tratamento, pela 

poluição industrial e por lixo sólido. A atividade de pesca artesanal é 

extremamente vulnerável face aos inúmeros conflitos enfrentados pelos 

pescadores, destacando-se a disputa pelo “território de pesca” com a 

indústria do petróleo e petroquímica, além de outras restrições de uso do 

espelho d’água (Figura 2.10) (IBAMA, 2002; COSTA, 2014; KCI, 2017). 
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Figura 2.10. Usos do espelho d’água da Baía de Guanabara 
Fonte: Adaptado de CHAVES (2011) apud KCI (2017) 

2.7.4. Atividade Portuária 

Na área da Baía de Guanabara existem dois portos instalados: o Porto 

do Rio de Janeiro e o Porto de Niterói, importantes economicamente para a 

balança comercial brasileira e do estado do Rio de Janeiro. A eles é atribuído 

o segundo maior movimento de embarcações do país, recebendo anualmente 

mais de 2.000 navios comerciais. As principais cargas movimentadas no 

Porto do Rio de Janeiro são produtos siderúrgicos, papel de imprensa, trigo, 

veículos, contêineres, petróleo e seus derivados. Já o Porto de Niterói é 

especializado na movimentação de carga geral, reparo naval e, 

principalmente, apoio logístico à atividade offshore. Na baía também estão 

instaladas duas bases da Marinha do Brasil e outros pequenos portos, 

marinas e terminais, inclusive de passageiros (na baía operam linhas de 

transporte aquaviário por barcas que fazem a ligação entre Rio, Niterói, 

Paquetá e a Ilha do Governador) (KJERFVE et al, 1997; SAMPAIO, 2003; KCI, 

2017). 
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Tal como as atividades industriais, as atividades portuárias constituem 

objeto de monitoramento sistemático, com obrigatoriedade de atendimento à 

legislação ambiental que regula o setor. A Marinha do Brasil é responsável 

pela segurança da navegação no estuário e pela prevenção da poluição 

ambiental causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio. 

É importante registrar que as atividades portuárias exercem certa 

pressão sobre o meio ambiente e pescadores através do aumento crescente 

do movimento de embarcações e da falta de controle das áreas de fundeio, 

tendo como consequência a ocorrência de acidentes e a introdução de 

espécies exóticas devido à lavagem de navios fundeados (KCI, 2017). 

2.7.5. Turismo, Lazer e Esportes 

De acordo com Sampaio (2003), as atividades de turismo e lazer na 

Baía de Guanabara estão associadas aos marcos históricos e aos recursos 

naturais. Os pontos turísticos brasileiros mais conhecidos no exterior, como o 

Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, estão diretamente relacionados à imagem 

da Baía de Guanabara. Nela estão localizadas as principais portas de entrada 

de estrangeiros no Rio de Janeiro - o aeroporto internacional Tom Jobim e o 

porto. Os aspectos históricos da região do estuário podem ser conhecidos 

através de visitas aos antigos fortes que defendiam a entrada da baía, assim 

como à Ilha Fiscal. As praias da Baía de Guanabara e de suas ilhas são 

frequentadas durante todo o ano face ao clima favorável da região, embora, 

em decorrência da poluição das águas, o banho em sua maioria não seja 

recomendado. 

Um dos principais centros de lazer e de atividades náuticas do país, o 

estuário possui diversos atrativos náuticos naturais, dentre os quais se 

destacam a Enseada de Botafogo, a Enseada de Jurujuba e a Ilha de Paquetá. 

O Aterro do Flamengo é a mais extensa e completa área de lazer da 

cidade do Rio de Janeiro, com 1,3 milhão de metros quadrados. Formado por 

terras oriundas do desmonte do Morro das Mangueiras, do Morro do Castelo, 
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do Morro do Santo Antônio e do Morro do Querosene, está situado junto à 

orla da Baía de Guanabara, sendo a maior parte dela contígua à praia do 

Flamengo. No parque há diversas áreas para lazer e prática de esportes, 

além do Museu de Arte Moderna (MAM) e o Monumento dos Pracinhas. 

Em 2016, na ocasião dos Jogos Olímpicos, a região portuária passou 

por uma grande transformação com a remoção do Elevado da Perimetral para 

dar lugar ao Porto Maravilha e à Orla Conde, que compreendem uma área de 

5 milhões de metros quadrados. Um calçadão de 3,5 quilômetros de extensão 

e o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) proporcionam o acesso aos diversos 

atrativos culturais da região, dentre eles: o Museu do Amanhã, que levou à 

cidade o conceito de museu experiencial; o Museu de Arte do Rio (MAR), 

dedicado à arte e à cultura visual; o AquaRio, considerado o maior aquário da 

América do Sul; a Pira Olímpica; o Píer Mauá, onde atracam os navios de 

cruzeiro e cujos armazéns foram restaurados para receberem eventos; o Cais 

do Valongo, onde aportavam os navios negreiros vindos da África e  

atualmente considerado Patrimônio Histórico da Humanidade da UNESCO; e o 

Mural Etnias, que entrou para o Guiness Book como maior painel de street art 

do mundo (PORTO MARAVILHA, 2015; FREIRE, 2018). 

Nas águas da baía, em frente à Praia de Botafogo, também eram 

realizadas as principais regatas de remo, um dos esportes olímpicos mais 

tradicionais e mais antigos em clubes e agremiações no Brasil. Contudo, em 

virtude dos aterros e da construção de avenidas nas margens do estuário, 

que dificultaram o transporte dos barcos até as suas águas, além da poluição, 

o remo quase não é mais praticado na Baía de Guanabara (IBG, 2017). 

É importante destacar que a exploração das atividades de turismo e 
lazer associadas ao uso dos recursos hídricos demandam condições 
ambientais favoráveis, o que significa reduzir a poluição desses 
mananciais e tornar a baía, especialmente seu espelho d’água, 
saudável. (KCI, 2017, p. 257) 
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2.8. Saneamento 

A principal fonte de poluição na Região Hidrográfica da Baía de 

Guanabara é o esgoto doméstico das áreas urbanas, responsável por 

89,47% da carga total de DBO, sendo a maior contribuição proveniente das 

sub-bacias das áreas Noroeste e Oeste. Este esgoto atinge os corpos d’água 

como descarga difusa, oriunda dos lançamentos individuais ao longo das 

calhas fluviais, ou como descarga concentrada, nos lançamentos diretos da 

rede coletora e nos efluentes das ETEs, após o tratamento (PDBG, 2005; 

CONEN, 2016; ANA, 2017). 

A infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto sanitário existente na 

região da bacia é, de uma forma geral, bastante precária. No estado do Rio 

de Janeiro os investimentos no setor de abastecimento de água sempre 

foram maiores do que em sistemas de esgotamento municipais. Como 

consequência, grande parte da população não é atendida pelos serviços de 

esgotamento sanitário, havendo sempre um déficit entre a produção e o 

tratamento de esgotos (Figura 2.11). Atualmente, apenas 30% da população 

residente na bacia hidrográfica tem seu esgoto tratado, não havendo coleta 

do restante. Com a falta destes serviços a população vive sob condições 

precárias e adversas, em que os índices de doenças de veiculação hídrica são 

um problema de alarmante preocupação. Nos municípios da Baixada 

Fluminense e em São Gonçalo, onde as condições de saneamento básico são 

mais reduzidas, foram encontradas as maiores taxas de internações por 

doenças de veiculação hídrica, mostrando que esses dois fatores estão 

relacionados (VIEIRA, 2009; KCI, 2016; KCI, 2017). 
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Figura 2.11. Geração e tratamento de esgoto na Bacia da Baía de Guanabara 
no período de 1940 a 2010 
Fonte: Adaptado de Coelho (2007) apud KCI (2016) 

Observa-se na Figura 2.11 que o desenvolvimento de infraestrutura 

para adequar o esgotamento sanitário não acompanhou o crescimento 

urbano na Bacia da Baía de Guanabara nas últimas sete décadas. Foram 

realizadas algumas obras de saneamento, mas insuficientes para impedir a 

crescente depleção dos corpos d’água e do próprio espelho d’água da baía. 

Dentre estas, destacam-se a construção das ETEs de Icaraí e da Ilha do 

Governador, a recuperação da ETE Penha e a construção do emissário 

submarino de Ipanema nos anos 1970. Na década de 1980 nenhuma grande 

obra de saneamento foi realizada na região da Baía de Guanabara. Já na 

década de 1990 o PDBG teve como objetivo primário atender os principais 

problemas de saneamento da região, mas foram priorizadas somente as 

obras de construção e melhoria das ETEs, as quais nunca funcionaram em 

suas capacidades máximas, principalmente porque os sistemas de coleta de 

esgoto não foram estabelecidos como planejados. Hoje, todas as cidades no 

entorno da Baía de Guanabara ainda necessitam avançar em seus sistemas 

esgotamento sanitário, visto que somente os municípios de Niterói, Rio de 

Janeiro e Belford Roxo possuem percentuais expressivos de coleta e 

tratamento de esgotos (Figura 2.12). Atualmente com o PSAM objetiva-se 

reverter a situação de degradação da Baía de Guanabara principalmente 
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reduzindo a carga orgânica lançada com a modernização do sistema de 

esgotamento através de três componentes: obras estruturais de coleta e 

tratamento de esgotos; desenvolvimento operacional e fortalecimento 

institucional; e suporte aos municípios na elaboração de planos municipais de 

saneamento para tornar as políticas públicas de saneamento mais 

sustentáveis (KCI, 2017). 

 

Figura 2.12. Coleta e tratamento de esgotos nos municípios da Bacia da Baía de Guanabara 
Fonte: Adaptado de ANA (2017) e KCI (2017) 

Outro problema relacionado ao esgotamento na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro é a presença de sistemas antigos, principalmente no que 

diz respeito à rede de coleta, cujas capacidades ficaram subdimensionadas 

com a verticalização das áreas urbanizadas. Mediante o aumento do fluxo de 

esgotos em decorrência do crescimento populacional e a impossibilidade de 

adequação imediata dos sistemas de coleta, foram construídas conexões de 

extravasamento dos mesmos para as galerias de drenagem pluvial e para os 

canais e rios das bacias de esgotamento (COELHO, 2007 apud KCI, 2017). 
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Das estações de tratamento de esgotos da região hidrográfica da Baía 

de Guanabara operadas pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto 

(CEDAE), destacam-se a ETE Alegria, ETE Pavuna, ETE Penha, ETE São 

Gonçalo, ETE Sarapuí e ETE Ilha do Governador, existindo também outras 

ETEs com capacidades menores operadas pelos municípios. Cabe ressaltar 

que todas as ETEs operam muito abaixo de sua capacidade nominal, visto 

que as redes coletoras previstas ainda não foram implantadas (Tabela 2.3), 

sendo o índice de ociosidade dos sistemas em torno de 60%. Observa-se na 

Figura 2.13 que não existem ETEs que abranjam as regiões nordeste e norte 

da Bacia da Baía de Guanabara; elas se concentram nas áreas leste e oeste, 

que apresentam maior densidade populacional (KCI, 2017). 

Na Tabela 2.3 também pode ser observado que as ETEs, em sua 

maioria, possuem nível de tratamento secundário, que visa somente à 

remoção de carga orgânica. Contudo, dado o alto nível de eutrofização da 

Baía de Guanabara em função das elevadas concentrações de Nitrogênio e 

Fósforo lançadas diariamente no esgoto doméstico, as principais ETEs 

deveriam ser adaptadas e capacitadas para a remoção de nutrientes através 

de tratamento terciário, o que consequentemente contribuiria para a redução 

da DBO do estuário. Além disso, na baía há uma elevada incidência de 

bactérias patogênicas e de vírus devido à carência do tratamento de esgotos, 

recomendando-se a desinfecção dos efluentes das ETEs para proteção da 

saúde pública. 

Além dos esgotos domésticos, a baía também recebe resíduos sólidos 

de toda ordem (CARLOS; COSENZA; COSENZA, 2005). O lixo causa um 

impacto visual muito maior quando comparado aos demais efluentes devido à 

sua consistência sólida, flutuando nas águas da baía e se depositando nas 

margens de rios, praias e manguezais. 
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Tabela 2.3. Principais ETEs da região da Bacia da Baía de Guanabara 

EMPRESA 
RESPONSÁVEL 

NOME DA ETE TIPO DE 
TRATAMENTO 

VAZÃO DE 
PROJETO 

(m³/DIA) 

VAZÃO 
TRATADA 

(m³/DIA) 
MUNICÍPIOS ATENDIDOS 

Águas de 
Niterói 

ETE Barreto Secundário 7.344 3.329 

Niterói 

ETE Toque-Toque Secundário 45.360 20.585 
ETE Mocanguê Secundário 2.592 1.578 
ETE Camboinhas Terciário 10.022 9.504 
ETE Itaipu Terciário 25.402 9.504 
ETE Jurujuba Secundário 2.592 1.382 

ETE Icaraí 
Emissário / 

primário 
116.640 73.984 

ETE Maria Paula Secundário 5.443 5.184 

CEDAE 

ETE Sarapuí Secundário 129.600 28.134 
Belford Roxo, São João 
de Meriti, Nova Iguaçu, 

Nilópolis e Mesquita 
ETE Paquetá Secundário 2.333 2.000 

Rio de Janeiro 
ETE Ilha do Governador Secundário 45.360 28.375 
ETE Penha Secundário 138.240 52.272 
ETE Alegria Secundário 216.000 111.103 

ETE Pavuna Secundário 129.600 20.817 
Rio de Janeiro, São 

João de Meriti, Nilópolis 
e Duque de Caxias 

ETE Mutondo Secundário 25.920 19.008 São Gonçalo 
ETE Apolo Secundário 6.480 4.320 São Gonçalo e Itaboraí 
ETE Jardim Catarina Secundário 15.984 1.210 São Gonçalo 

F. Ab. Zona 
Oeste S/A 

ETE Vila Catiri Secundário 864 238 
Rio de Janeiro ETE Vila Kennedy Secundário 3.361 3.361 

ETE Deodoro Secundário 65.000 9.072 

Pref. Mun. de 
Nova Iguaçu 

ETE Jardim Canaã Secundário 68 16 

Nova Iguaçu 
ETE Palhada Secundário 1.200 160 
ETE Jardim Panorama Secundário 125 125 
ETE Rancho Fundo Secundário 129 129 

Fonte: Elaboração própria (baseado em dados do Sistema do PROCON ÁGUA – INEA, 2017 e 
de TORRES, 2017) 

 

Figura 2.13. Principais ETEs da região da Bacia da Baía de Guanabara 
Fonte: Elaboração própria (imagem de fundo: GOOGLE, 2017) 
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Os 16 municípios ao redor da Baía de Guanabara têm um quantitativo 

estimado em quase 14.000,00 t/dia de resíduos sólidos urbanos, das quais 

500 t/dia não chegam a ser coletadas, pois são vazadas em terrenos 

clandestinos, rios e canais. O lixo chega aos rios através de escoamento 

superficial, das drenagens urbanas ou lançamento irregular da população. 

Quando chega à Baía de Guanabara, sua mobilidade se dá pelas correntes de 

marés e pelos ventos. 

Outro grave problema é a deposição do lixo mais pesado de menor 

mobilidade, como por exemplo, pneus, sofás e eletrodomésticos, no fundo da 

Baía de Guanabara, o qual se concentra principalmente nas áreas próximas à 

foz dos rios. Além dos danos ambientais, este material no sedimento é difícil 

de ser removido, representando um dos grandes problemas para as 

operações de dragagem e deposição de sedimentos. 

Elaborado pela SEA juntamente com o INEA, o Projeto Baía sem Lixo 

tem como objetivo reduzir a quantidade de lixo flutuante na Baía de 

Guanabara. O projeto possui duas frentes de atuação: instalando estruturas 

feitas a partir de materiais reciclados, como garrafas PET, na foz de rios e 

canais com a finalidade de reter os resíduos sólidos (Ecobarreiras), e 

operando embarcações especiais de coleta de lixo flutuante no espelho 

d’água da baía (Ecobarcos) (Figura 2.14) (KCI, 2017). De forma semelhante, 

o Projeto Águas Limpas, desenvolvido pelo Projeto Grael em parceria com a 

concessionária Águas de Niterói, realiza o mapeamento, monitoramento e a 

coleta de resíduos sólidos flutuantes com um ecobarco nas enseadas de 

Jurujuba e Icaraí, na Zona Sul de Niterói (SOUZA, 2018). 
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Figura 2.14. Ecobarco e ecobarreira 
Fonte: INEA (2014, 2016) 

Outro projeto da SEA é o LIXÃO ZERO, que possuía como meta 

prioritária “a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

urbanos em aterros sanitários, o encerramento de todos os lixões até 2014 e 

a remediação de áreas remanescentes até 2016”. Com a formação de 

arranjos regionais e consórcios intermunicipais para disposição final de 

resíduos sólidos, buscando-se escalas de sustentabilidade e se introduzindo 

incentivos, conseguiu-se que todos os vazadouros e lixões fossem 

desativados no entorno da Baía de Guanabara, dando lugar a aterros 

sanitários e aterros controlados4 (Figura 2.15) (KCI, 2017). 

Os aterros sanitários da região da bacia recebem diariamente cerca de 

13.500 toneladas de resíduos sólidos urbanos (Tabela 2.4). O Aterro 

Metropolitano de Jardim Gramacho, que já foi o maior da América Latina, foi 

desativado em 2012 após 34 anos de operação. Criado em 1978 sobre três 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) – às margens da Baía de 

Guanabara, dos Rios Iguaçu e Sarapuí e sobre área de manguezal –, o aterro 

recebia 9,5 mil t/dia de lixo, sendo a maior parte (75%) proveniente do Rio 

de Janeiro. Até 1996 os despejos eram feitos sem nenhum critério, quando 

então a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) transformou 

                                                           

4 Nos aterros sanitários, o solo é previamente impermeabilizado com mantas de PVC e argila, 
os resíduos são cobertos diariamente a fim de diminuir o impacto visual, o mau cheiro e a 
proliferação de animais, o lixiviado é coletado e tratado e o biogás é captado, sendo queimado 
ou aproveitado como fonte de energia. Os aterros controlados são considerados uma 
categoria intermediária entre o lixão e o aterro sanitário, pois embora seja feita a cobertura 
dos resíduos, não são oferecidos sistemas de tratamento do lixiviado ou impermeabilização do 
solo (ECOD, 2010; PENSAMENTO VERDE, 2013; DINÂMICA AMBIENTAL, 2014). 
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Gramacho em um aterro controlado, instalando um sistema de drenagem 

para coleta e tratamento do lixiviado (NEDER, 2012). 

 

Figura 2.15. Evolução do Programa Lixão Zero 
Fonte: Adaptado de INEA (2014) apud KCI (2017) 

Tabela 2.4. Principais aterros em operação na Bacia da Baía de Guanabara 

ATERRO EMPRESA RESPONSÁVEL 
RECEBIMENTO 

DIÁRIO DE RSU 

(t) 
MUNICÍPIOS ATENDIDOS 

CTR Seropédica 
Saneamento e Energias 
Renováveis do Brasil 
(SERB) 

8.690 
Seropédica, Itaguaí, Rio de 
Janeiro, São João de Meriti e 
Mangaratiba 

CTR Nova Iguaçu 
Fox Haztec Soluções 
Ambientais 2.782 

Belford Roxo, Duque de 
Caxias, Japeri, Mesquita, 
Nilópolis, Nova Iguaçu e 
Miguel Pereira 

CTR São Gonçalo 
Fox Haztec Soluções 
Ambientais 1.500 

Niterói (parcialmente) e São 
Gonçalo 

CTR Itaboraí Estre Ambiental S.A. 675 
Itaboraí, Cachoeiras de 
Macacu, Guapimirim, Maricá, 
Magé, Rio Bonito, Tanguá 

Legenda: RSU = resíduos sólidos urbanos 

Fonte: Adaptado de Canejo (2017) 

O lixiviado é outra grande preocupação quanto à poluição da Baía de 

Guanabara. Como os aterros sanitários não conseguem tratar a grande 

quantidade de chorume que produzem e também não podem acumulá-lo, as 

ETEs passaram a receber este material. Estima-se que metade do chorume 

gerado diariamente no Rio (cerca de um milhão de litros) seja levada em 

caminhões para essas estações, entre elas a de Alegria, onde o chorume é 
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diluído e lançado na baía. Este cenário preocupa, já que as ETEs não são 

adequadas para receber lixiviado, que contém inúmeras substâncias nocivas, 

agravando a poluição do estuário (G1, 2016). 

Scheeffer (2001) sintetizou a atual conjuntura do saneamento na 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e indicou uma direção para 

resolução dos problemas encontrados: 

A condição atual de degradação da baía se tornou um problema 
ambiental e social, que deve ser gerenciado em conjunto. O 
desenvolvimento dos sistemas de esgotamento e tratamento de 
efluente doméstico da bacia e urbanização com abastecimento de 
água nas moradias da população de baixa renda devem ser planejados 
de forma associada. [...] Se o saneamento incluir, além do tratamento 
do esgoto e do abastecimento de água também a urbanização das 
favelas e o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nestes locais, 
boa parte do lançamento de poluição na baía estará resolvida. (p. 24) 
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CAPÍTULO 3 

 

 

MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Apesar de, em termos gerais, os indicadores típicos que influenciam a 

química aquática serem bem conhecidos - processos naturais (clima, 

precipitação, erosão, intemperismo, geologia, tipo de solo), influências 

antropogênicas (atividades urbanas, industriais e agrícolas) e aumento da 

exploração dos recursos hídricos -, a forma como eles interagem e o 

resultado desta interação são difíceis de predizer e generalizar, sendo seu 

conhecimento essencial para o planejamento regional, para o manejo 

sustentável dos recursos hídricos naturais e para a proteção ambiental. Os 

parâmetros físico-químicos e biológicos que caracterizam a qualidade das 

águas sofrem grandes variações espaço-temporais, surgindo assim a 

necessidade de estudos e investimentos para o acompanhamento da 

qualidade das águas nas regiões de interesse (TRINDADE, 2013). 

Programas de monitoramento de qualidade da água são primordiais 

para um melhor entendimento sobre o comportamento de um corpo hídrico 

(FRANÇA, 2009). O Ministério do Meio Ambiente define o monitoramento 

ambiental como “o conhecimento e acompanhamento sistemático da situação 

dos recursos ambientais dos meios físico e biótico, visando à recuperação, 
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melhoria ou manutenção da qualidade ambiental”, a qual “está relacionada 

ao controle de variáveis ambientais, que se alteram, seja em função das 

ações antrópicas, seja em função de transformações naturais” (MMA, 2009). 

A Resolução CONAMA nº 357/05, em seu artigo 8º, dispõe que “o 

conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a 

proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo 

Poder Público” (BRASIL, 2005). A qualidade das águas da Baía de Guanabara 

é objeto de monitoramento convencional por parte da FEEMA, atual INEA, 

órgão de comando e controle do meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, 

desde 1976, o qual possui objetivos, metodologias, frequência amostral e 

abrangência espacial definida. 

Na elaboração de um plano de monitoramento, a definição da 

localização das estações de amostragem permanentes é o fator mais crítico. 

Caso as amostras coletadas não sejam representativas do corpo hídrico, a 

frequência de amostragem e a interpretação e apresentação dos dados não 

têm valor algum. As 26 estações de coleta da Baía de Guanabara inicialmente 

monitoradas pela FEEMA foram definidas em função de áreas homogêneas, 

como águas rasas, águas profundas, canal principal e levando-se em conta os 

rios tributários à baía, os lançamentos de cargas poluidoras, entre outros. 

Contudo, no decorrer dos anos a quantidade de estações sofreu alterações 

com base em novas considerações e necessidades específicas surgidas ao 

longo dos diversos estudos efetuados sobre a baía, mas se mantendo sempre 

a mesma localização dos pontos (FEEMA, 1998). 

A seleção dos parâmetros a serem monitorados está intimamente 

relacionada aos locais de amostragem. De acordo com Derísio (2012), os 

parâmetros de qualidade da água podem ser agrupados de forma a 

caracterizar os diversos tipos de fontes poluidoras (Tabela 3.1), as quais 

deverão ser consideradas, juntamente com os usos previstos para o corpo 

d’água, na seleção destes indicadores. 
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Tabela 3.1. Parâmetros indicadores de diferentes tipos de fontes poluidoras 

FONTE POLUIDORA PARÂMETROS 

Poluição Orgânica 

Demanda bioquímica de oxigênio 
Demanda química de oxigênio 
Cloretos 
Fenóis 
Oxigênio dissolvido 

Poluição Inorgânica 

Metais 
Praguicidas 
Outras substâncias tóxicas 
Testes de toxicidade 

Contaminação Bacteriológica 
Coliformes totais 
Coliformes fecais 

Processo de Eutrofização 

Nitrogênio 
Fósforo 
Transparência 
Clorofila 

Poluição Físico-Química 

pH 
Temperatura 
Sólidos totais 
Turbidez 

Fonte: Adaptado de Derísio (2012) 

A frequência de amostragem é definida a partir de considerações 

estritamente técnicas, levando-se também em consideração aspectos como 

custos, disponibilidade de equipamento, dentre outros. Mais importante do 

que o número de amostras coletadas é a sua regularidade, evitando-se, 

assim, lacunas temporais. Ajustes às frequências podem ocorrer em função 

de fatores práticos, como, por exemplo, itinerários de coleta de amostras, 

horas de trabalho de técnicos e capacidade laboratorial. 

Os princípios básicos de um processo de monitoramento consistente 

são regularidade, constância e coerência nas medições e operações ao longo 

do tempo. Para tal, além de se manter as mesmas estações e frequência de 

amostragem, deve também ser mantida uma combinação razoável entre hora 

e estágio da maré diurna no dia da coleta (FEEMA, 1998; LIMA, 2006).  

3.1. Classes de Qualidade da Água 

Para se determinar os níveis de qualidade das águas ao longo do tempo 

nos corpos hídricos, em função dos usos desejados e dos programas e metas 

para a consecução destes objetivos, é necessário enquadrá-las em classes, 
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definidas como o “conjunto de condições e padrões de qualidade de água 

necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros” 

(BARBOZA, 2010; AGEVAP, 2006; BRASIL, 2005). De acordo com a 

Resolução CONAMA nº 357/05 (BRASIL, 2005), as águas salinas e salobras 

são classificadas em: 

Classe especial: águas destinadas: 

a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral; e, 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

Classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à aquicultura e à atividade de pesca; 

*d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional 

ou avançado; e, 

*e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película, e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto. 

* Os itens d e e se aplicam somente às águas salobras. 

Classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) à pesca amadora; e, 

b) à recreação de contato secundário, tais como pesca esportiva e navegação 

(iatismo, remo etc.). 

Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e, 
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b) à harmonia paisagística. 

 O Estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral, não possui legislação 

específica de classificação das águas e enquadramento dos seus corpos 

hídricos, utilizando-se, para fins de comparação com os padrões de qualidade 

da água, do sistema de classificação e das recomendações da Resolução 

CONAMA nº 357/05, em particular seu Artigo 42, que estabelece como Classe 

1 todas as águas salinas e salobras do país enquanto não forem feitos os 

enquadramentos pelos órgãos competentes, (FEEMA, 1998; BRASIL, 2005). 

No caso específico da Baía de Guanabara, a Comissão Estadual de Controle 

Ambiental (CECA) elaborou em 1980 a DZ-105.R-1 – Diretriz de Classificação 

das Águas da Baía de Guanabara, estabelecendo que os principais usos 

benéficos das águas do estuário devem ser a recreação de contato primário e 

secundário, navegação, abastecimento industrial, harmonia paisagística, 

pesca comercial e artesanal, preservação da biodiversidade e diluição de 

despejos (CECA, 1980). No entanto, face ao atual cenário de poluição da 

baía, seu enquadramento definido pela legislação estadual é impróprio e deve 

ser revisto (LIMA, 2006), prevalecendo assim o preconizado no Artigo 42 da 

Resolução CONAMA nº 357/05. 

3.2. Índices de Qualidade da Água 

Um Índice de Qualidade da Água (IQA) é um número adimensional 

único, dotado de significado para o público geral, que expressa de forma 

objetiva a qualidade da água para seus diversos usos benéficos. Trata-se de 

um método simples e conciso capaz de sintetizar todas as variáveis 

analisadas através da agregação das medições de parâmetros de qualidade 

da água (físico-químicos, biológicos e bacteriológicos), que possibilita a 

avaliação da evolução espaço-temporal da qualidade da água, facilitando 

assim a interpretação de extensos bancos de dados (GONÇALVES, 2008; 

LUMB; SHARMA; BIBEAULT, 2011; GASTALDINI; SOUZA, 1994 apud MMA, 

2018). 
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De acordo com Ott (1978 apud SOARES et al, 2012), os IQAs podem 

ser utilizados para diversas finalidades, tais como: 

- Ordenação de áreas geográficas: comparação de condições 
ambientais em diferentes áreas geográficas; 
- Imposição de normas: determinação do cumprimento ou não da 
legislação ambiental; 
- Análise de tendências: avaliação de mudanças na qualidade 
ambiental em determinado período de tempo e acompanhamento da 
qualidade dos recursos hídricos superficiais; 
- Informação ao público: informe à população sobre as condições de 
qualidade ambiental em determinado ecossistema; 
- Pesquisa científica: redução de uma grande quantidade de dados, 
atuando como ferramenta para o estudo dos fenômenos ambientais; 
- Identificação dos problemas de qualidade de água que demandem 
estudos especiais em trechos de rios; 
- Servir de instrumentos para a gestão dos recursos hídricos. (p. 32 e 
33) 

O uso de IQAs não dispensa análises mais detalhadas dos dados 

gerados em um monitoramento ambiental, assim como também não devem 

ser considerados como ferramentas gerenciais únicas para os corpos hídricos, 

os quais apresentam características distintas a cada trecho em função de 

diversos fatores, como vazão, ocupação das margens, existência de fontes de 

poluição, dentre outros (COIMBRA, 2011). 

O conceito de qualidade da água para classificá-la com base em seu 

grau de pureza ou de poluição remonta a 1848, na Alemanha. Nesta mesma 

época, foi reconhecida no Reino Unido a importância da qualidade da água 

para a saúde pública. Contudo, somente após mais de um século foram de 

fato desenvolvidos índices numéricos para avaliação da qualidade da água. O 

pioneiro foi Horton, que em 1965 apresentou um novo método para 

classificação da qualidade da água na forma de um índice numérico. Ele 

definiu a fórmula matemática do IQA selecionando, classificando e integrando 

de forma simples os principais parâmetros físicos, químicos e biológicos da 

água - neste caso, oxigênio dissolvido, pH, coliformes fecais, condutividade 

elétrica, alcalinidade, cloreto, tratamento de esgoto (percentual da população 

atendida) e carbono extraído por clorofórmio. Cabe ressaltar que Horton não 

considerou em seu índice substâncias tóxicas, uma vez que, em sua 

concepção, os corpos hídricos em circunstância alguma deveriam conter 
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elementos prejudiciais aos seres vivos (SOUZA, 2008; LUMB; SHARMA; 

BIBEAULT, 2011; MEDEIROS et al, 2017). 

Desde então, vários IQAs com formulações e modelos diversos foram 

criados em todo o mundo, cada qual com suas vantagens e limitações. A 

seguir, serão brevemente descritos alguns índices utilizados pelos órgãos 

ambientais na atualidade. 

3.2.1. Índice de Qualidade da Água da National Sanitation Foundation 

(IQANSF) 

Um dos desafios de Horton foi a seleção dos parâmetros corretos a 

serem incluídos em seu índice. Na década de 1970, em um estudo financiado 

pela National Sanitation Foundation (EUA), Brown, McClelland, Deininger e 

Tozer desenvolveram um índice de qualidade da água (IQANSF) com estrutura 

bastante similar à do Índice de Horton, baseado na técnica Delphi5. Foram 

elaborados questionários relacionados às variáveis analíticas de qualidade da 

água para a composição do IQANSF, consultando-se 142 especialistas com 

experiência em gerenciamento de águas, cujas respostas foram tabuladas e 

devolvidas a cada participante, para fins de comparação de sua resposta com 

a dos demais, até que se chegasse a um consenso (RIGUETTI, 2009; LUMB; 

SHARMA; BIBEAULT, 2011; WEINBERG, 2013). Dos 35 parâmetros 

inicialmente propostos, somente 9 foram selecionados para integrar o índice, 

juntamente com seus pesos relativos (Tabela 3.2) e com os valores 

correspondentes à sua condição ou estado, estes últimos indicados em curvas 

médias de variação de qualidade em função de sua concentração ou medida 

(Figura 3.1) (RIGUETTI, 2009; SANTOS, 2009). Com isto, foi solucionado o 

problema de Horton relacionado à seleção dos parâmetros a serem incluídos 

na fórmula do IQA (LUMB; SHARMA; BIBEAULT, 2011). 

                                                           

5 Metodologia desenvolvida pela Rand Corporation que consiste na aplicação de 
questionários a especialistas de determinado assunto, os quais não devem conhecer a 
composição do grupo e trocar informações entre si, de forma a se evitar 
tendenciosidades e influências (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000 apud SANTOS, 2009). 
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A estrutura do IQANSF originalmente proposta, com forma aditiva, 

resulta de uma combinação linear com pesos dos subíndices, conforme a 

Equação 3.1 (ALMEIDA, 2007; RIGUETTI, 2009; WEINBERG, 2013). 

         
IQANSF =                                    (3.1) 

Onde:  
IQANSF - Índice de Qualidade da Água, variando de 0 a 100; 

qi - qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da 

respectiva curva média de variação de qualidade; 

wi - peso relativo do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo: 

 

 
Tabela 3.2. Variáveis de qualidade da água do IQANSF e 
seus pesos relativos 

VARIÁVEL PESO RELATIVO (Wi) 

Oxigênio dissolvido 0,17 

Coliformes fecais 0,16 

pH 0,11 

DBO 0,11 

Temperatura 0,10 

Fosfato total 0,10 

Nitrato 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos totais 0,07 
Fonte: Adaptado de DMRWQN (2018) 

 

 

(3.2) 
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Figura 3.1. Curvas médias de variação de qualidade da água utilizadas no IQANSF 
Fonte: Adaptado de Weinberg (2013) 
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 Estudos subsequentes identificaram que a formulação multiplicativa 

(Equação 3.3) se adequava melhor à opinião dos especialistas do que a 

aditiva, a qual apresenta um problema matemático denominado de 

eclipsamento. Este problema acontece quando pelo menos um subíndice 

apresenta valores extremamente baixos de qualidade de água, mas o IQA 

não reflete esta situação, ocasionando com isso a superestimação da 

qualidade da água, ou seja, mascarando os resultados. Na forma 

multiplicativa, os mesmos pesos tornam-se potências dos subíndices e, com 

isso, quando qualquer destes subíndices aproximar-se de zero, o IQA 

também se aproximará de zero. No entanto, a forma multiplicativa também 

apresenta limitações, pois caso não se disponha do valor de alguma das nove 

variáveis, o cálculo do IQA fica inviabilizado. Cabe ressaltar que ambas as 

formas (aditiva e multiplicativa) continuam a ser utilizadas até os dias atuais 

(RIGUETTI, 2009; SANTOS, 2009; LUMB; SHARMA; BIBEAULT, 2011; MMA, 

2018). 

IQANSF =                          (3.3) 

Onde:  
IQANSF - Índice de Qualidade da Água, variando de 0 a 100; 

qi - qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da 

respectiva curva média de variação de qualidade; 

wi - peso relativo do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em 

função da sua importância para a conformação global de qualidade. 

Os níveis ou faixas de qualidade da água em função do valor calculado 

do IQANSF são apresentados na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3. Classificação da qualidade da água em função do valor do IQANSF 

CATEGORIA IQANSF CONDIÇÕES DO CORPO HÍDRICO 

Ótima 90 ≤ IQANSF ≤ 100 Suporta grande diversidade de vida aquática, 
sendo seu uso satisfatório para todas as 
formas de recreação, inclusive de contato 
primário. Boa 70 ≤ IQANSF < 90 

Regular 50 ≤ IQANSF < 70 
Suporta uma diversidade reduzida de vida 
aquática e sofre com frequência o aumento 
da população de algas. 

Ruim 25 ≤ IQANSF < 50 Suporta uma pequena diversidade de vida 
aquática e apresenta problemas de poluição. 

Péssima 0 ≤ IQANSF < 25 
Suporta apenas um número muito limitado 
de vida aquática e apresenta problemas mais 
severos de poluição. 

Fonte: Adaptado de DMRWQN (2018) e de Almeida (2007) 

3.2.2. Índice de Toxidez (IT) 

Algumas substâncias tóxicas, como metais pesados e pesticidas, 

apresentam concentrações frequentemente limitadas espacial e 

temporalmente a determinadas situações, razão pela qual não podem ser 

incluídas em índices mais amplos propostos para áreas com diferenças 

hidrológicas, demográficas ou geológicas. A fim de contornar esta limitação 

do IQANSF, que não contempla parâmetros tóxicos, foi criado pela própria 

National Sanitation Foundation o Índice de Toxidez (IT) de forma a 

complementá-lo, com o objetivo de indicar a presença desse tipo de 

substâncias acima do seu limite máximo permitido. 

Sete metais (cádmio, chumbo, cobre, mercúrio, cromo total, níquel e 

zinco) integram o IT, que é expresso de forma binária, assumindo o valor 

zero caso pelo menos um dos elementos tóxicos ultrapasse o limite 

permitido, ou o valor 1 em caso contrário. A nota final de um ponto de 

amostragem será o produto do IT pelo IQANSF, o qual terá seu valor 

confirmado (IT=1) ou anulado (IT=0) (RIGUETTI, 2009; MMA, 2018). 
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3.2.3. Índice de Qualidade da Água da Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (IQACETESB) 

No Brasil, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 

utiliza, desde 1975, uma versão adaptada do IQANSF em sua forma 

multiplicativa, visando principalmente à avaliação da contaminação dos 

corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de esgotos domésticos. Para 

isso, substituiu-se o nitrato, originalmente considerado no cálculo do IQANSF, 

pelo nitrogênio total, avaliando assim as outras formas de nitrogênio, tais 

como o nitrogênio orgânico e o amoniacal, que possuem concentrações 

elevadas em efluentes sanitários. O IQACETESB é o índice mais difundido e 

utilizado no país, sendo seu principal objetivo avaliar os corpos hídricos para 

fins de abastecimento público, considerando-se os aspectos relativos ao 

tratamento de suas águas (CANDIA, 2007; CETESB, 2017; MMA, 2018). 

A modificação do IQANSF realizada pela CETESB também contemplou a 

alteração do peso relativo de algumas variáveis (coliformes fecais, pH, DBO e 

sólidos totais), resultando em uma mudança dos limites das faixas de 

classificação de qualidade da água, conforme Tabela 3.4. Para todas as oito 

variáveis que não foram substituídas mantiveram-se as curvas médias de 

variação de qualidade da água utilizadas pelo IQANSF (Figura 3.2) 

(WEINBERG, 2013).  

Tabela 3.4. Classificação da qualidade da água em função 
do valor do IQACETESB 

CATEGORIA IQACETESB 

Ótima 79 < IQACETESB ≤ 100 

Boa 51 < IQACETESB ≤ 79 

Regular 36 < IQACETESB ≤ 51 

Ruim 19 < IQACETESB ≤ 36 

Péssima 0 ≤ IQACETESB ≤ 19 

Fonte: Adaptado de CETESB (2017) 
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Figura 3.2. Curvas médias de variação de qualidade da água e pesos relativos dos 
parâmetros utilizados no IQACETESB 
Fonte: CETESB (2017) 

3.2.4. Índice de Estado Trófico (IET) 

 O Índice do Estado Trófico (IET) foi desenvolvido por Carlson em 1977 

com a finalidade de classificar os corpos d’água em relação aos seus 
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diferentes graus de trofia, avaliando a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento 

excessivo de algas e macrófitas aquáticas (ANA, 2012). O IET se baseia nos 

parâmetros clorofila-a, fósforo total e transparência da água (pela 

profundidade do disco de Secchi), sendo um meio conveniente para 

quantificar a relação entre: as alterações nos nutrientes (medidos pelo 

fósforo total), que atuam como o agente causador do processo de 

eutrofização; as alterações no nível de crescimento da biomassa algal 

(medidas pela clorofila-a) devido ao enriquecimento de nutrientes; e as 

alterações na turbidez da água (medidas pela transparência) em decorrência 

do crescimento excessivo das algas. De forma resumida, pode-se afirmar que 

o IET abrange satisfatoriamente a causa e o efeito do processo de 

eutrofização, já que o fósforo total expressa o potencial de eutrofização e a 

clorofila-a representa a resposta do corpo hídrico ao agente causador, 

juntamente com a transparência (RIGUETTI, 2009; IGAM, 2014; CETESB, 

2017). 

 Cada um dos parâmetros selecionados produz uma medida do estado 

trófico, considerada independente, em uma escala de 0 a 100 (Equações 3.4, 

3.5 e 3.6) (RIGUETTI, 2009): 

	
���� = 14,42 ∙ ln��� + 4,15    (3.4) 

	
������ =  9,81 ∙ ln���� + 30,6    (3.5) 

	
���"� =  60 − 14,41 ∙ ln��"�           (3.6) 

Onde: 

IET(PT) - índice do estado trófico para o fósforo total; 

IET(Cla) - índice do estado trófico para a clorofila-a; 

IET(TA) - índice do estado trófico para a transparência da água; 

[PT] - concentração de fósforo total em µg/L; 

[Cla] - concentração de clorofila-a em µg/L; 

[TA] - Transparência da água em metros. 
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 O IET de Carlson é obtido pelo cálculo da média aritmética dos valores 

de IET de cada parâmetro, conforme Equação 3.7: 

	
� = $%&�'&�($%&�)*+�($%&�&,�
-         (3.7) 

Os limites estabelecidos para as diferentes classes tróficas estão 

apresentados na Tabela 3.5, observando-se que elevados valores de IET 

correspondem a corpos hídricos mais eutrofizados. 

Tabela 3.5. Classificação do estado trófico em função do valor do IET 

CATEGORIA IET CONDIÇÕES DO CORPO HÍDRICO 

Ultraoligotrófico IET ≤ 20 
Corpo d’água limpo, de produtividade 
muito baixa e concentrações 
insignificantes de nutrientes. 

Oligotrófico 20 < IET ≤ 40 

Corpo d’água limpo, de baixa 
produtividade, em que não ocorrem 
interferências indesejáveis sobre o uso 
da água, decorrentes da presença de 
nutrientes. 

Mesotrófico 40 <IET ≤ 50 

Corpo d’água com produtividade 
intermediária, com possíveis implicações 
sobre a qualidade da água, em níveis 
aceitáveis, na maioria dos casos. 

Eutrófico 50 <IET ≤ 60 

Corpo d’água com alta produtividade em 
relação às condições naturais, com 
redução da transparência, em geral 
afetado por atividades antrópicas, no 
qual ocorrem alterações indesejáveis na 
qualidade da água, decorrentes do 
aumento da concentração de nutrientes, 
e interferências nos seus múltiplos usos. 

Hipereutrófico IET > 74 

Corpo d’água afetado significativamente 
pelas elevadas concentrações de matéria 
orgânica e nutrientes, com 
comprometimento acentuado nos seus 
usos, associado a episódios de florações 
de algas ou mortandades de peixes, com 
consequências indesejáveis para seus 
múltiplos usos. 

Fonte: Adaptado de Riguetti (2009) e IGAM (2014) 

 Uma vez que o modelo do IET de Carlson foi baseado em dados obtidos 

de corpos d’água de clima temperado, Toledo e colaboradores em 1983 

propuseram modificações a este índice, de forma a adequá-lo para ambientes 

tropicais (MMA, 2018). Para isso, foram alteradas as expressões originais do 
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IET e incluída uma expressão para o ortosfosfato dissolvido, conforme as 

Equações 3.8 a 3.12 (MAIA; CARVALHO; CARVALHO, 2015): 

	
�m��� =  10 . 06 − 12,-3 /�'&� 
56 3 78    (3.8) 

	
�m����� =  10 ∙ 16 − �3,9:;9,<=∙*>�)*+��
56 3 7      (3.9) 

	
�m��"� =  10 ∙ 06 − 19,?:(*>�&,�
56 3 78               (3.10) 

	
�m@A43-C = 10 ∙ 1?;@*> 3D,?E / F'G43-HC
56 3 7   (3.11) 

	
�m = $%&�&,�(3∙F$%&�'&�($%&�)*+�($%&�'G43-�H
E        (3.12) 

Onde: 

IETm(PT) - índice do estado trófico modificado para o fósforo total; 

IETm(Cla) - índice do estado trófico modificado para a clorofila-a; 

IETm(TA) - índice do estado trófico modificado para a transparência da água; 

IETm(PO4
3-) - índice do estado trófico modificado para o ortofosfato 

dissolvido; 

IETm - Índice de Estado Trófico Modificado; 

[PT] - concentração de fósforo total em µg/L; 

[Cla] - concentração de clorofila-a em µg/L; 

[TA] - Transparência da água em metros; 

[PO4
3-] - concentração de ortofosfato dissolvido em µg/L. 

 A classificação deste índice modificado em função dos graus de trofia 

está apresentada na Tabela 3.6: 
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Tabela 3.6. Classificação do estado trófico em função do 
valor do IETm 

CATEGORIA IETm 

Ultraoligotrófico IETm ≤ 24 

Oligotrófico 24 < IETm ≤ 44 

Mesotrófico 44 < IETm ≤ 54 

Eutrófico 54 < IETm ≤ 74 

Hipereutrófico IETm > 74 

Fonte: Adaptado de Lamparelli (2004) 

 Outra modificação do IET de Carlson foi proposta por Lamparelli 

(2004), que considerou em suas equações apenas as variáveis fósforo total e 

clorofila-a, visto que a transparência da água muitas vezes não representa o 

estado de trofia, a qual “pode ser afetada pela elevada turbidez decorrente 

de material mineral em suspensão e não apenas pela densidade de 

organismos planctônicos” (CETESB, 2017). Este índice, calculado de acordo 

com as Equações 3.13 a 3.17 e classificado conforme exposto na Tabela 3.7, 

é utilizado pela CETESB para avaliar o grau de trofia em rios e reservatórios 

do Estado de São Paulo. 

Rios:  	
�L����� = 10 ∙ �6 − @�−0,7 − 0,6 ∙ ��K�������/�K2�C − 20       (3.13) 

  	
�L��� = 10 ∙ �6 − @�0,42 − 0,36 ∙ ��K�����/�K2�C − 20       (3.14) 

Reservatórios: 	
�L����� = 10 ∙ �6 − @�0,92 − 0,34 ∙ ��K�������/�K2�C       (3.15) 

   	
�L��� = 10 ∙ �6 − @�1,77 − 0,42 ∙ ��K�����/�K2�C       (3.16) 

     	
�L = $%&L�'&�( $%&L�)*+�
3                (3.17) 

Onde: 

IETL(PT) - índice do estado trófico modificado por Lamparelli para o fósforo 

total; 
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IETL(Cla) - índice do estado trófico modificado por Lamparelli para a clorofila-

a; 

IETL - Índice do Estado Trófico modificado por Lamparelli; 

[PT] - concentração de fósforo total em µg/L; 

[Cla] - concentração de clorofila-a em µg/L. 

Tabela 3.7. Classificação do estado trófico em função do 
valor do IETL 

CATEGORIA IETL 

Ultraoligotrófico IETL ≤ 47 

Oligotrófico 47 < IETL ≤ 52 

Mesotrófico 52 < IETL ≤ 59 

Eutrófico 59 < IETL ≤ 63 

Supereutrófico 63 < IETL ≤ 67 

Hipereutrófico IETL > 67 

Fonte: Adaptado de CETESB (2017) 

3.2.5. Canadian Water Quality Index (IQAC) ou Índice de 

Conformidade ao Enquadramento (ICE) 

No final da década de 1990, o Canadian Council of Ministers of the 

Environment (CCME) desenvolveu um índice com a finalidade de informar, de 

forma simplificada, a qualidade das águas ao público geral e identificar as 

bacias hidrográficas que necessitavam de ações prioritárias. Originalmente 

chamado de Canadian Water Quality Index (IQAC), é utilizado para o 

acompanhamento da qualidade da água em relação às metas de 

enquadramento, avaliando o grau de distanciamento entre a realidade dos 

corpos hídricos e o nível de qualidade estabelecido para atender os usos a 

que eles se destinam. O IQAC é amplamente difundido não só no Canadá, 

mas também em diversos outros países, inclusive no Brasil, onde é conhecido 

como Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE). 
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O IQAC analisa três fatores que representam: a abrangência do impacto 

causado pela não conformidade com o padrão do enquadramento durante o 

período avaliado (F1); a frequência com que as não conformidades com o 

padrão do enquadramento ocorrem (F2); e a amplitude da não conformidade, 

ou seja, o desvio da variável em relação ao seu limite do enquadramento (F3) 

(ANA, 2012; LUMB; SHARMA; BIBEAULT, 2011; IGAM, 2014). O cálculo IQAC 

é apresentado pelas Equações 3.18 a 3.24 (CCME, 2001; SANTOS, 2009): 

L1 = 1MúOPQR SP T+QâOPVQRW >ãR YR>ZRQOPW
MúOPQR VRV+* SP T+QâOPVQRW 7 ∙ 100   (3.18) 

L2 =  1MúOPQR SP +>á*\WPW >ãR YR>ZRQOPW
MúOPQR VRV+* SP +>á*\WPW 7 ∙ 100         (3.19) 

A obtenção do F3 ocorre em três momentos: cálculo das variações, isto 

é, o número de vezes em que a concentração de um parâmetro é superior 

(ou inferior, quando o valor de referência é o mínimo) ao limite estabelecido; 

soma normalizada das variações (nse); e padronização da soma normalizada. 

A Equação 3.20 se aplica nos casos em que o parâmetro não deve exceder o 

valor de referência, e a Equação 3.21 é utilizada quando o parâmetro não 

deve ser inferior ao valor de referência. 

]�^_�çãai = 1)R>YP>VQ+çãR SR T+QâOPVQR >ãR YR>ZRQOPi 
c+*RQ SP QPZPQê>Y\+j 7 − 1       (3.20) 

]�^_�çãai = 1 c+*RQ SP QPZPQê>Y\+ j
)R>YP>VQ+çãR SR T+QâOPVQR >ãR YR>ZRQOPi7 − 1    (3.21) 

Kfg = ∑ i+Q\+çãRijklmMúOPQR VRV+* SP +>á*\WPW       (3.22) 

L3 = >WP
9,9D∙>WP(9,9D        (3.23) 

 Uma vez obtidos os três fatores, o IQAC pode finalmente ser calculado 

com a Equação 3.24: 

	n"C = 100 − 0√q1r(q2r(q3r
D,E-3 8      (3.24) 
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O IQAC tem como resultado de seu cálculo um valor entre 0 (pior 

qualidade de água) e 100 (melhor qualidade de água), ou seja, quanto maior 

o seu valor, mais o ponto de monitoramento estará de acordo com o 

enquadramento do corpo hídrico. Cinco diferentes categorias classificam a 

qualidade da água de acordo com o IQAC, conforme Tabela 3.8. 

Tabela 3.8. Classificação da qualidade da água em função do valor do IQAC 

CATEGORIA IQAc CONDIÇÕES DO CORPO HÍDRICO 

Ótimo 95 <IQAC ≤ 100 
Qualidade da água protegida, com virtual 
ausência de impactos; condições muito 
próximas às naturais. 

Bom 80 <IQAC ≤ 95 

Qualidade da água protegida, 
apresentando apenas um pequeno grau 
de impacto; as condições raramente se 
desviam dos níveis naturais ou 
desejáveis. 

Regular 65 <IQAC ≤ 80 

Qualidade da água protegida, mas com 
ocasionais impactos; as condições por 
vezes se desviam dos níveis naturais ou 
desejáveis. 

Ruim 45 <IQAC ≤ 65 

Qualidade da água afetada com 
frequência; as condições frequentemente 
se desviam dos níveis naturais ou 
desejáveis. 

Péssimo IQAC ≤ 45 

Qualidade da água quase sempre 
alterada; as condições geralmente se 
desviam dos níveis naturais ou 
desejáveis. 

Fonte: Adaptado de CCME (2001) 

 O IQAC permite alteração dos parâmetros, dos objetivos e do período 

de tempo em função das necessidades de avaliação, sendo um índice 

bastante flexível neste sentido. Contudo, seu cálculo requer no mínimo 

quatro variáveis amostradas ao menos quatro vezes durante o período 

avaliado (CCME, 2001; LUMB; SHARMA; BIBEAULT, 2011). 

3.2.6. Índice de Conformidade (IC) 

 O Índice de Conformidade (IC) foi desenvolvido pelo INEA em 2014 

com o objetivo de avaliar a qualidade das águas em relação à contaminação 

por efluentes sanitários em ambientes lênticos (baías e lagoas), em especial 

no Complexo Lagunar de Jacarepaguá. Esse índice tem como base os padrões 
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da Resolução CONAMA n° 357/2005 para águas de Classe 2 e considera em 

seu cálculo cinco parâmetros relacionados ao esgoto doméstico, principal 

problema desses sistemas ecológicos, sendo eles: coliformes 

termotolerantes, oxigênio dissolvido, fósforo total, nitrato e nitrogênio 

amoniacal total. O resultado do IC é obtido pela média das razões entre o 

valor e o padrão dos cinco parâmetros, conforme Equação 3.25 (SOARES et 

al, 2012). 

(3.25) 

Onde: 

Vi – Valor (concentração) do parâmetro; 

Pi – Padrão do parâmetro; 

n – Número de parâmetros = 5. 

O percentual de desvio em relação aos padrões preconizados pela 

legislação gera uma classificação de conformidade em 4 categorias: 

satisfatório, regular, ruim ou péssimo (Tabela 3.9). 

Tabela 3.9. Classificação da qualidade da água em função 
do valor do IC 

CATEGORIA IC 

Satisfatório IC ≤ 1,00 

Regular 1,00 < IC ≤ 1,50 

Ruim 1,50 < IC ≤ 2,00 

Péssimo IC > 2,00 

Fonte: Adaptado de Soares et al (2012) 

Face à inexistência de um índice mais adequado para avaliação das 

águas da Baía de Guanabara, visto que na literatura científica quase todos os 

trabalhos contemplam o desenvolvimento de índices para avaliação da 

qualidade da água de rios, os quais não abordam as particularidades da 
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dinâmica estuarina, o IC foi, em caráter provisório, adotado com este 

propósito. No entanto, percebeu-se que seriam necessários estudos mais 

aprofundados para certificar se os resultados por ele fornecidos de fato 

retratavam as condições das águas da baía, tendo assim seu uso 

interrompido em 2016. 

3.2.7. Índices Baseados em Métodos Estatísticos Multivariados 

(IQAMEV) 

Um importante avanço nos últimos anos foi a introdução da análise 

estatística multivariada para seleção dos parâmetros significativos na 

elaboração de índices de qualidade da água, especialmente na primeira 

década do século XXI, com o surgimento dos softwares estatísticos (LUMB; 

SHARMA; BIBEAULT, 2011). No Brasil, a Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luis Roessler - RS (FEPAM) foi o primeiro órgão 

ambiental a desenvolver e utilizar um índice de qualidade da água baseado 

em métodos estatísticos multivariados (FEPAM, 2005). 

Enquanto a maioria dos índices (principalmente os baseados no Método 

Delphi) possui certo grau de subjetividade, haja vista sua dependência da 

escolha das variáveis que constituirão os indicadores principais das alterações 

da qualidade da água, os índices baseados em técnicas estatísticas 

determinam com mais robustez os indicadores que melhor caracterizam o 

corpo d’água em estudo, mostrando-se mais sensíveis às variações de 

qualidade da água. Esses índices são locais, ou seja, não permitem 

generalizações para todos os corpos d’água, já que cada sistema hídrico 

possui suas particularidades, fornecendo assim dados mais confiáveis e 

específicos (TOLEDO; NICOLELLA, 2002). 

Dentre as abordagens multivariadas, a Análise Fatorial (AF) é a mais 

utilizada para a construção de índices de qualidade da água (TOLEDO; 

NICOLELLA, 2002; FEPAM, 2005; CANDIA, 2007; BARROS et al, 2010; 

COLETTI et al, 2010; SANTOS et al, 2010; BEZ, 2011; GUEDES et al, 2011; 

SOUZA, 2014), visto que identifica importantes fatores ou componentes que 



Capítulo 3. Monitoramento Ambiental   66

explicam a maioria das variações de um sistema. Esse método visa à redução 

do número de variáveis com o mínimo de perda de informação, preservando 

as relações existentes nos dados originais e permitindo, assim, a seleção dos 

parâmetros mais representativos para o corpo hídrico avaliado (OUYANG, 

2005). 

Essa técnica multivariada será abordada com mais detalhes no item 

4.2, mas de uma forma geral a elaboração do IQAMEV através de sua 

utilização demanda basicamente três etapas: a primeira consiste na 

preparação da matriz de correlação; a segunda, na extração dos fatores 

comuns e possível redução das variáveis; e a terceira, na rotação dos eixos 

relativos aos fatores comuns, visando uma solução mais simples e de fácil 

interpretação (TOLEDO; NICOLELLA, 2002; COLETTI et al, 2010; GUEDES et 

al, 2011). Os coeficientes dos escores fatoriais obtidos são associados a cada 

variável, sendo os pesos fatoriais que ponderam os valores da variável 

original (BEZ, 2011), conforme a Equação 3.26 (FEPAM, 2005; CANDIA, 

2007). As categorias de classificação da qualidade da água serão definidas 

em função da finalidade do índice desenvolvido, considerando-se os padrões 

preconizados pela legislação para os usos pretendidos do corpo hídrico 

avaliado. 

    (3.26) 

Onde: 

n - Número de variáveis retidas; 

wi - Peso relativo do parâmetro (coeficiente do escore do primeiro fator); 

Zi - Variável padronizada.
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CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

4.1. Introdução à Análise Estatística Multivariada 

A Análise Multivariada consiste em um conjunto de métodos estatísticos 

que permite analisar medidas de múltiplas variáveis simultaneamente, 

fornecendo uma interpretação simples de conjuntos de dados complexos. 

Trata-se de uma técnica exploratória que tem por objetivo mensurar, explicar 

e predizer o grau de relação entre as múltiplas variáveis estatísticas, devendo 

todas as variáveis ser aleatórias e inter-relacionadas de tal modo que seus 

diferentes efeitos não podem ser interpretados separadamente de forma 

significativa (FRANÇA, 2009; HAIR JR. et al, 2009; MONTEIRO et al, 2010). 

De acordo com Hair Jr. et al (2009), o constructo da análise 

multivariada é a variável estatística, uma combinação linear de variáveis com 

pesos empiricamente determinados. Uma variável estatística de n variáveis 

ponderadas pode ser enunciada matematicamente de acordo com a Equação 

4.1, cujo resultado é um único valor que representa a combinação do 

conjunto inteiro de variáveis que melhor atinge o objetivo da análise 

multivariada específica. 
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(4.1)                         

Onde: 

wn  - Peso determinado pela técnica multivariada; 

Xn - Variável observada. 

Os métodos estatísticos multivariados têm sido amplamente utilizados 

na avaliação da qualidade da água, proporcionando uma melhor compreensão 

da dinâmica de um corpo hídrico, assim como a identificação dos fatores 

responsáveis pelas variações na qualidade de suas águas. No presente 

trabalho, será abordada a Análise Fatorial, utilizando-se a Análise de 

Componentes Principais como método de extração dos fatores, por se 

mostrarem as mais adequadas para a obtenção dos objetivos propostos. 

4.2. Análise Fatorial (AF) 

A Análise Fatorial (AF) é uma técnica de interdependência, cujo 

propósito principal é definir a estrutura inerente entre as variáveis na análise. 

Trata-se de um instrumento utilizado no desenvolvimento, refinamento e 

avaliação de testes, escalas e medidas, que analisa e resume as inter-

relações (correlações) de um grande conjunto de variáveis, resultando em 

um número reduzido de variáveis latentes não observáveis que compartilham 

uma variância comum, chamadas fatores. Os fatores representam 

aproximadamente a mesma quantidade de informações do conjunto de 

observações originais, diminuindo assim a complexidade geral dos dados 

(STAPLETON, 1997; COSTA, 2006; HAIR JR. et al, 2009; TAHERDOOST; 

SAHIBUDDIN; JALALIYOON, 2014; BASSO, 2016). De acordo com Johnson e 

Wichern (1998) apud França (2009): 

 

A motivação do modelo fatorial decorre da suposição de que variáveis 
possam ser agrupadas de acordo com suas correlações e que as 
variáveis dentro de um grupo particular estão altamente 
correlacionadas entre si, mas muito pouco correlacionadas com 
variáveis pertencentes a outro grupo. Assim, admite-se que cada 
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grupo de variáveis represente um fator, o qual é responsável pelas 
correlações observadas. (p. 23) 

A AF é dividida em duas categorias principais: Análise Fatorial 

Exploratória e Análise Fatorial Confirmatória. Na primeira, o pesquisador não 

possui expectativas quanto ao número ou natureza dos fatores, permitindo-

lhe explorar as principais variáveis para criar uma teoria ou modelo a partir 

de um conjunto relativamente grande de dimensões latentes. Já a segunda 

se baseia em testar hipóteses sobre a adequação de um modelo proposto 

para a estrutura de correlação de um conjunto de dados (TAHERDOOST; 

SAHIBUDDIN; JALALIYOON, 2014; BASSO, 2016). Nesta tese será utilizada a 

Análise Fatorial Exploratória, buscando-se compreender a dinâmica envolvida 

na alteração da qualidade das águas da Baía de Guanabara. 

O tipo mais comum de AF é a Análise Fatorial R, que analisa um 

conjunto de variáveis a fim de identificar as dimensões latentes. A Análise 

Fatorial R é aplicada a uma matriz de correlação das variáveis, tendo como 

objetivo o resumo de características. Quanto a isso, a AF fornece duas saídas 

distintas, porém relacionadas: resumo de dados e redução de dados. No 

resumo de dados, a AF obtém dimensões inerentes que, quando 

interpretadas e compreendidas, descrevem os dados em um número muito 

menor de conceitos do que as variáveis individuais originais. A redução de 

dados estende esse processo derivando um valor empírico (escore fatorial) 

para cada dimensão (fator) e então substituindo o valor original por esse 

novo valor (HAIR JR. et al, 2009). 

Para garantir que as variáveis são suficientemente correlacionadas 

umas com as outras para produzir fatores representativos, faz-se necessário 

avaliar algumas medidas gerais de intercorrelação. Para se determinar a 

adequação da AF, a matriz de correlação das variáveis deve conter um 

número substancial de correlações maiores que 0,30. Outra medida dessa 

natureza é o Teste de Esfericidade de Bartlett, o qual examina a matriz de 

correlação em sua totalidade, fornecendo a significância estatística de que 

nela existem correlações significantes entre pelo menos algumas das 

variáveis. Para que o Teste de Esfericidade de Bartlett seja considerado 
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estatisticamente significante, sua significância deve ser inferior a 0,05, o que 

indica que existem correlações suficientes entre as variáveis. Uma terceira 

medida para quantificar o grau de intercorrelações entre as variáveis e a 

adequação da AF é a Medida de Adequacidade da Amostra de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO), cujos valores variam de 0 a 1, conforme Tabela 4.1. Para que a 

AF seja considerada adequada, os valores de KMO devem ser superiores a 

0,50 (HAIR JR. et al, 2009; FILHO; JÚNIOR, 2010; TAHERDOOST; 

SAHIBUDDIN; JALALIYOON, 2014). 

Tabela 4.1. Orientações KMO quanto à adequação da AF 

MEDIDA KMO ORIENTAÇÃO 

KMO ≥ 0,80 Admirável 

0,70 ≤ KMO < 0,80 Mediano 

0,60 ≤ KMO < 0,70 Medíocre 

0,50 ≤ KMO < 0,60 Ruim 

KMO < 0,50 Inaceitável 
Fonte: Adaptado de Hair Jr. et al (2009) 

Na AF existem dois métodos de extração dos fatores, cuja escolha se 

baseia nos objetivos da AF combinados ao conhecimento prévio sobre a 

variância6 nas variáveis: Análise de Componentes Principais e Análise de 

Fatores Comuns. A Análise de Componentes Principais tem como objetivo 

resumir a maior parte da informação original (variância) a um número 

mínimo de fatores para fins de previsão. Já a Análise de Fatores Comuns é 

usada na identificação de fatores ou dimensões latentes representados nas 

variáveis originais. Para os fins deste trabalho, será empregada a Análise de 

Componentes Principais como método de extração de fatores (HAIR JR. et al, 

2009; FILHO; JÚNIOR, 2010; TRINDADE, 2013). 

                                                           

6 A variância representa a quantia total de dispersão de valores para uma única variável em 
torno de sua média, podendo ser particionada em três tipos: variância comum 
(comunalidade), que é aquela compartilhada com as demais variáveis na análise e é explicada 
com base nas correlações; variância específica, que é aquela associada com apenas uma 
única variável, não podendo ser explicada pelas correlações com outras variáveis; e variância 
de erro, resultante da não confiabilidade no processo de coleta de dados, de erro de medida 
ou de componente aleatório no fenômeno medido, e que também não pode ser explicada por 
correlações com outras variáveis (HAIR JR. et al, 2009). 
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A matriz fatorial é obtida pela transformação da matriz de correlação 

por meio de estimação de um modelo fatorial. Os fatores são combinações 

lineares ortogonais, derivadas em ordem decrescente de máxima variância, 

ou seja, o primeiro fator explica o máximo da variabilidade total dos dados; o 

segundo fator explica o máximo da variabilidade restante dos dados, sendo 

não correlacionado com o primeiro; o terceiro fator explica o máximo da 

variabilidade total restante dos dados, sendo não correlacionado com o 

primeiro e o segundo fatores e assim sucessivamente, até que o número de 

fatores seja no máximo igual ao número de variáveis (CANDIA, 2007; 

FRANÇA, 2009; GUEDES et al, 2011). 

Um menor número de fatores que representem adequadamente o 

conjunto inteiro de variáveis será retido, considerando-se alguns critérios de 

seleção. O Critério de Kaiser (ou da Raiz Latente) é o mais utilizado para este 

propósito devido à sua simplicidade de aplicação. Ele considera que deve ser 

mantido para interpretação qualquer fator individual que explique a variância 

de ao menos uma variável original. Desta forma, apenas os fatores que 

possuem autovalores7 (ou raízes latentes) maiores que 1 serão considerados 

significantes e deverão ser retidos. O Critério do Teste Scree (Scree Plot) 

identifica o número de fatores que podem ser extraídos antes que a 

proporção de variância única seja substancialmente maior que a de variância 

comum. Trata-se de uma representação gráfica dos autovalores em relação 

ao número de fatores em sua ordem de extração, sendo o ponto de corte 

determinado através da forma da curva resultante, cujos ângulos de 

inclinação rapidamente decrescem no início e então lentamente se 

aproximam de uma reta horizontal, paralela ao eixo das abscissas (Figura 

4.1). O número de fatores a serem retidos deve ser igual ao número de 

autovalores anteriores ao ponto de inflexão da curva. Há também o Critério 

de Percentagem de Variância, baseado na conquista de um percentual 

cumulativo especificado da variância total extraída por fatores sucessivos, 

garantindo-se assim significância prática para os fatores determinados. Não 

há um percentual mínimo de variância acumulada definido – este deverá ser 
                                                           

7 Os autovalores indicam a importância relativa de cada fator na explicação da variância 
associada ao conjunto de variáveis analisado (TRINDADE, 2013). 
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pré-determinado pelo pesquisador de acordo com a natureza do fenômeno 

investigado –, podendo ser consideradas satisfatórias soluções que expliquem 

de 90% a somente 60% da variância total (FRANÇA, 2009; HAIR JR. et al, 

2009; GOMES, 2013; TRINDADE, 2013). 

 

Figura 4.1. Scree Plot 
Fonte: Elaboração própria 

  A interpretação dos fatores se baseia na análise das cargas fatoriais, 

que são a correlação de cada variável com o fator e indicam o grau de 

correspondência entre ambos. Contudo, as soluções fatoriais iniciais não-

rotacionadas geralmente são de difícil interpretação, pois com frequência 

apresentam ambiguidades entre os fatores. A fim de se obter uma estrutura 

fatorial mais simples e significativa emprega-se a rotação fatorial, que 

redistribui a variância dos primeiros fatores para os últimos sem que as 

comunalidades das variáveis e o percentual de variância explicada pelos 

fatores sejam alterados. Há dois tipos de rotação fatorial: os métodos 

rotacionais ortogonais (Quartimax, Varimax e Equimax), nos quais os eixos 

são mantidos a 90 graus, e os métodos de rotação oblíqua, em que os eixos 

são rotacionados sem que o ângulo de 90 graus entre os eixos de referência 
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seja mantido. Os métodos de rotação fatorial ortogonal são os mais 

empregados, especialmente quando o objetivo da pesquisa é a redução de 

dados a um número menor de variáveis. Dentre eles, destaca-se o método 

Varimax, que maximiza a soma de variâncias de cargas exigidas da matriz 

fatorial, obtendo-se cargas altas para cada variável em um único fator e 

cargas baixas nos demais fatores. Quanto maior o valor absoluto da carga 

fatorial, mais importante ela será na interpretação da matriz fatorial. 

Considera-se que cargas fatoriais na faixa de ± 0,30 a ± 0,40 atendem o 

nível mínimo para interpretação da estrutura; cargas de ± 0,50 ou maiores 

são praticamente significantes; e cargas excedendo ± 0,70 indicam uma 

estrutura fatorial bem definida. Devem-se observar também as 

comunalidades, com o intuito de avaliar se as variáveis atendem níveis de 

explicação aceitáveis. Em geral, valores de comunalidade acima de 0,50 são 

considerados aceitáveis, já que pelo menos metade da variância de cada 

variável está sendo considerada. Caso contrário, a variável é passível de ser 

eliminada, podendo o modelo então ser reespecificado pela derivação de uma 

nova solução fatorial (VICINI, 2005; FRANÇA, 2009; HAIR JR. et al, 2009; 

GOMES, 2013). 

 Visando à redução de dados, o conjunto original de variáveis pode ser 

substituído por outro menor e inteiramente novo, formado por variáveis que 

incorporam o caráter e a natureza das variáveis originais, através do cálculo 

de escores fatoriais, que são medidas compostas de cada fator estimadas 

para cada indivíduo. Por possuir a maior variância possível, o primeiro fator 

geralmente é utilizado para o cálculo dos escores, destacando-se a criação de 

indicadores para classificação (escores de desempenho ou índices) com o 

objetivo de comparar ou agrupar indivíduos. Ao se buscar dissimilaridades, 

essas novas variáveis compostas podem ser usadas de modo que apenas 

diferenças para escores compostos sejam analisadas, em vez de diferenças 

entre variáveis individuais (VICINI, 2005; FRANÇA, 2009; HAIR JR. et al, 

2009; SILVA; SILVA; BORGES, 2015). 
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4.2.1. Aplicações da AF na Avaliação da Qualidade da Água 

 Coletti et al (2010) utilizaram a AF para desenvolver um IQA com a 

finalidade de avaliar a influência das atividades agrícolas na qualidade das 

águas do Rio das Pedras, localizado nas cidades de Mogi Guaçu e Estiva Gerbi 

(SP). Seis pontos de coleta foram monitorados mensalmente durante 13 

meses, realizando-se também o acompanhamento das condições 

meteorológicas (precipitação atmosférica). Três fatores explicaram 72,1% da 

variância total, tendo o primeiro sido adotado como o IQA, utilizando-se o 

critério de Bartlett para estimar o peso de cada variável selecionada para 

compor a equação, quais sejam: nitrato, nitrogênio amoniacal, amônia, 

fósforo total, condutividade elétrica, pH e turbidez. Destas, as três primeiras 

demonstraram possuir maior influência no cálculo do IQA, indicando uma 

possível contaminação por fertilizantes nitrogenados usados na agricultura. A 

escala do IQA calculado varia entre 0 e 2, na qual os menores valores 

correspondem a uma melhor qualidade da água. 

 A AF também foi utilizada por Toledo e Nicolella (2002) para a 

construção de um índice que expressasse as alterações da qualidade da água 

de uma microbacia em Guaíra (SP). Durante o período de um ano foram 

realizadas dezoito campanhas de amostragem em cinco pontos de 

monitoramento. Utilizando o método das Componentes Principais, foram 

extraídos três fatores que juntos representaram 71,33% da variância total 

das variáveis originais. O primeiro fator sozinho explicou 44,49% da 

variabilidade dos dados, tendo sido então associado à qualidade da água. 

Todas as dez variáveis originais (fósforo total, ortofosfato dissolvido, pH, 

oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, condutividade elétrica, turbidez, sólidos 

suspensos totais e clorofila) compuseram a equação do IQA, juntamente com 

seus respectivos pesos determinados pelo método de Bartlett. Os valores do 

IQA apresentado nesse artigo compreendiam-se entre -3 e 3, denotando os 

valores mais baixos como os de melhor qualidade. Os autores identificaram 

como principais fontes de poluição os efluentes urbanos e o escoamento 

superficial originado das áreas agrícolas. A influência climática foi pouco 
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significativa no IQA, apresentando uma pequena deterioração na qualidade 

da água durante o período chuvoso. 

 Buscando a redução do número de parâmetros monitorados e, 

consequentemente, do custo analítico, a AF foi aplicada por Sun et al (2016) 

aos dados de monitoramento do Rio Dongjiang, na China. Das nove variáveis 

inicialmente avaliadas, cinco foram selecionadas para compor o índice 

adotado, uma modificação do IQANSF: pH, temperatura, sólidos suspensos 

totais, nitrogênio amoniacal e nitrato. Foi avaliada a questão da sazonalidade, 

coletando-se amostras em 5 pontos do rio nos meses de março (estação 

seca) e setembro (estação chuvosa). Os autores obtiveram melhores valores 

de IQA na estação chuvosa, associando tais resultados à diluição dos 

poluentes causada pelo aumento da precipitação. 

 Ouyang (2005) aplicou a AF para avaliar a efetividade da rede de 

monitoramento da qualidade da água do Rio Saint Johns (Florida, EUA), com 

o objetivo de identificar as estações de monitoramento mais importantes 

dentre as 22 existentes, considerando-se os dados de 42 parâmetros físicos, 

químicos e biológicos coletados em um período de três anos. Dois fatores 

juntos explicaram 99,1% da variância total: o primeiro representava o 

desempenho geral de todas as estações de monitoramento, e o segundo 

media as diferenças entre as estações de monitoramento, além de identificar 

que 3 delas eram menos importantes no monitoramento das variações da 

qualidade da água, sendo consideradas não principais e podendo, assim, ser 

excluídas, o que resultaria em uma economia significativa sem perdas de 

dados importantes. Além disso, a AF foi empregada também para identificar 

os parâmetros mais importantes na avaliação das variações da qualidade da 

água do rio, extraindo-se três fatores que juntos explicavam 92,5% da 

variância total e selecionando então 10 parâmetros mais significativos: 

orgânicos (carbono orgânico total e carbono orgânico dissolvido) e nutrientes 

(nitrato, nitrito e ortofosfato dissolvidos), os quais participaram 

positivamente das variações da qualidade da água, representando as 

influências naturais e antropogênicas; e minerais (alcalinidade, salinidade, 

cálcio e magnésio) e físicos (profundidade Secchi), negativamente envolvidos 
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nas variações da qualidade da água, representando as influências de 

contribuições naturais. 

 Com o objetivo de classificar as nove estações de monitoramento da 

bacia do Rio Muda (Malásia) quanto à qualidade da água, Azhar et al (2015) 

empregaram a AF, avaliando os dados de seis parâmetros (oxigênio 

dissolvido, DBO, DQO, sólidos suspensos totais, pH e nitrogênio amoniacal) 

acompanhados durante 10 anos. Foram retidos dois fatores, os quais 

explicavam 84,1% da variância total do conjunto de dados original e 

correspondiam a dois grupos que refletiam as diferentes características de 

qualidade da água: no primeiro se encontravam as estações com melhor 

qualidade de água e, no segundo, uma única estação com qualidade de água 

pior. A fim de validar os resultados obtidos, foi calculado o IQA do período 

abordado para cada estação, tendo sido as oito estações compreendidas no 

primeiro fator da AF classificadas como Classe II (melhor qualidade da água) 

e a estação do segundo fator classificada como Classe III (pior qualidade de 

água), de acordo com o preconizado na legislação ambiental daquele país, 

demonstrando assim a eficácia das técnicas estatísticas multivariadas neste 

campo de aplicação. 

 Guedes et al (2011) utilizaram a AF para identificar os grupos de 

poluição presentes no médio Rio Pomba (Minas Gerais). Duas campanhas de 

amostragem – uma no período seco e outra no período chuvoso – foram 

realizadas em nove pontos de monitoramento, compreendendo a análise de 

18 parâmetros. Como resultado, obteve-se a redução de três variáveis 

(nitrato, pH e detritos) por não terem se mostrado significativas. Foram 

extraídos três fatores responsáveis por 74,3% da variância total: o primeiro, 

composto pelos parâmetros alcalinidade, nitrogênio orgânico, nitrogênio 

Kjeldahl, nitrogênio total, condutividade elétrica e temperatura, relacionados 

a nutrientes provenientes do esgoto doméstico e ao uso de fertilizantes 

nitrogenados na agricultura, fontes de poluição difusa; o segundo, que 

compreendia as variáveis oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, DBO e 

DQO, indicativas de poluição por matéria orgânica em decorrência do 

lançamento de esgotos domésticos in natura no curso de água; e o terceiro, 
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explicado pelos parâmetros sólidos totais, sólidos inorgânicos suspensos, 

sólidos dissolvidos totais, fósforo total e sólidos suspensos totais, que 

expressavam o processo de erosão hídrica. 

 A fim de avaliar os padrões subjacentes na distribuição dos parâmetros 

medidos, Caccia e Boyer (2005) utilizaram a AF nos dados do monitoramento 

realizado ao longo de 10 anos em 25 estações de amostragem na Baía 

Biscayne (Miami, EUA). Quatro fatores foram responsáveis por 60,7% da 

variância total das variáveis originais. O primeiro era composto por nitrito, 

nitrato e nitrogênio amoniacal (“fator nitrogênio inorgânico”), parâmetros que 

estavam inversamente relacionados com a salinidade, identificando-se a 

influência do aumento da precipitação e das altas contribuições dos rios 

durante a estação chuvosa. O segundo fator apresentou uma correlação 

negativa entre o oxigênio dissolvido e a temperatura, uma relação baseada 

no princípio físico da solubilidade dos gases. O terceiro fator apresentou 

cargas fatoriais altas para carbono orgânico total, atividade de fosfatase 

alcalina e nitrogênio total, sendo denominado como “fator orgânico”. 

Integrando o quarto fator encontravam-se os parâmetros fósforo total, 

fósforo reativo solúvel, clorofila a e turbidez, sendo designado como “fator 

fitoplâncton” face à existência de uma forte ligação entre a biomassa 

fitoplanctônica e a disponibilidade de fósforo. Foi também realizada uma 

comparação entre os períodos de seca e chuva, observando-se que todas as 

variáveis foram significativamente afetadas pela sazonalidade. Turbidez, 

salinidade e oxigênio dissolvido apresentaram valores menores na estação 

chuvosa, enquanto os demais parâmetros tiveram concentrações bastante 

maiores neste período. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

METODOLOGIA 

 Neste capítulo são apresentadas todas as metodologias utilizadas para 

o desenvolvimento da pesquisa, incluindo a definição da área de estudo 

através das estações de monitoramento, a seleção dos parâmetros de 

qualidade da água monitorados, os métodos de amostragem e de ensaios 

adotados, bem como a seleção e organização dos dados oriundos do Plano de 

Monitoramento de Qualidade da Água do INEA, objetivando-se a aplicação de 

técnicas estatísticas multivariadas. O período de estudo abordado foi de 2010 

a 2016, por dispor de dados representativos em quantidade satisfatória para 

se obter resultados consistentes, de forma a subsidiar uma gestão 

sustentável adequada da Baía de Guanabara. Também é descrito o método 

estatístico multivariado adotado neste trabalho: Análise Fatorial, visando à 

otimização do monitoramento de qualidade da água da Baía de Guanabara, 

bem como à obtenção de um índice de qualidade da água específico para este 

estuário (IQABG). Na Figura 5.1 estão expostas de forma sucinta as etapas 

envolvidas na metodologia desenvolvida para obtenção dos resultados desta 

Tese de Doutoramento, cujos elementos serão descritos mais 

detalhadamente a seguir. 
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Figura 5.1. Metodologia utilizada na elaboração da Tese 
Fonte: Elaboração própria 

5.1. Área de Estudo 

 Para a realização deste trabalho, foi utilizada a base de dados do Plano 

de Monitoramento de Qualidade da Água do INEA, através do qual é realizado 

o acompanhamento periódico de 21 estações de monitoramento da Baía de 

Guanabara. No entanto, face à indisponibilidade de dados completos de todo 

o período estudado, visto que alguns pontos de amostragem foram 

implantados no ano de 2012, foram consideradas somente 14 destas 

estações, cujas identificações e respectivas localizações são apresentadas na 

Tabela 5.1 e na Figura 5.2. 
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Tabela 5.1. Estações de Monitoramento da Baía de Guanabara 

ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
LOCALIZAÇÃO CÓDIGO 

COMPLETO 
CÓDIGO 

ABREVIADO 
LATITUDE LONGITUDE 

02RJ10GN0000 GN000 22° 43' 28.74'' 43° 06' 52.74'' 

Baía de Guanabara – 180° c/ 
m. da Piedade, c/ Ilha de 

Pancaraíba, 90° Igreja de São 
Francisco 

02RJ10GN0020 GN020 22° 46' 30.00'' 43° 13' 50.00'' 

Baía de Guanabara – 180° p. 
Tubiacanga c/ m. grande, 90o 

p. Tubiacanga c/ Ilha do 
Boqueirão 

02RJ10GN0022 GN022 22° 52' 40.00'' 43° 11' 57.00'' 
Baía de Guanabara – 180° 
ponta - Igreja Bom Jesus – 

Ilha do Fundão 

02RJ10GN0025 GN025 22° 55' 18.00'' 43° 06' 47.00'' 
Baía de Guanabara - Enseada 

de Jurujuba 

02RJ10GN0026 GN026 22° 50' 52.00'' 43° 08' 03.00'' 
Baía de Guanabara - 180° - 
ponta Igreja Bom Jesus com 

Ilha d’Água 

02RJ10GN0040 GN040 22° 47' 50.00'' 43° 16' 10.00'' 
Baía de Guanabara - situado 

ao norte da ilhota, próxima ao 
afluente do Rio S. João Meriti 

02RJ10GN0042 GN042 22° 44' 50.00'' 43° 09' 50.00'' 
Baía de Guanabara – 180° 

Ilha N. Srª dos Remédios na 
Praia do Anil c/ Ponta do Gato 

02RJ10GN0043 GN043 22° 50' 09.00'' 43° 13' 47.44'' 
Baía de Guanabara - a 90o no 

vão central da Ponte do 
Galeão 

02RJ10GN0047 GN047 22° 54' 30.00'' 43° 07' 08.00'' 
Baía de Guanabara - Enseada 

de Icaraí 

02RJ10GN0048 GN048 22° 49' 42.00'' 43° 15' 39.00'' 
Baía de Guanabara - entre 

Ilha Raimundo e bóia da Laje 
do Sancho 

02RJ10GN0050 GN050 22° 52' 06.00'' 43° 13' 24.00'' 
Baía de Guanabara - próximo 
à saída do Canal do Cunha 

02RJ10GN0064 GN064 22° 55' 48.00'' 43° 08' 00.00'' 

Baía de Guanabara – 180° c/ 
Ilha Villegagnon, c/ Forte Sta. 
Cruz - 180º Ilha de Lage c/ 

Pico m. do Macaco 

02RJ10GN0093 GN093 22° 58' 27.00'' 43° 08' 02.00'' 

Baía de Guanabara - 180° Pão 
de Açúcar c/ Ilha de 

Cotunduba e 180º Ilha do Pai 
c/ Ilha da Mãe 

02RJ10GN0306 GN306 22° 56' 09.00'' 43° 08' 11.00'' 
Baía de Guanabara - Canal 

Central 

Fonte: INEA (2012)  
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Figura 5.2. Mapa de Localização das Estações de Monitoramento da Baía de Guanabara 
Fonte: Adaptado de INEA (2012) 

5.2. Amostragem 

De acordo com FEEMA (1998) e INEA (2012), como as marés de sizígia 

apresentam condições extremas, as coletas de amostras das baías são 

planejadas para ter sua realização nas marés de quadratura vazante, que 

revelam a qualidade média da água no estuário, a fim de se obter 

conhecimento do impacto proveniente da bacia drenante. 

O procedimento de amostragem foi realizado pelo INEA conforme 

preconizado no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras 

(BRANDÃO et al, 2011). Amostras de água superficial foram coletadas com 

um balde de aço inoxidável a uma profundidade máxima de 30 cm. As 

amostras destinadas à análise de oxigênio dissolvido foram armazenadas em 

frascos de DBO sem refrigeração. Já as amostras para determinações físico-

químicas e microbiológicas foram armazenadas em frascos de polietileno e 

refrigeradas a 4 °C. 
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5.3. Parâmetros Monitorados 

 De um total de 15 parâmetros analisados no Plano de Monitoramento 

de Qualidade da Água do INEA, foram selecionados 13 por serem aqueles 

cujo monitoramento foi ininterrupto durante o período de avaliação, quais 

sejam: coliformes termotolerantes, condutividade elétrica (CE), demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), fósforo total (PT), nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), 

nitrogênio amoniacal total (NH3), oxigênio dissolvido (OD), ortofosfato 

dissolvido (PO4
3-), potencial hidrogeniônico (pH), salinidade, temperatura e 

turbidez. 

 Todos os parâmetros foram analisados na GELAB – Gerência de 

Laboratórios do INEA, com exceção da temperatura, cuja análise foi realizada 

em campo, através de métodos normalizados (APHA, 2012), conforme 

sintetizado na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2. Métodos de ensaio adotados para os parâmetros monitorados 

PARÂMETRO MÉTODO REFERÊNCIA 

Coliformes termotolerantes Tubos múltiplos SM 9221 E2 

Condutividade Condutimétrico SM 2510 

DBO Incubação (5 dias – 20 ºC) / 
Titulométrico SM 5210 

Fósforo total Digestão oxidativa / Colorimétrico SM 4500-P 

Nitrato Cromatografia iônica SM 4110 

Nitrito Cromatografia iônica SM 4110 

Nitrogênio amoniacal total Fenato SM 4500-NH3 

Oxigênio dissolvido Iodométrico modificado pela azida SM 4500-O 

Ortofosfato dissolvido Cromatografia iônica SM 4110 

pH Potenciométrico SM 4500-H+ 

Salinidade Condutimétrico SM 2520 

Temperatura Termômetro de imersão (campo) SM 2550 

Turbidez Nefelométrico SM 2130 
Legenda: SM – Standard Methods (APHA, 2012) 
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5.4. Base de Dados 

 O levantamento de dados foi realizado por meio de consulta ao banco 

de dados do INEA, que monitora as estações de amostragem da Baía de 

Guanabara através da sua Gerência de Informações Hidrometeorológicas e de 

Qualidade das Águas (GEIHQ).  

Avaliando-se os dados brutos, identificou-se que a frequência das 

campanhas de amostragem não foi a mesma para todas as estações de 

monitoramento, selecionando-se para a execução deste trabalho somente 

aquelas cujas datas eram coincidentes para todos os pontos de coleta 

avaliados. Este critério tem como objetivo uniformizar a avaliação espaço-

temporal a ser realizada através da aplicação dos métodos estatísticos 

multivariados, evitando-se que pontos de monitoramento com maior número 

de dados influenciassem os resultados.  

Da mesma forma, foram eliminadas coletas que tivessem ausência de 

dados de análise de algum parâmetro, visto que para a realização da AF não 

pode haver falhas na matriz. Cabe ressaltar que, nestes casos, o critério 

anterior também foi adotado, excluindo-se a coleta em questão de todas as 

estações de monitoramento. 

Mediante o exposto, a base de dados utilizada neste trabalho foi 

organizada a partir do conjunto de dados disponíveis de cada uma das 

estações de monitoramento, formando-se uma única matriz contendo todas 

as amostras de água referentes a todos os pontos de amostragem no período 

avaliado, eliminando-se as falhas existentes relativas a alguma etapa do 

processo de monitoramento. Foram selecionadas 24 campanhas de 

amostragem para cada ponto monitorado, totalizando 336 coletas para toda a 

Baía de Guanabara durante o período analisado. A base de dados utilizada 

nesta pesquisa encontra-se exposta no Apêndice I. 
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5.5. Aplicação dos Métodos Estatísticos Multivariados 

 Depois de selecionados e organizados em forma de matriz, os dados de 

monitoramento de qualidade da água da Baía de Guanabara foram tratados 

com métodos estatísticos multivariados de acordo com os objetivos a serem 

atingidos. 

5.5.1. Aplicação da AF aos Parâmetros de Qualidade da Água 

 Nesta etapa, as variáveis analisadas foram os parâmetros de qualidade 

da água e as observações foram os dados de monitoramento, tendo como 

objetivo a identificação das relações existentes entre as variáveis e, 

consequentemente, uma possível redução do número de parâmetros 

monitorados. Para tanto, foi utilizado o software Statistical Package for the 

Social Sciences (IBM® SPSS® Statistics 19), o qual já possui em seu pacote 

as funções pré-programadas. A base de dados utilizada foi a própria tabela do 

Apêndice I. 

 O primeiro passo foi avaliar o tamanho da amostra, a qual, de acordo 

com Hair Jr. et al (2009), deve ter mais observações do que variáveis. O 

menor tamanho absoluto da amostra deve ser de 50 observações, com um 

mínimo de 10 observações por variável. 

A fim de se evitar erros de classificação resultantes da diferente ordem 

de grandeza tanto do valor numérico quanto da variância das variáveis 

analisadas, foi realizada a padronização de todos os dados, subtraindo-se a 

média da variável do valor de cada observação e então se dividindo pelo 

desvio-padrão (Equação 5.1). 

Z = X - µ                   (5.1) 
   σ 

onde: Z – variável normal padronizada 

  X – variável aleatória normal 

  µ – média aritmética 
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  σ – desvio padrão 

Como nesta primeira etapa da pesquisa objetivou-se resumir as 

características, compreendendo-se a estrutura das percepções de variáveis, 

foi extraída a matriz de correlação das variáveis. A esta matriz foi aplicada a 

Análise Fatorial R, na qual um conjunto de variáveis é analisado para 

identificar as dimensões latentes (HAIR JR. et al, 2009). A partir da matriz de 

correlação podem ser observadas as variáveis mais significativas na avaliação 

da qualidade da água, sendo as mais expressivas aquelas que possuem 

maiores valores de coeficiente de correlação com o maior número de 

variáveis. 

A etapa seguinte foi avaliar se a estrutura dos dados era adequada à 

AF, ou seja, a matriz de dados deveria possuir correlações suficientes para 

justificar a aplicação deste método multivariado. Caso todas as correlações 

fossem pequenas, ou então iguais, mostrando que não existia qualquer 

estrutura para agrupar variáveis, a AF não poderia ser aplicada. Para isso, foi 

empregado o Teste de Esfericidade de Bartlett para avaliar a significância 

geral da matriz de correlação. Outro teste empregado foi o da Medida de 

Adequacidade da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para avaliar a 

fatorabilidade do conjunto geral de variáveis. As orientações KMO podem ser 

estendidas para variáveis individuais (MSA), sendo as medidas específicas de 

intercorrelação de variáveis. Com este propósito de avaliação, foi extraída a 

matriz de correlação anti-imagem, através da qual podem ser observados os 

valores de MSA individuais (HAIR JR. et al, 2009; FILHO; JÚNIOR, 2010; 

TAHERDOOST; SAHIBUDDIN; JALALIYOON, 2014). 

A próxima etapa foi a aplicação da AF propriamente dita. Uma vez que 

o objetivo do emprego deste método multivariado neste trabalho é a redução 

de dados, focando-se o número mínimo de fatores necessários para explicar a 

porção máxima da variância total representada no conjunto original de 

variáveis, utilizou-se a Análise de Componentes Principais como método de 

extração dos fatores. Foram calculadas as comunalidades das variáveis, os 

autovalores dos fatores e a matriz de cargas fatoriais. 
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Visando a simplificação da estrutura fatorial obtida na etapa anterior e, 

consequentemente, uma melhora significativa da interpretação, através da 

redução de algumas das ambiguidades que frequentemente acompanham a 

análise preliminar, foi aplicado o método de rotação fatorial ortogonal 

Varimax. A rotação fatorial redistribui a variância dos primeiros fatores para 

os últimos, obtendo-se pesos altos para cada variável em um único fator e 

pesos baixos ou moderados nos demais fatores (FRANÇA, 2009; HAIR JR. et 

al, 2009). Por fim, foi calculada a matriz de coeficientes de escores fatoriais 

utilizando-se o método de Bartlett (ou Método da Regressão), o qual produz 

escores imparciais correlacionados apenas com seu próprio fator, 

minimizando assim a variância do erro (TOLEDO; NICOLELLA, 2002; SANTOS 

et al, 2010; BEZ, 2011; YONG; PEARCE, 2013). Finalizadas todas estas 

etapas, foi possível elaborar a equação do Índice de Qualidade da Água da 

Baía de Guanabara (IQABG), cujos termos são compostos pelos parâmetros 

retidos na AF e seus respectivos coeficientes de escores fatoriais (DEVEREL, 

1989; TOLEDO; NICOLELLA, 2002; FEPAM, 2005; CANDIA, 2007; COLETTI et 

al, 2010). 

5.5.2. Aplicação da AF às Estações de Monitoramento 

Para o desenvolvimento desta etapa, foi adotada metodologia análoga 

à descrita no item 5.5.1, sendo neste caso as variáveis analisadas as 

estações de monitoramento, e as observações as medianas dos valores de 

cada parâmetro de qualidade da água para cada ponto de monitoramento 

(OUYANG, 2005), conforme Tabela 5.3. O objetivo desta etapa é obter 

informações acerca da qualidade da água nas estações de monitoramento, 

bem como verificar uma possível redução na quantidade de pontos 

monitorados, com um mínimo de perda do potencial estatístico, presente e 

futuro, do banco de dados, identificando se há redundâncias que possam ser 

eliminadas. 
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Tabela 5.3. Medianas dos parâmetros de qualidade da água 

 
GN 
000 

GN 
020 

GN 
022 

GN 
025 

GN 
026 

GN 
040 

GN 
042 

GN 
043 

GN 
047 

GN 
048 

GN 
050 

GN 
064 

GN 
093 

GN 
306 

Temp. 25,7 25,8 24,0 23,0 24,0 26,5 26,1 25,5 23,0 26,5 25,0 23,0 23,0 23,0 

CE 43600 37450 48050 50427 48700 33950 44050 40725 50050 36400 39159 49850 51250 49950 

DBO 4,7 7,1 4,1 3,0 5,2 15,6 5,4 5,0 4,0 7,0 10,8 2,6 2,0 2,5 

PT 0,15 0,49 0,25 0,08 0,17 0,68 0,31 0,46 0,09 0,60 0,76 0,09 0,06 0,09 

NO3
- 0,04 0,04 0,09 0,04 0,06 0,04 0,03 0,04 0,08 0,04 0,05 0,07 0,08 0,07 

NO2
- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

NH3 0,20 2,28 0,65 0,10 0,23 3,42 0,57 2,14 0,10 3,07 3,98 0,17 0,10 0,17 

pH 8,3 8,1 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,1 8,3 8,0 7,7 8,2 8,1 8,1 

OD 8,0 7,3 6,6 7,3 6,5 6,0 7,4 6,7 7,8 6,0 1,5 6,6 6,5 6,5 

PO4
3- 0,03 0,17 0,10 0,02 0,05 0,28 0,08 0,21 0,03 0,30 0,48 0,05 0,03 0,05 

Turb. 6,30 10,30 4,05 2,30 3,50 11,50 8,70 6,90 1,95 8,85 10,55 1,65 1,30 1,42 

Sal. 28,33 24,05 31,49 33,45 31,96 23,43 28,77 26,59 33,29 23,46 25,28 32,99 34,50 33,10 

Coli. 20 5500 330 20 180 20000 47 3400 28 24500 158500 79 78 144 

Legenda: Temp. = temperatura; CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NO3
- = 

nitrato; NO2
- = nitrito; NH3 = nitrogênio amoniacal total; OD = oxigênio dissolvido; PO4

3- = 
ortofosfato dissolvido; Turb. = turbidez; Sal. = salinidade; Coli. = coliformes termotolerantes 

5.6. Avaliação Espacial e Sazonal da Qualidade da Água 

A avaliação espacial da qualidade da água da Baía de Guanabara foi 

realizada por meio da análise da variabilidade do conjunto de dados do 

monitoramento de todo o período abordado (2010 a 2016), a fim de se 

identificar as principais fontes de poluição de cada região do estuário. Para 

tal, foi calculada a estatística descritiva (média, desvio padrão e valores 

mínimo e máximo) das variáveis da equação do IQABG para a confecção de 

diagramas de caixa (Box Plots) para cada parâmetro, uma forma rápida de se 

visualizar a dispersão dos dados de uma amostra (Figura 5.3). A “caixa” 

propriamente dita é formada pelos quartis inferior (1° Quartil) e superior (3° 

Quartil) dos dados da amostra; a linha que aparece dentro dela representa a 

mediana; e as linhas horizontais à direita e à esquerda da caixa, 

representam, respectivamente, o limite inferior e superior do conjunto de 

dados normais (não outliers). São considerados outliers aqueles dados cuja 

distância a qualquer dos quartis é maior que 1,5 vezes o intervalo inter-
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quartil (isto é, a diferença entre o quartil superior e o inferior, ou seja, o 

“tamanho” da caixa). Os outliers que estão a uma distância dos quartis maior 

que 3 vezes o intervalo inter-quartil são denominados pontos extremos 

(FEEMA, 1998). 

 

Figura 5.3. Diagrama de Caixa (Box Plot) 
Fonte: FEEMA (1998) 

Para a avaliação sazonal foram confeccionados Box Plots com os dados 

do monitoramento dos parâmetros da equação do IQABG, a fim de se 

identificar o efeito dos períodos de seca e chuva na qualidade da água. A 

avaliação sazonal se baseou nos meses de novembro de 2012 a outubro de 

2013, por ser o período de um ano que compreendia o maior número de 

coletas mensais (nove no total). 
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CAPÍTULO 6 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Aplicação da AF aos Parâmetros de Qualidade da Água 

 Nesta primeira abordagem, as variáveis analisadas foram os 

parâmetros de qualidade da água e as observações foram os dados de 

monitoramento das 336 coletas realizadas na Baía de Guanabara entre os 

anos de 2010 e 2016, conforme descrito no Capítulo 5. 

Inicialmente foi realizada a avaliação do tamanho da amostra a partir 

da tabela do Apêndice I, verificando-se que, para cada variável, existe um 

total de 336 observações (336:1), sendo o tamanho absoluto da amostra 

igual a 4368 observações. Na literatura, recomenda-se que: 1) a amostra 

tenha mais observações do que variáveis; 2) o menor tamanho absoluto da 

amostra seja de 50 observações, e preferencialmente maior ou igual a 100 

observações; e 3) tenha-se pelo menos cinco vezes mais observações do que 

o número de variáveis a ser analisadas, sendo o tamanho mais aceitável uma 

proporção de 10:1 (alguns pesquisadores chegam a propor um mínimo de 20 

casos para cada variável) (HAIR JR. et al, 2009; VIEIRA; RIBAS, 2011). 

Todas estas condições foram atendidas, visto que foi obtida a maior 
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proporção de casos por variável, minimizando-se assim as chances de 

superajustamento dos dados (ou seja, a determinação de fatores específicos 

da amostra, com pouca generalidade). Caso contrário, todos os resultados 

obtidos deveriam ser interpretados com muita precaução. 

 Em seguida, fez-se necessária a padronização dos dados da Tabela 

A1.1 do Apêndice I de acordo com a Equação 5.1, a fim de se eliminar o 

efeito das diferenças entre unidades de medidas das variáveis originais. Os 

dados padronizados encontram-se organizados no Apêndice II. 

O passo seguinte foi a confecção da matriz de correlação (Tabelas 6.1, 

6.4 e 6.7), através da qual podem ser observadas as correlações existentes 

entre as 13 variáveis, inclusive algumas tendências, as quais serão 

confirmadas pela AF. De antemão, pode-se afirmar que variáveis com 

correlações positivas possivelmente se encontrarão no mesmo fator, e 

aquelas com correlações negativas, em diferentes fatores. Nesta primeira 

abordagem, assim como descrito por França (2009), uma correlação de |0,5| 

foi considerada suficientemente razoável como garantia de que os 

parâmetros de qualidade de água estavam relacionados entre si face à sua 

natural variabilidade, a qual muitas vezes reflete em baixas correlações entre 

os mesmos. Algumas variáveis (temperatura, NO3
-, NO2

-, pH, OD e coliformes 

termotolerantes) não apresentaram boas correlações com nenhuma outra 

variável, sendo um indicativo de que possivelmente não serão retidas em 

nenhum dos fatores extraídos. Vega et al (1998) alertam quanto à 

interpretação das correlações no caso de diferentes estações de 

monitoramento sendo combinadas no cálculo da matriz de correlação, uma 

vez que são afetadas tanto espacial como temporalmente. Nas duas 

primeiras AF realizadas, os valores obtidos de MSA das variáveis NO3
- e OD, 

assim como das comunalidades das variáveis temperatura, NO2
-, pH e 

coliformes termotolerantes foram inferiores a 0,5 (destacados em vermelho 

nas Tabelas 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6), confirmando assim a necessidade de sua 

exclusão para o prosseguimento da AF. Nas Tabelas 6.8 e 6.9 observa-se que 

todas as variáveis apresentaram valores de MSA e das comunalidades 
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superiores a 0,5, indicando que deverão ser mantidas para realização das 

próximas etapas da AF. 

Tabela 6.1. Matriz de correlação das variáveis (1ª AF) 

 CE DBO PT NH3 PO4
3- Turb. Sal. Temp. NO3

- NO2
- pH OD Coli. 

CE 1,000             

DBO -0,282 1,000            

PT -0,485 0,581 1,000           

NH3 -0,397 0,258 0,651 1,000          

PO4
3- -0,379 0,386 0,834 0,710 1,000         

Turb. -0,432 0,656 0,717 0,425 0,489 1,000        

Sal. 0,989 -0,286 -0,480 -0,381 -0,366 -0,430 1,000       

Temp. -0,431 0,240 0,374 0,243 0,274 0,309 -0,453 1,000      

NO3
- 0,074 -0,001 -0,014 0,022 0,009 -0,016 0,067 -0,110 1,000     

NO2
- -0,288 0,013 0,207 0,260 0,153 0,244 -0,293 0,119 -0,025 1,000    

pH 0,181 -0,198 -0,272 -0,321 -0,320 -0,217 0,174 -0,012 -0,040 -0,079 1,000   

OD 0,005 0,146 -0,008 -0,181 -0,188 0,120 -0,022 0,071 -0,060 0,007 0,239 1,000  

Coli. -0,274 0,150 0,258 0,368 0,222 0,235 -0,259 0,125 0,114 0,238 -0,259 -0,163 1,000 

Legenda: CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NH3 = nitrogênio amoniacal total; 
PO4

3- = ortofosfato dissolvido; Turb. = turbidez; Sal. = salinidade; Temp. = temperatura; 
NO3

- = nitrato; NO2
- = nitrito; OD = oxigênio dissolvido; Coli. = coliformes termotolerantes 

 

Tabela 6.2. Matriz de correlação anti-imagem (1ª AF) 

 CE DBO PT NH3 PO4
3- Turb. Sal. Temp. NO3

- NO2
- pH OD Coli. 

CE 0,673a             

DBO -0,034 0,819a            

PT -0,006 -0,222 0,789a           

NH3 0,055 0,113 -0,101 0,893a          

PO4
3- 0,033 0,049 -0,689 -0,354 0,753a         

Turb. 0,056 -0,398 -0,415 -0,034 0,185 0,831a        

Sal. -0,985 0,030 0,029 -0,043 -0,042 -0,041 0,668a       

Temp. -0,159 -0,011 -0,103 -0,015 0,008 -0,013 0,213 0,888a      

NO3
- -0,099 -0,011 0,009 -0,010 -0,018 -0,006 0,089 0,105 0,459a     

NO2
- -0,065 0,195 -0,015 -0,117 0,048 -0,172 0,093 0,043 0,036 0,785a    

pH 0,045 0,098 -0,051 0,088 0,101 0,049 -0,056 -0,115 -0,004 -0,018 0,842a   

OD -0,143 -0,098 -0,120 0,042 0,204 -0,076 0,143 -0,009 0,037 -0,029 -0,186 0,547a  

Coli. 0,099 -0,041 -0,029 -0,218 0,116 -0,023 -0,082 -0,036 -0,131 -0,139 0,138 0,113 0,812a 

Legenda: a = MSA; CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NH3 = nitrogênio 
amoniacal total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido; Turb. = turbidez; Sal. = salinidade; Temp. = 
temperatura; NO3

- = nitrato; NO2
- = nitrito; OD = oxigênio dissolvido; Coli. = coliformes 

termotolerantes 
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Tabela 6.3. Comunalidades (1ª AF) 

VARIÁVEL COMUNALIDADE 

CE 0,862 

DBO 0,710 

PT 0,868 

NH3 0,667 

PO4
3- 0,781 

Turbidez 0,746 

Salinidade 0,869 

Temperatura 0,454 

NO3
- 0,659 

NO2
- 0,409 

pH 0,420 

OD 0,676 

Coliformes 0,522 
Legenda: CE = condutividade elétrica; PT = 
fósforo total; NH3 = nitrogênio amoniacal 
total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido; NO3
- = 

nitrato; NO2
- = nitrito; OD = oxigênio 

dissolvido  

Tabela 6.4. Matriz de correlação das variáveis (2ª AF) 

 CE DBO PT NH3 PO4
3- Turb. Sal. OD Coli. 

CE 1,000         

DBO -0,282 1,000        

PT -0,485 0,581 1,000       

NH3 -0,397 0,258 0,651 1,000      

PO4
3- -0,379 0,386 0,834 0,710 1,000     

Turb. -0,432 0,656 0,717 0,425 0,489 1,000    

Sal. 0,989 -0,286 -0,480 -0,381 -0,366 -0,430 1,000   

OD 0,005 0,146 -0,008 -0,181 -0,188 0,120 -0,022 1,000  

Coli. -0,274 0,150 0,258 0,368 0,222 0,235 -0,259 -0,163 1,000 

Legenda: CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NH3 = 
nitrogênio amoniacal total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido; Turb. = 
turbidez; Sal. = salinidade; OD = oxigênio dissolvido; Coli. = coliformes 
termotolerantes 
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Tabela 6.5. Matriz de correlação anti-imagem (2ª AF) 

 CE DBO PT NH3 PO4
3- Turb. Sal. OD Coli. 

CE 0,649a         

DBO -0,029 0,842a        

PT -0,020 -0,221 0,772a       

NH3 0,045 0,131 -0,100 0,875a      

PO4
3- 0,034 0,030 -0,690 -0,363 0,732a     

Turb. 0,044 -0,384 -0,425 -0,060 0,193 0,826a    

Sal. -0,986 0,022 0,050 -0,028 -0,044 -0,024 0,645a   

OD -0,143 -0,076 -0,138 0,056 0,231 -0,076 0,147 0,467a  

Coli. 0,075 -0,032 -0,024 -0,256 0,110 -0,055 -0,054 0,145 0,816a 

Legenda: a = MSA; CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NH3 = 
nitrogênio amoniacal total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido; Turb. = turbidez; 
Sal. = salinidade; OD = oxigênio dissolvido; Coli. = coliformes termotolerantes 

Tabela 6.6. Comunalidades (2ª AF) 

VARIÁVEL COMUNALIDADE 

CE 0,978 

DBO 0,691 

PT 0,882 

NH3 0,714 

PO4
3- 0,795 

Turbidez 0,750 

Salinidade 0,977 

OD 0,680 

Coliformes 0,343 
Legenda: CE = condutividade elétrica; PT = 
fósforo total; NH3 = nitrogênio amoniacal 
total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido; OD = 
oxigênio dissolvido 

Tabela 6.7. Matriz de correlação das variáveis (3ª AF) 

 CE DBO PT NH3 PO4
3- Turb. Sal. 

CE 1,000       

DBO -0,282 1,000      

PT -0,485 0,581 1,000     

NH3 -0,397 0,258 0,651 1,000    

PO4
3- -0,379 0,386 0,834 0,710 1,000   

Turbidez -0,432 0,656 0,717 0,425 0,489 1,000  

Salinidade 0,989 -0,286 -0,480 -0,381 -0,366 -0,430 1,000 

Legenda: CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NH3 = 
nitrogênio amoniacal total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido 
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Tabela 6.8. Matriz de correlação anti-imagem (3ª AF) 

 CE DBO PT NH3 PO4
3- Turb. Sal. 

CE 0,644a       

DBO -0,039 0,830a      

PT -0,041 -0,235 0,768a     

NH3 0,083 0,136 -0,098 0,887a    

PO4
3- 0,062 0,051 -0,685 -0,381 0,734a   

Turbidez 0,039 -0,394 -0,442 -0,070 0,221 0,810a  

Salinidade -0,986 0,032 0,071 -0,059 -0,076 -0,017 0,640a 

Legenda: a = MSA; CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; 
NH3 = nitrogênio amoniacal total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido 

Tabela 6.9. Comunalidades (3ª AF) 

VARIÁVEL COMUNALIDADE 

CE 0,993 

DBO 0,505 

PT 0,888 

NH3 0,557 

PO4
3- 0,731 

Turbidez 0,653 

Salinidade 0,992 
Legenda: CE = condutividade elétrica; PT = 
fósforo total; NH3 = nitrogênio amoniacal 
total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido 

O Teste da Medida de Adequacidade da Amostra de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) apresentou valor igual a 0,743, que de acordo com a literatura é 

considerado satisfatório e atesta que há correlações significativas suficientes 

para realizar a AF, assim como o resultado do Teste de Esfericidade de 

Bartlett (Tabela 6.10), com significância inferior a 0,05, indica rejeição da 

hipótese de que a matriz de correlação seja uma matriz identidade, ou seja, 

que as variáveis analisadas não são relacionadas entre si, confirmando que a 

estrutura dos dados é adequada à AF (VIEIRA; RIBAS, 2011). 

Tabela 6.10. Testes de KMO e Bartlett 

MEDIDA DE ADEQUACIDADE DA AMOSTRA DE 
KAISER-MEYER-OLKIN 

0,743 

TESTE DE 
ESFERICIDADE DE 
BARTLETT 

Qui-Quadrado Aproximado 2506,161 

Desvio Padrão 21 

Significância 0,000 
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Para a determinação do número de fatores a serem extraídos, foi 

adotado o critério de Kaiser (ou da Raiz Latente), que considera significantes 

apenas os fatores que possuem autovalores maiores que 1 (HAIR JR. et al, 

2009). França (2009), Gomes (2013) e Trindade (2013) também utilizaram 

em seus respectivos trabalhos este critério para tal objetivo. Mediante isto, 

foram extraídos dois fatores: o primeiro e o segundo explicam, 

respectivamente, 58,1% e 17,8% da variância total e, juntos, 

aproximadamente 76% da variância total (Tabela 6.11). 

Tabela 6.11. Variância total explicada 

FATOR AUTOVALOR 
VARIÂNCIA 
EXPLICADA 

(%) 

VARIÂNCIA 
EXPLICADA 
ACUMULADA 

(%) 

1 4,070 58,140 58,140 

2 1,248 17,832 75,972 

3 0,930 13,282 89,254 

4 0,328 4,682 93,936 

5 0,308 4,403 98,340 

6 0,106 1,512 99,852 

7 0,010 0,148 100,000 

No entanto, a fim de melhorar a distribuição das cargas fatoriais, que 

se encontravam concentradas no primeiro fator (Tabela 6.12) e para eliminar 

as ambiguidades relativas à existência de cargas cruzadas, cuja diferença é 

inferior a 0,2 entre os fatores (SOUTO et al, 2016) (destacadas em 

vermelho), fez-se necessária a aplicação da rotação fatorial ortogonal 

Varimax. Após a rotação, a variância explicada acumulada manteve-se a 

mesma de antes da rotação (76%), havendo, porém, uma melhor 

distribuição da variância explicada entre os dois fatores, bem como das 

cargas fatoriais das variáveis. O primeiro fator agora explica 45,8% da 

variância total, e o segundo fator 30,2% (Tabela 6.13). Foram retidas em 

cada fator as variáveis com cargas superiores a 0,7 (Tabela 6.14). Este 

critério conservador também foi adotado por Ouyang (2005) face à grande 

dimensão da área de estudo e à natureza dinâmica e não linear do sistema 
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fluvial por ele estudado, fatores estes semelhantes aos do sistema estuarino 

abordado nesta tese. 

Tabela 6.12. Matriz de cargas fatoriais 

VARIÁVEIS 
FATOR 

1 2 

PT 0,904 0,268 

PO4
3- 0,796 0,312 

Turbidez 0,781 0,210 

CE -0,739 0,668 

Salinidade -0,733 0,674 

NH3 0,724 0,182 

DBO 0,635 0,319 
Legenda: PT = fósforo total; PO4

3- = 
ortofosfato dissolvido; NH3 = nitrogênio 
amoniacal total; CE = condutividade elétrica 

Tabela 6.13. Variância total explicada após a rotação 

FATOR AUTOVALOR 
VARIÂNCIA 
EXPLICADA 

(%) 

VARIÂNCIA 
EXPLICADA 
ACUMULADA 

(%) 

1 3,204 45,767 45,767 

2 2,114 30,206 75,972 

Tabela 6.14. Matriz de cargas fatoriais após a 
rotação 

VARIÁVEL 
FATOR 

1 2 

PT 0,901 -0,278 

PO4
3- 0,836 -0,181 

Turbidez 0,766 -0,258 

DBO 0,705 -0,087 

NH3 0,703 -0,250 

Salinidade -0,237 0,967 

CE -0,245 0,966 
Legenda: PT = fósforo total; PO4

3- = 
ortofosfato dissolvido; NH3 = nitrogênio 
amoniacal total; CE = condutividade elétrica 

A distribuição das variáveis nos dois fatores extraídos após a rotação 

Varimax de acordo com sua carga fatorial pode ser observada no Gráfico de 
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Cargas Fatoriais (Figura 6.1), observando-se a formação de dois grupos 

distintos. O primeiro grupo, composto pelos parâmetros DBO, PO4
3-, PT, 

turbidez e NH3, representa a poluição relativa ao lançamento de despejos 

domésticos8. Vega et al (1998) e Wu et al (2010) sugerem que altas 

concentrações de PO4
3- (e consequentemente de PT) e de NH3, assim como 

uma elevada turbidez, podem ser provenientes de descargas de esgotos 

sanitários, já que o primeiro é um componente importante dos detergentes, e 

o segundo se origina na decomposição de compostos orgânicos que 

contenham nitrogênio, como proteínas e ureia, sendo assim fortemente 

correlacionados à DBO, que expressa a poluição por matéria orgânica. 

Ademais, de acordo com Schaffelkem et al (2012) e Jha et al (2015), os 

compostos de nitrogênio e fósforo também estão diretamente ligados à DBO 

pelo fato dos nutrientes serem responsáveis pelo fenômeno de eutrofização, 

causando uma elevação da concentração de matéria orgânica devido ao 

crescimento de algas e, consequentemente, da turbidez. O segundo grupo é 

composto pelos parâmetros salinidade e condutividade elétrica, os quais, 

conforme descrito por Kim et al (2016), estão diretamente ligados ao grau de 

mistura da água doce proveniente da bacia de drenagem com a água do mar, 

ou seja, o nível de troca das águas da baía com o oceano.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Embora estes cinco parâmetros também sejam relacionados à poluição agropecuária, esta 
foi desconsiderada visto que tal setor é inexpressivo na região, não havendo contribuição 
significativa do mesmo na qualidade da água da Baía de Guanabara. 



Capítulo 6. Resultados e Discussão   98

 

Figura 6.1. Cargas Fatoriais: Fator 1 x Fator 2 

6.1.1. Índice de Qualidade da Água da Baía de Guanabara (IQABG) 

Uma vez que o primeiro fator explica a maior variabilidade dos dados, 

representando a maior parte comum das variáveis observadas, este foi 

adotado como o Índice de Qualidade da Água da Baía de Guanabara (IQABG), 

tal como descrito por diversos autores que desenvolveram índices para 

avaliação da qualidade da água de outros corpos hídricos (DEVEREL, 1989; 

TOLEDO; NICOLELLA, 2002; FEPAM, 2005; CANDIA, 2007; COLETTI et al, 

2010). FEPAM (2005) afirma que, através do cálculo dos escores fatoriais 

(que, neste caso, são o IQABG propriamente dito), evidencia-se a separação 

das estações de monitoramento em relação às variáveis que as 

caracterizaram, permitindo desta forma associá-las às possíveis fontes de 

poluição. 

A equação do IQABG (Equação 6.1) é um resultado da AF aplicada aos 

parâmetros de qualidade da água, conforme exposto no item 5.5.1. Os seus 

termos são compostos pelas variáveis (parâmetros) retidas na AF e pelos 

seus respectivos pesos, que são os coeficientes dos escores do primeiro fator, 

Despejos domésticos 

Grau de mistura 
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advindos da matriz de coeficientes de escores fatoriais calculada pelo método 

de Bartlett (Tabela 6.15). O IQA calculado por esta equação possui média 

zero e variância unitária, devendo-se realizar a padronização prévia dos 

valores das variáveis de acordo com a Equação 5.1.   

Tabela 6.15. Matriz de coeficientes dos 
escores fatoriais 

VARIÁVEL 
FATOR 

1 2 

CE 0,145 0,546 

DBO 0,271 0,126 

PT 0,304 0,056 

NH3 0,229 0,023 

PO4
3- 0,301 0,100 

Turbidez 0,253 0,034 

Salinidade 0,149 0,549 
Legenda: CE = condutividade elétrica; PT = 
fósforo total; NH3 = nitrogênio amoniacal 
total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido 

  

 

De forma semelhante aos IQAs desenvolvidos por Toledo e Nicolella 

(2002), FEPAM (2005) e Candia (2007), a escala do IQABG compreende-se 

entre -3 a 3, com probabilidade de 99% dos valores se encontrarem neste 

intervalo. Contudo, em tais trabalhos, os autores apenas afirmam que, 

quanto menor o valor do IQA, melhor a qualidade da água. Nesta tese foi 

realizada uma etapa adicional, estabelecendo-se para o IQABG três faixas de 

classificação da qualidade da água: boa, regular e ruim (Tabela 6.16). Os 

limites de cada faixa de qualidade da água foram definidos pelos padrões de 

referência de cada parâmetro estabelecidos pelas legislações nacional e 

internacional e pela literatura técnica (Tabela 6.17) (BRASIL, 1986; EPA, 

1988; FEEMA, 1998; BRASIL, 2005; EPA, 2006). 

 

	n"BG = 0,145 ∙ �
 + 0,271 ∙ z{A + 0,304 ∙ T + 0,229 ∙ }~3 + 0,301 ∙ A43- 
+ 0,253 ∙ ��^�_�g� + 0,149 ∙ f��_K_���g 

(6.1) 
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Tabela 6.16. Faixas de classificação de qualidade da água do 
IQABG 

QUALIDADE DA ÁGUA FAIXA 

Boa -3,00 ≤ IQABG ≤ -0,38 

Regular -0,38 < IQABG ≤ 0,05 

Ruim 0,05 < IQABG ≤ 3,00 

Tabela 6.17. Valores de referência dos parâmetros 

PARÂMETRO BOA RUIM REFERÊNCIA 

DBO (mg O2/L) < 5 > 10 BRASIL, 1986; FEEMA, 1998 

PT (mg P/L) < 0,15 > 0,30 FEEMA, 1998 

NH3 (mg N/L) < 0,4 > 0,7 BRASIL, 2005 

Turbidez (UNT) < 8 > 15 EPA, 1988 

Salinidade (‰) > 30 < 18 EPA, 2006 

CE (µS/cm) > 46000 < 29000 EPA, 2006 

PO4
3- (mg P/L) < 0,05 > 0,25 FEEMA, 1998 

Legenda: PT = fósforo total; NH3 = nitrogênio amoniacal total; CE = condutividade 
elétrica; PO4

3- = ortofosfato dissolvido 

A fim de avaliar a evolução temporal da qualidade da água nos pontos 

monitorados, foi feito um gráfico com as medianas anuais do IQABG (Figura 

6.2). Na Figura 6.3, as estações de monitoramento estão representadas pelas 

medianas do IQABG de todo o período abordado. A Área Noroeste, que 

compreende os pontos de monitoramento GN020, GN040, GN043, GN048 e 

GN050, é a que apresenta pior qualidade de água, sendo todos os seus 

pontos classificados como ruins durante todo o período avaliado, com 

exceção do GN043, que apresentou qualidade de água regular em 2010 e 

2016. As classificações obtidas pelo IQABG estão de acordo com o cenário 

relatado por FEEMA (1998) de que nessa região há lançamentos 

extremamente altos de efluentes brutos ou parcialmente tratados 

provenientes das áreas residenciais de baixa renda ao norte do município do 

Rio de Janeiro e de considerável carga poluidora das indústrias da Baixada 

Fluminense. A Área Norte (GN000 e GN042), que possui menor densidade 

demográfica e consequentemente recebe uma carga poluidora afluente 

menor, e a Área Central (GN022 e GN026), em que há forte influência das 
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correntes de marés, apresentam água de qualidade entre regular e boa. 

Todos os pontos da Área de Entrada da Baía (GN025, GN047, GN064, GN093 

e GN306) possuem boa qualidade de água, pois nessa região ocorrem as 

trocas das águas com o mar e renovação das águas do estuário. Em metade 

das estações de monitoramento a qualidade da água é boa, enquanto 35,7% 

apresentam qualidade ruim e 14,3% possuem qualidade regular (Figura 6.4). 

 

Figura 6.2. Medianas anuais do IQABG dos pontos de amostragem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6. Resultados e Discussão

Figura 6.3. Classificação das estações de monitoramento de acordo com o IQA
2016) 

Figura 6.4
Guanabara de acordo com o IQ

6.1.1.1. Avaliação Espacial da Qualidade da Água da Baía de 

Guanabara 

Uma vez que o IQA

qualidade da água de um determinado ponto de monitoramento, faz
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Classificação das estações de monitoramento de acordo com o IQA

 

4. Percentual de qualidade da água na Baía de 
Guanabara de acordo com o IQABG (2010 a 2016) 

6.1.1.1. Avaliação Espacial da Qualidade da Água da Baía de 

Uma vez que o IQABG fornece uma informação geral acerca da 

qualidade da água de um determinado ponto de monitoramento, faz

50,00%
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Classificação das estações de monitoramento de acordo com o IQABG (2010 a 

 

Percentual de qualidade da água na Baía de 

6.1.1.1. Avaliação Espacial da Qualidade da Água da Baía de 

fornece uma informação geral acerca da 

qualidade da água de um determinado ponto de monitoramento, faz-se 

REGULAR
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necessário compreender quais os principais fatores que influenciam na 

classificação obtida através do cálculo deste índice. Com esta finalidade, foi 

realizada a avaliação espacial, avaliando-se cada um dos sete parâmetros 

considerados no IQABG em cada ponto de monitoramento. Para a confecção 

dos gráficos de Box Plot, foram calculados a mediana, o 1° e o 3° quartis e os 

limites inferior e superior de todos os parâmetros do IQABG (Tabela 6.18). Na 

Figura 6.5 são apresentados os gráficos de Box Plot elaborados para os 

parâmetros do IQABG. 

Tabela 6.18. Mediana, 1º e 3º quartis e limites inferior e superior dos parâmetros da 
equação do IQABG (avaliação espacial) 
PONTO DE 
MONIT. 

MEDIDA CE 
(µS/cm) 

DBO 
(mg O2/L) 

PT 
(mg P/L) 

NH3 
(mg N/L) 

PO4
3- 

(mg P/L) 
Turbidez 

(UNT) 
Salinidade 

(‰) 

GN000 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

43600 
35850-47550 
18700-51900 

4,7 
3,6-8,0 
2,0-10,8 

0,15 
0,11-0,25 
0,07-0,35 

0,20 
0,10-0,39 
0,01-0,65 

0,03 
0,02-0,06 
0,01-0,09 

6,30 
4,25-8,66 
1,70-15,00 

28,33 
23,42-31,34 
15,99-35,85 

GN020 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

37450 
27170-42750 
12250-57100 

7,1 
4,6-10,6 
2,4-12,0 

0,49 
0,32-0,63 
0,21-0,83 

2,28 
1,28-3,74 
0,10-5,90 

0,17 
0,07-0,28 
0,02-0,41 

10,30 
5,95-17,65 
2,70-30,00 

24,05 
16,76-28,75 
7,12-37,99 

GN022 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

48050 
43800-49950 
40900-58000 

4,1 
3,5-9,2 
2,0-16,0 

0,25 
0,19-0,30 
0,04-0,41 

0,65 
0,28-0,89 
0,01-1,78 

0,10 
0,04-0,12 
0,01-0,21 

4,05 
2,65-6,55 
0,98-9,00 

31,49 
28,47-33,58 
26,43-38,65 

GN025 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

50427 
46650-52000 
43500-59400 

3,0 
2,1-5,7 
2,0-8,8 

0,08 
0,07-0,10 
0,04-0,12 

0,10 
0,10-0,12 
0,09-0,13 

0,02 
0,01-0,05 
0,01-0,07 

2,30 
1,50-3,60 
0,20-5,10 

33,45 
30,50-35,26 
28,26-39,66 

GN026 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

48700 
44600-50150 
41500-58400 

5,2 
3,0-15,0 
2,0-20,0 

0,17 
0,14-0,28 
0,04-0,45 

0,23 
0,10-0,44 
0,01-0,84 

0,05 
0,03-0,10 
0,01-0,18 

3,50 
1,90-6,85 
0,84-12,00 

31,96 
29,04-33,51 
26,85-38,94 

GN040 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

33950 
24965-39250 
11200-48330 

15,6 
5,7-18,0 
2,6-28,0 

0,68 
0,53-0,87 
0,32-1,34 

3,42 
2,29-5,95 
0,10-10,00 

0,28 
0,23-0,44 
0,04-0,73 

11,50 
9,45-17,10 
4,90-28,00 

23,43 
15,45-25,29 
6,46-32,31 

GN042 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

44050 
40750-47268 
32800-51800 

5,4 
4,1-13,5 
2,2-24,0 

0,31 
0,16-0,42 
0,07-0,64 

0,57 
0,10-0,84 
0,01-1,84 

0,08 
0,03-0,12 
0,01-0,25 

8,70 
5,00-10,50 
2,00-18,30 

28,77 
26,32-31,35 
20,79-34,75 

GN043 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

40725 
34700-46250 
24530-53200 

5,0 
3,9-8,2 
2,0-13,0 

0,46 
0,31-0,64 
0,19-0,91 

2,14 
1,33-3,20 
0,10-4,66 

0,21 
0,16-0,30 
0,02-0,43 

6,90 
4,95-9,35 
1,40-15,20 

26,59 
22,10-30,12 
15,15-35,18 

GN047 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

50050 
47500-52174 
43100-55300 

4,0 
2,4-7,2 
2,0-12,0 

0,09 
0,07-0,13 
0,04-0,16 

0,10 
0,04-0,15 
0,01-0,26 

0,03 
0,01-0,06 
0,01-0,08 

1,95 
1,55-3,60 
1,10-5,50 

33,29 
31,10-34,96 
27,98-36,87 

GN048 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

36400 
30800-41275 
17520-55300 

7,0 
4,0-12,0 
2,0-20,0 

0,60 
0,54-0,72 
0,31-0,98 

3,07 
2,36-3,90 
0,10-5,10 

0,30 
0,23-0,45 
0,10-0,61 

8,85 
6,35-12,20 
3,80-16,00 

23,46 
19,51-26,47 
10,51-36,69 

GN050 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

39159 
30350-42350 
17560-52200 

10,8 
8,0-17,5 
2,0-28,0 

0,76 
0,44-0,87 
0,08-1,19 

3,98 
2,31-7,02 
0,33-11,00 

0,48 
0,26-0,63 
0,01-0,94 

10,55 
5,40-14,90 
1,40-25,00 

25,28 
19,10-29,09 
10,53-34,46 

GN064 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

49850 
47200-51955 
42400-56400 

2,6 
2,0-4,0 
2,0-5,4 

0,09 
0,08-0,10 
0,06-0,12 

0,17 
0,10-0,23 
0,01-0,35 

0,05 
0,02-0,07 
0,01-0,09 

1,65 
1,25-2,75 
0,20-4,80 

32,99 
30,89-34,96 
27,49-37,49 

GN093 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

51250 
49200-52950 
47000-55700 

2,0 
2,0-2,0 
2,0-2,0 

0,06 
0,05-0,09 
0,02-0,12 

0,10 
0,10-0,15 
0,01-0,20 

0,03 
0,02-0,05 
0,01-0,08 

1,30 
0,92-1,70 
0,17-2,00 

34,50 
32,31-36,10 
30,74-37,88 

GN306 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

49950 
47100-51900 
43200-57700 

2,5 
2,0-3,8 
2,0-5,0 

0,09 
0,08-0,10 
0,07-0,12 

0,17 
0,10-0,25 
0,01-0,46 

0,05 
0,02-0,06 
0,01-0,10 

1,42 
1,10-2,15 
0,10-3,40 

33,10 
30,82-34,64 
28,05-38,43 

Legenda: Q1 = 1º quartil; Q3 = 3º quartil; Li = limite inferior; Ls = limite superior; CE = 
condutividade elétrica; PT = fósforo total; NH3 = nitrogênio amoniacal total; PO4

3- = 
ortofosfato dissolvido 
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Figura 6.5. Box Plot para os parâmetros de qualidade da água da equação do IQABG (2010 
a 2016). 
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Observa-se que a Área Noroeste é a mais poluída em termos de carga 

orgânica e nutrientes, justificando assim os altos valores do IQABG calculados 

para esta região. Pode-se observar que os mais altos níveis de DBO, NH3, PT, 

PO4
3- e Turbidez são encontrados nos pontos de amostragem GN050, situado 

no Canal do Fundão, que de acordo com FEEMA (1998), trata-se de uma área 

de circulação extremamente baixa e onde a renovação das águas é 

praticamente inexistente, visto que a influência do movimento de marés é 

limitada face à deposição de sedimento, que reduziu as seções transversais 

do canal, e GN040, localizado no canal entre a Ilha do Governador e o 

continente, o qual possui também problemas semelhantes aos do Canal do 

Fundão, e está situado próximo às desembocaduras do Rio São João de Meriti 

e do Rio Iguaçu, os quais possuem qualidade de água muito ruim por 

receberem elevada carga poluidora decorrente do lançamento de efluentes 

domésticos e industriais. PDBG (2005) descreve a qualidade de água nesta 

área como similar à dos esgotos sanitários parcialmente tratados e, em 

períodos de maré baixa, odores desagradáveis típicos de corpos d’água em 

processo de anaerobiose são exalados. As elevadas cargas de matéria 

orgânica (DBO) e nutrientes, juntamente aos níveis baixos de transparência 

desta região, contribuem para a eutrofização, agravando o processo de 

degradação ambiental do ecossistema da Baía de Guanabara. 

Semelhantemente ao descrito por FEEMA (1998), observa-se que o 

elevado grau de eutrofização vem se espalhando da Área Noroeste, 

altamente urbanizada, para as demais regiões, ameaçando a qualidade de 

água em todo o estuário, o que é confirmado pela classificação do IQABG 

regular para os pontos da região intermediária entre a Área Noroeste e as 

Áreas Central e de Entrada (GN022 e GN042). Destes, o que possui menor 

DBO e melhor qualidade de água é o GN022, por estar mais próximo à boca 

da baía. Na Região Norte, o ponto GN000, apesar de apresentar 

condutividade elétrica e salinidade na faixa regular, o que indica uma menor 

influência das águas oceânicas no mesmo em virtude de ser o mais distante 

da Área de Entrada da baía, possui boa classificação do IQABG. Uma possível 

explicação para isso é dada por JICA (2003): os rios que afluem na área 
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nordeste da bacia possuem áreas úmidas e mangues em suas 

desembocaduras, fatores que influenciam positivamente na qualidade da 

água. Também foi verificado que o ponto GN026 apresenta condições 

regulares de DBO e PT, possivelmente por estar localizado em região de 

influência, mesmo que pequena, da poluição decorrente do lançamento de 

esgotos sanitários no Rio Bomba, cuja foz se situa na costa leste, na divisa 

dos municípios de São Gonçalo e Niterói.  

Na Área de Entrada a qualidade de água é classificada como boa de 

acordo com o IQABG, uma consequência direta das contribuições das águas 

oceânicas. Contudo, para o padrão desta região, observam-se condições 

menos favoráveis em termos de DBO nos pontos de amostragem GN047 e 

GN025, possivelmente em decorrência de estarem localizados em enseadas, 

nas quais há um grande adensamento populacional e a circulação das águas 

é mais reduzida quando comparada aos outros pontos de amostragem. 

De uma forma resumida, considerando-se os padrões espaciais, o 

gradiente de poluição norte/sul é função das características estuarinas da 

baía, como por exemplo, as mudanças na salinidade, e também um reflexo 

das contribuições continentais no norte e oceânicas no sul, e o gradiente de 

poluição leste/oeste é um reflexo da urbanização nas áreas costeiras da baía 

(KCI, 2017). 

Assim como observado por Scheeffer (2001), pode-se afirmar que um 

dos principais indicadores para a caracterização do ambiente, na situação 

atual da Baía de Guanabara, é a salinidade, pois seu aumento assinala áreas 

menos poluídas. Isto pode ser confirmado na matriz de correlação das 

variáveis (Tabela 6.7), observando-se que a salinidade se correlaciona 

negativamente com os demais parâmetros da equação do IQABG (com 

exceção da condutividade elétrica). De acordo com FEEMA (1998), em 

regiões de alta salinidade, como na Área de Entrada da baía, os teores de 

PO4
3- e NH3 permanecem baixos, indicando uma capacidade de assimilação 

elevada. Já nos pontos de amostragem localizados próximos à margem oeste 
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ocorre um aumento destes nutrientes com a queda da salinidade, 

confirmando maior degradação e poluição recente. 

6.1.1.2. Avaliação Sazonal da Qualidade da Água da Baía de 

Guanabara 

A avaliação sazonal foi realizada de forma semelhante à avaliação 

espacial, calculando-se a mediana, o 1° e o 3° quartis e os limites inferior e 

superior de todos os parâmetros do IQABG nos períodos de chuva (novembro 

de 2012 a abril de 2013) e de seca (maio de 2013 a outubro de 2013) 

(Tabela 6.19). A Figura 6.6 apresenta os gráficos de Box Plot dos parâmetros 

de qualidade da água da equação do IQABG nos períodos de chuva e de seca, 

sendo observada em todos a existência de influência sazonal. 

Os resultados de DBO observados no período chuvoso apresentaram 

concentrações máximas e medianas superiores aos resultados obtidos para o 

período seco, com exceção dos pontos GN040 e GN048. Foi observada 

também maior variação das concentrações de DBO no período de chuvas, 

principalmente nos pontos de monitoramento cuja qualidade de água é 

normalmente boa e regular (Área de Entrada, Área Central e Área Norte). 

Esta mesma tendência foi relatada por Ramos et al (2016), que associam tais 

alterações ao aumento de matéria orgânica proveniente dos esgotos 

domésticos e dos efluentes industriais lançados nos rios contribuintes à baía, 

cujas vazões aumentam nas estações chuvosas. 

Tabela 6.19. Mediana, 1º e 3º quartis e limites inferior e superior dos parâmetros da 
equação do IQABG (avaliação sazonal) 

PONTO DE 
MONIT. 

MEDIDA CE 
(µS/cm) 

DBO 
(mg O2/L) 

PT 
(mg P/L) 

NH3 
(mg N/L) 

PO4
3- 

(mg P/L) 
Turbidez 

(UNT) 
Salinidade 

(‰) 

GN000-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

44200 
42300-45000 
42300-46700 

4,2 
2,6-4,6 
2,0-4,6 

0,13 
0,09-0,22 
0,07-0,27 

0,20 
0,14-0,34 
0,10-0,54 

0,03 
0,02-0,04 
0,01-0,05 

4,40 
4,10-4,60 
4,10-4,60 

28,76 
27,41-29,32 
27,41-30,53 

GN020-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

34700 
27430-39500 
12250-42300 

4,2 
4,0-4,8 
4,0-4,8 

0,40 
0,32-0,60 
0,29-0,75 

3,51 
2,59-3,91 
1,40-4,31 

0,23 
0,13-0,24 
0,08-0,26 

15,00 
12,00-15,00 
12,00-15,00 

22,10 
17,11-25,45 
7,12-27,41 

GN022-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

47800 
45000-51500 
45000-58000 

2,8 
2,4-4,4 
2,0-4,4 

0,18 
0,13-0,25 
0,04-0,41 

0,63 
0,38-0,75 
0,11-0,87 

0,10 
0,06-0,13 
0,01-0,13 

2,80 
2,50-3,80 
1,18-3,80 

31,31 
29,32-33,96 
29,32-38,65 

GN025-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

49300 
47000-53400 
47000-59400 

2,2 
2,0-8,0 
2,0-8,8 

0,09 
0,07-0,09 
0,07-0,09 

0,01 
0,01-0,01 
0,01-0,01 

0,03 
0,02-0,04 
0,01-0,06 

2,00 
1,40-2,09 
1,10-2,09 

32,38 
30,74-35,32 
30,74-39,66 

GN026-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

48400 
45300-49500 
45300-49500 

3,0 
2,6-3,4 
2,0-3,4 

0,14 
0,13-0,16 
0,13-0,16 

0,24 
0,21-0,32 
0,10-0,32 

0,04 
0,04-0,06 
0,03-0,06 

3,10 
1,80-3,77 
1,70-4,20 

31,74 
29,54-32,53 
29,54-32,53 
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GN040-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

38500 
25500-39500 
24430-41400 

15,2 
5,0-16,0 
2,6-16,0 

0,61 
0,39-0,61 
0,32-0,61 

3,46 
3,12-8,40 
2,60-9,99 

0,28 
0,27-0,60 
0,25-0,85 

9,50 
9,40-11,00 
7,23-11,00 

24,75 
15,81-25,45 
15,09-26,78 

GN042-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

42900 
42200-45000 
42200-45000 

4,4 
4,0-4,6 
4,0-4,6 

0,54 
0,36-0,62 
0,20-0,62 

0,74 
0,69-0,80 
0,69-0,80 

0,06 
0,04-0,10 
0,03-0,10 

13,00 
10,00-18,00 
6,60-18,00 

27,84 
27,34-29,32 
37,34-29,32 

GN043-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

42000 
35600-44400 
35600-45000 

2,8 
2,6-4,0 
2,0-5,6 

0,56 
0,28-0,69 
0,25-0,91 

2,78 
1,95-3,24 
0,54-4,66 

0,23 
0,16-0,36 
0,12-0,43 

5,10 
4,60-6,00 
2,95-7,80 

27,20 
22,73-28,90 
22,73-29,32 

GN047-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

49000 
47000-53000 
47000-55300 

3,2 
2,0-9,2 
2,0-10,0 

0,09 
0,06-0,15 
0,04-0,28 

0,10 
0,03-0,17 
0,03-0,17 

0,04 
0,02-0,04 
0,01-0,06 

1,80 
1,80-2,10 
1,63-2,10 

32,17 
30,74-35,05 
30,74-36,63 

GN048-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

34800 
30300-37500 
30300-42400 

4,6 
3,6-10,0 
2,0-10,0 

0,65 
0,52-0,68 
0,37-0,74 

3,07 
2,86-3,07 
2,86-3,07 

0,28 
0,25-0,36 
0,22-0,36 

6,30 
5,50-9,60 
4,48-11,00 

22,17 
19,07-24,05 
19,07-27,49 

GN050-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

37800 
32500-43800 
17560-52200 

7,6 
4,0-8,0 
2,0-8,0 

0,55 
0,44-0,69 
0,08-1,06 

2,77 
2,20-4,81 
2,03-6,65 

0,37 
0,20-0,43 
0,01-0,66 

9,60 
5,80-11,50 
3,40-19,00 

24,26 
20,58-28,47 
10,54-34,46 

GN064-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

49700 
46700-52700 
46700-56400 

2,0 
2,0-3,0 
2,0-3,0 

0,09 
0,09-0,10 
0,08-0,10 

0,19 
0,15-0,22 
0,10-0,22 

0,05 
0,04-0,08 
0,03-0,08 

1,40 
1,40-1,50 
1,40-1,50 

32,67 
30,53-34,82 
30,53-37,49 

GN093-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

49600 
48000-55600 
48000-55700 

2,0 
2,0-2,0 
2,0-2,0 

0,08 
0,07-0,09 
0,06-0,09 

0,10 
0,09-0,15 
0,09-0,15 

0,04 
0,04-0,05 
0,03-0,05 

0,89 
0,54-1,30 
0,18-1,30 

32,60 
31,46-36,91 
31,46-36,98 

GN306-S 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

49600 
46600-52300 
46600-57700 

2,0 
2,0-2,4 
2,0-2,6 

0,10 
0,08-0,10 
0,08-0,10 

0,20 
0,18-0,23 
0,18-0,23 

0,05 
0,04-0,05 
0,04-0,06 

1,10 
0,88-1,44 
0,81-1,60 

32,60 
30,46-34,53 
30,46-38,37 

GN000-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

35900 
22370-40550 
12840-41200 

4,6 
3,6-12,6 
3,2-20,0 

0,19 
0,14-0,23 
0,10-0,27 

0,30 
0,08-0,52 
0,01-0,59 

0,04 
0,02-0,07 
0,01-0,07 

5,00 
2,95-6,75 
2,30-7,10 

22,95 
13,83-26,19 
7,49-26,63 

GN020-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

25665 
14225-46650 
13320-57100 

4,2 
3,8-7,8 
3,6-11,2 

0,41 
0,28-0,51 
0,21-0,55 

1,62 
1,04-3,36 
0,55-5,00 

0,05 
0,02-0,15 
0,01-0,23 

6,35 
3,85-18,85 
2,70-30,00 

16,05 
8,38-30,57 
7,80-37,99 

GN022-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

41800 
27480-44350 
13960-46100 

7,0 
3,7-29,0 
3,4-48,0 

0,30 
0,19-0,58 
0,14-0,80 

0,46 
0,01-0,97 
0,01-1,02 

0,07 
0,02-0,14 
0,02-0,16 

4,70 
2,70-6,70 
2,10-7,30 

27,07 
17,36-28,87 
8,21-30,10 

GN025-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

45750 
30170-47700 
15140-49100 

3,9 
2,3-16,6 
2,0-28,0 

0,11 
0,09-0,27 
0,08-0,41 

0,24 
0,02-1,48 
0,01-2,50 

0,04 
0,01-0,19 
0,01-0,31 

3,25 
1,90-6,50 
1,10-9,20 

29,86 
19,22-31,25 
8,97-32,21 

GN026-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

43250 
28030-45250 
13460-46600 

11,0 
4,8-18,4 
4,4-20,0 

0,25 
0,17-0,96 
0,15-1,60 

0,31 
0,07-0,59 
0,01-0,70 

0,08 
0,04-0,76 
0,03-1,40 

3,05 
1,17-11,80 
0,90-19,00 

28,09 
17,76-29,50 
7,89-30,46 

GN040-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

27265 
16415-39750 
11200-46600 

4,1 
3,7-6,7 
3,4-9,2 

0,60 
0,54-0,64 
0,48-0,68 

3,47 
2,00-3,66 
0,55-3,81 

0,23 
0,13-0,27 
0,04-0,31 

9,70 
7,30-18,85 
4,90-28,00 

17,04 
9,84-25,66 
6,46-30,46 

GN042-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

37200 
23540-41850 
13280-43100 

13,9 
5,9-22,0 
4,0-24,0 

0,48 
0,33-0,62 
0,30-0,64 

0,71 
0,30-1,22 
0,01-1,61 

0,10 
0,07-0,12 
0,05-0,13 

10,00 
7,10-10,50 
4,20-11,00 

23,85 
14,63-27,10 
7,77-27,98 

GN043-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

36150 
22120-46050 
10840-53200 

4,4 
3,6-5,7 
3,2-6,6 

0,42 
0,38-0,63 
0,35-0,81 

2,85 
1,84-3,47 
1,36-3,57 

0,18 
0,16-0,29 
0,15-0,38 

7,95 
4,75-9,90 
3,40-10,00 

23,12 
13,72-30,11 
6,23-35,12 

GN047-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

46850 
30340-48300 
14980-48600 

5,3 
3,3-9,2 
2,4-12,0 

0,10 
0,08-0,13 
0,06-0,14 

0,02 
0,01-0,08 
0,01-0,12 

0,06 
0,03-0,10 
0,01-0,13 

2,35 
1,30-3,20 
1,10-3,20 

30,64 
19,34-31,67 
8,86-31,86 

GN048-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

31340 
26640-45550 
26400-55300 

4,0 
3,6-4,3 
3,2-4,6 

0,57 
0,53-0,73 
0,50-0,89 

3,79 
2,64-4,47 
1,52-5,10 

0,37 
0,25-0,48 
0,22-0,49 

11,30 
6,20-15,00 
3,80-16,00 

19,80 
16,58-29,78 
16,58-36,63 

GN050-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

35400 
28565-43100 
26730-45800 

12,0 
10,0-20,0 
8,0-28,0 

0,63 
0,27-0,99 
0,16-1,10 

3,06 
2,36-6,43 
2,28-9,1 

0,52 
0,18-0,80 
0,09-0,84 

12,00 
7,20-12,00 
2,40-12,00 

22,61 
17,89-27,99 
16,75-29,89 

GN064-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

47150 
30755-48350 
14910-49000 

3,8 
2,6-5,1 
2,4-5,4 

0,10 
0,09-0,11 
0,08-0,12 

0,15 
0,05-0,61 
0,01-1,00 

0,04 
0,01-0,06 
0,01-0,06 

3,20 
1,95-4,25 
1,20-4,80 

30,85 
19,64-31,71 
8,82-32,10 

GN093-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

48000 
31455-49400 
15910-49800 

2,2 
2,0-2,6 
2,0-2,8 

0,08 
0,05-0,11 
0,04-0,12 

0,10 
0,04-0,27 
0,01-0,40 

0,04 
0,02-0,07 
0,01-0,08 

1,35 
1,13-1,70 
0,90-2,00 

31,46 
20,10-32,46 
9,46-32,68 

GN306-C 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

46300 
29945-47850 
14890-48100 

3,6 
3,1-3,9 
2,6-4,2 

0,09 
0,07-0,10 
0,07-0,11 

0,13 
0,05-0,31 
0,01-0,47 

0,06 
0,04-0,08 
0,03-0,10 

1,85 
1,35-2,30 
1,20-2,40 

30,25 
19,06-31,35 
8,80-31,52 

Legenda: S = período seco; C = período chuvoso; Q1 = 1º quartil; Q3 = 3º quartil; Li = limite 
inferior; Ls = limite superior; CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NH3 = nitrogênio 
amoniacal total; PO4

3- = ortofosfato dissolvido 
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Figura 6.6. Box Plot para os parâmetros de qualidade da água da equação do IQABG 
(períodos de seca e de chuva de novembro de 2012 a outubro de 2013) 
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Em relação aos nutrientes (NH3, PT e PO4
3-), nota-se um aumento tanto 

das concentrações máximas quanto das variações das concentrações no 

período de chuvas, com exceção dos pontos GN020 e GN040. Estas 

alterações são mais marcantes na Área Central e na Área de Entrada da baía, 

em especial no ponto GN026. De forma semelhante à DBO, com o aumento 

da descarga fluvial na estação chuvosa, há consequentemente um maior 

aporte destes nutrientes oriundos de efluentes sanitários. 

Com exceção dos pontos GN042 e GN050, no período de chuvas foi 

observado um aumento significativo da turbidez. De acordo com Vasco et al 

(2011) e Machado (2015), esta elevação é causada possivelmente por uma 

maior contribuição de sólidos suspensos provenientes do carreamento de 

sedimentos das margens dos rios da bacia hidrográfica em decorrência de 

processos erosivos, além do aporte de águas do escoamento superficial e 

ressuspensão de material particulado da baía. 

Os parâmetros condutividade elétrica e salinidade apresentaram grande 

variação no período chuvoso, com valores mínimos bastante inferiores aos 

encontrados no período seco, em função do aumento da vazão dos rios 

afluentes e, consequentemente, do maior aporte de água doce no estuário. 

Bertossi et al (2013) citam também a diluição dos sais das águas da baía 

ocasionada diretamente pelas águas pluviais como outro fator responsável 

pela redução dos valores desses dois parâmetros no período chuvoso. 

FEEMA (1998) afirma que, em geral, a qualidade da água da baía varia 

significativamente com as condições meteorológicas, sendo pior na estação 

chuvosa que na estação seca, o que foi confirmado pelo gráfico de Box Plot 

do IQABG nos períodos de seca e chuva (Figura 6.7), confeccionado com base 

nos dados da Tabela 6.20. Observa-se que a variação do IQABG e seus valores 

máximos são significativamente maiores na estação chuvosa, com exceção 

dos pontos GN020 e GN040, em decorrência das menores concentrações de 

nutrientes encontradas neste período, conforme exposto na Figura 6.6, e dos 

pontos GN093 e GN306, localizados na entrada da baía e, por isso, menos 

suscetíveis à influência da sazonalidade. 
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Tabela 6.20. Mediana, 1º e 3º quartis e limites inferior e 
superior do IQABG (períodos de seca e de chuva de novembro de 
2012 a outubro de 2013) 

PONTO DE 
MONITORAMENTO MEDIDA IQABG-S IQABG-C 

GN000 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,68 
-0,78 / -0,61 
-0,78 / -0,61 

-0,91 
-1,20 / -0,35 
-1,36 / 0,08 

GN020 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

0,18 
0,10 / 0,34 
0,04 / 0,63 

-0,23 
-0,43 / 0,10 
-0,58 / 0,38 

GN022 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,49 
-0,69 / -0,17 
-1,09 / 0,32 

-0,42 
-0,84 / 0,55 
-1,09 / 1,36 

GN025 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,55 
-0,60 / -0,50 
-0,60 / -0,50 

-0,36 
-1,13 / 0,26 
-1,54 / 0,52 

GN026 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,58 
-0,71 / -0,37 
-0,71 / -0,22 

-0,37 
-0,93 / 1,80 
-1,39 / 3,87 

GN040 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

0,61 
0,57 / 1,57 
0,18 / 1,57 

0,48 
-0,14 / 0,64 
-0,66 / 0,70 

GN042 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

0,18 
-0,02 / 0,30 
-0,42 / 0,30 

0,07 
-0,74 / 0,71 
-0,91 / 0,72 

GN043 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

0,29 
-0,23 / 0,50 
-0,36 / 0,60 

-0,05 
-0,20 / 0,42 
-0,29 / 0,83 

GN047 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,54 
-0,64 / -0,48 
-0,64 / -0,48 

-0,62 
-1,12 / -0,45 
-1,49 / -0,42 

GN048 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

0,33 
0,02 / 0,81 
-0,25 / 1,41 

0,74 
0,17 / 1,21 
0,04 / 1,24 

GN050 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

0,13 
0,05 / 0,97 
-0,11 / 0,97 

1,03 
-0,01 / 2,51 
-0,13 / 3,06 

GN064 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,61 
-0,69 / -0,58 
-0,69 / -0,49 

-0,72 
-1,10 / -0,57 
-1,47 / -0,45 

GN093 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,59 
-0,83 / -0,58 
-0,83 / -0,48 

-0,78 
-1,28 / -0,62 
-1,69 / -0,57 

GN306 
 

MEDIANA 
Q1/Q3 
Li/Ls 

-0,73 
-0,79 / -0,62 
-0,79 / -0,49 

-0,77 
-1,16 / -0,64 
-1,54 / -0,53 

Legenda: S = período seco; C = período chuvoso; Q1 = 1º quartil; 
Q3 = 3º quartil; Li = limite inferior; Ls = limite superior 
 



Capítulo 6. Resultados e Discussão   112

 

Figura 6.7. Box Plot para o IQABG (períodos de seca e de chuva de novembro de 2012 a 
outubro de 2013) 

6.2. Aplicação da AF às Estações de Monitoramento 

 Nesta segunda abordagem, as variáveis analisadas foram as estações 

de monitoramento e as observações foram as medianas dos dados de 

monitoramento relativos a cada um dos 13 parâmetros de qualidade da água, 

conforme descrito no item 5.5.2. 

Realizou-se a avaliação do tamanho da amostra a partir da Tabela 5.3, 

verificando-se que, para cada variável, existe um total de 13 observações 

(13:1), sendo o tamanho absoluto da amostra igual a 182 observações. 

Mediante isto, todas as condições descritas anteriormente no item 6.1 foram 

atendidas. 

 Em seguida, foi feita a padronização dos dados da Tabela 5.3 de acordo 

com a Equação 5.1, a fim de se eliminar o efeito das diferenças entre 

unidades de medidas das variáveis originais. Os dados padronizados 

encontram-se organizados na Tabela 6.21. 
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Tabela 6.21. Dados padronizados 

 

GN 
000 

GN 
020 

GN 
022 

GN 
025 

GN 
026 

GN 
040 

GN 
042 

GN 
043 

GN 
047 

GN 
048 

GN 
050 

GN 
064 

GN 
093 

GN 
306 

Temp. 0,31 0,33 -0,35 -0,72 -0,35 0,62 0,46 0,23 -0,73 0,62 0,04 -0,73 -0,73 -0,73 

CE 0,14 -0,42 0,54 0,76 0,60 -0,74 0,18 -0,12 0,73 -0,52 -0,27 0,71 0,84 0,72 

DBO -0,33 -0,07 -0,40 -0,52 -0,27 0,87 -0,25 -0,30 -0,41 -0,08 0,34 -0,56 -0,63 -0,59 

PT -0,58 0,52 -0,26 -0,81 -0,52 1,11 -0,08 0,42 -0,77 0,87 1,39 -0,77 -0,87 -0,77 

NO3
- -0,20 -0,20 -0,15 -0,20 -0,18 -0,20 -0,21 -0,20 -0,16 -0,20 -0,19 -0,17 -0,16 -0,17 

NO2
- -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,13 -0,27 -0,23 -0,27 -0,20 -0,20 -0,27 -0,27 -0,27 

NH3 -0,60 0,34 -0,39 -0,64 -0,58 0,86 -0,43 0,28 -0,64 0,70 1,11 -0,61 -0,64 -0,61 

pH 0,50 -0,12 0,12 0,25 0,25 -0,12 0,12 -0,12 0,50 -0,25 -1,13 0,12 0,00 0,00 

OD 0,19 0,03 -0,14 0,02 -0,18 -0,30 0,05 -0,12 0,14 -0,29 -1,36 -0,15 -0,18 -0,18 

PO4
3- -0,60 0,10 -0,25 -0,65 -0,50 0,63 -0,35 0,28 -0,60 0,75 1,65 -0,53 -0,60 -0,53 

Turb. -0,05 0,53 -0,37 -0,62 -0,45 0,70 0,30 0,04 -0,67 0,32 0,56 -0,72 -0,77 -0,75 

Sal. 0,08 -0,47 0,49 0,74 0,55 -0,55 0,14 -0,14 0,72 -0,54 -0,31 0,68 0,88 0,70 

Coli. -0,25 -0,22 -0,25 -0,25 -0,25 -0,15 -0,25 -0,23 -0,25 -0,13 0,54 -0,25 -0,25 -0,25 

Legenda: Temp. = temperatura; CE = condutividade elétrica; PT = fósforo total; NO3
- = 

nitrato; NO2
- = nitrito; NH3 = nitrogênio amoniacal total; OD = oxigênio dissolvido; PO4

3- = 
ortofosfato dissolvido; Turb. = turbidez; Sal. = salinidade; Coli. = coliformes termotolerantes 

Através da matriz de correlação (Tabela 6.22) podem ser observadas 

as correlações existentes entre as 14 variáveis, já sendo possível identificar 

algumas tendências, as quais serão confirmadas pela AF. De antemão, pode-

se afirmar que variáveis com correlações positivas possivelmente se 

encontrarão no mesmo fator, e aquelas com correlações negativas, em 

fatores antagônicos. Nesta segunda abordagem, em que as estações de 

monitoramento se encontram muito correlacionadas, foi adotado o mesmo 

critério utilizado por Ouyang (2005), considerando-se relevantes as 

correlações com valor absoluto superior a 0,7. 
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Tabela 6.22. Matriz de correlação das variáveis 

 GN 
000 

GN 
020 

GN 
022 

GN 
025 

GN 
026 

GN 
040 

GN 
042 

GN 
043 

GN 
047 

GN 
048 

GN 
050 

GN 
064 

GN 
093 

GN 
306 

GN000 1,000              

GN020 -0,303 1,000             

GN022 0,496 -0,689 1,000            

GN025 0,580 -0,813 0,942 1,000           

GN026 0,638 -0,774 0,954 0,968 1,000          

GN040 -0,564 0,852 -0,774 -0,898 -0,816 1,000         

GN042 0,792 0,113 0,353 0,285 0,405 -0,203 1,000        

GN043 -0,380 0,767 -0,300 -0,560 -0,515 0,658 0,040 1,000       

GN047 0,612 -0,805 0,919 0,989 0,959 -0,878 0,264 -0,575 1,000      

GN048 -0,560 0,864 -0,666 -0,860 -0,807 0,881 -0,163 0,895 -0,862 1,000     

GN050 -0,842 0,515 -0,463 -0,661 -0,622 0,715 -0,443 0,646 -0,708 0,782 1,000    

GN064 0,498 -0,845 0,956 0,991 0,961 -0,893 0,215 -0,525 0,972 -0,826 -0,578 1,000   

GN093 0,476 -0,841 0,952 0,981 0,952 -0,889 0,229 -0,511 0,949 -0,813 -0,547 0,994 1,000  

GN306 0,462 -0,848 0,955 0,982 0,950 -0,892 0,201 -0,510 0,955 -0,812 -0,544 0,997 0,998 1,000 

Determinante ≈ 0,000 

O valor obtido para o determinante da matriz de correlação não foi 

significativamente diferente de zero, o que não permitiu realizar o Teste de 

Esfericidade de Bartlett e o Teste da Medida de Adequacidade da Amostra de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), bem como obter as orientações MSA a partir da 

matriz de correlação anti-imagem, não sendo possível avaliar através destes 

métodos se a estrutura dos dados é adequada à AF. Além disso, Collares 

(2011) alerta para a possibilidade de que a matriz de correlação possa 

apresentar multicolinearidade ou singularidade, ou seja, variáveis 

excessivamente ou perfeitamente correlacionadas, respectivamente. 

Contudo, a inspeção da matriz de correlação revelou que, embora as 

variáveis estejam bastante correlacionadas entre si, não há um número 

excessivo de coeficientes com valores extremamente elevados (próximos de 

1), descartando assim a existência de multicolinearidade grave, sendo 

possível dar prosseguimento à AF. 
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Os valores das comunalidades de todas as variáveis foram superiores a 

0,5 (Tabela 6.23), não havendo necessidade de exclusão de nenhum ponto 

de monitoramento da AF. 

Tabela 6.23. Comunalidades 

VARIÁVEL COMUNALIDADE 

GN000 0,966 

GN020 0,935 

GN022 0,992 

GN025 0,990 

GN026 0,967 

GN040 0,884 

GN042 0,926 

GN043 0,939 

GN047 0,965 

GN048 0,977 

GN050 0,907 

GN064 0,999 

GN093 0,990 

GN306 0,997 

De forma análoga à primeira abordagem, para a determinação do 

número de fatores a serem extraídos foi adotado o critério de Kaiser. Assim, 

foram extraídos três fatores com autovalores superiores a 1: o primeiro, o 

segundo e o terceiro fatores explicam, respectivamente, 74%, 12,7% e 9,2% 

da variância total e, juntos, aproximadamente 96% da variância total (Tabela 

6.24). Com o objetivo de confirmar este número de fatores extraídos, visto 

que não foi possível avaliar a adequação da estrutura de dados à AF através 

do Teste de Esfericidade de Bartlett e do Teste da Medida de Adequacidade 

da Amostra de KMO, foi realizada a análise do Scree Plot, também utilizada 

por Vega et al (1998) e França (2009) em seus respectivos trabalhos. A 

mudança da curvatura se deu no quarto fator, devendo-se extrair o número 

de fatores à esquerda do ponto de inflexão, ou seja, três (Figura 6.8). 
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Tabela 6.24. Variância total explicada 

FATOR AUTOVALOR 
VARIÂNCIA 
EXPLICADA 

(%) 

VARIÂNCIA 
EXPLICADA 
ACUMULADA 

(%) 

1 10,364 74,028 74,028 

2 1,776 12,688 86,716 

3 1,293 9,236 95,952 

4 0,251 1,795 97,747 

5 0,161 1,150 98,896 

6 0,100 0,711 99,608 

7 0,034 0,245 99,852 

8 0,015 0,109 99,962 

9 0,004 0,030 99,992 

10 0,001 0,006 99,998 

11 0,000 0,002 99,999 

12 0,000 0,001 100,000 

13 1,646E-16 1,175E-15 100,000 

14 -2,638E-17 -1,884E-16 100,000 

 

Figura 6.8. Scree Plot 

Ponto de Inflexão 
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No entanto, a fim de melhorar a distribuição das cargas fatoriais, que 

se encontravam concentradas no primeiro fator (Tabela 6.25), fez-se 

necessária a aplicação da rotação fatorial ortogonal Varimax. 

Tabela 6.25. Matriz de cargas fatoriais 

VARIÁVEL 
FATOR 

1 2 3 

GN025 0,985 -0,033 0,137 

GN047 0,978 -0,014 0,084 

GN064 0,971 -0,123 0,204 

GN026 0,961 0,073 0,194 

GN093 0,961 -0,128 0,226 

GN306 0,960 -0,151 0,228 

GN040 -0,931 0,080 0,104 

GN048 -0,914 0,104 0,361 

GN022 0,896 0,011 0,435 

GN020 -0,856 0,419 0,160 

GN050 -0,736 -0,388 0,463 

GN042 0,312 0,899 0,144 

GN000 0,643 0,718 -0,193 

GN043 -0,658 0,222 0,675 

Após a rotação, a variância explicada acumulada manteve-se a mesma 

de antes da rotação (96%), havendo, porém, uma melhor distribuição da 

variância explicada entre os três fatores (Tabela 6.26), bem como das cargas 

fatoriais das variáveis (Tabela 6.27). O primeiro fator agora explica 53,7% da 

variância total, o segundo fator 24,4% e o terceiro fator 17,7%. Assim como 

na primeira abordagem, foram retidas em cada fator as variáveis com cargas 

superiores a |0,7|. 
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Tabela 6.26. Variância total explicada após a rotação 

FATOR AUTOVALOR 
VARIÂNCIA 
EXPLICADA 

(%) 

VARIÂNCIA 
EXPLICADA 
ACUMULADA 

(%) 

1 7,525 53,749 53,749 

2 3,424 24,456 78,205 

3 2,485 17,746 95,952 

Tabela 6.27. Matriz de cargas fatoriais após a 
rotação 

VARIÁVEL 
FATOR 

1 2 3 

GN022 0,964 -0,059 0,245 

GN306 0,946 -0,298 0,120 

GN093 0,940 -0,295 0,141 

GN064 0,935 -0,318 0,150 

GN025 0,893 -0,364 0,244 

GN026 0,879 -0,284 0,336 

GN047 0,856 -0,403 0,263 

GN040 -0,734 0,553 -0,197 

GN020 -0,718 0,631 0,146 

GN043 -0,244 0,938 -0,013 

GN048 -0,592 0,770 -0,183 

GN050 -0,284 0,676 -0,608 

GN042 0,135 0,147 0,941 

GN000 0,275 -0,336 0,882 

Contudo, algumas variáveis (GN040, GN020, GN048 e GN050) 

apresentaram cargas cruzadas (destacadas em vermelho – Tabela 6.27), 

fazendo-se necessária uma avaliação complementar através de gráficos de 

cargas fatoriais, a fim de se eliminar tais ambiguidades, obtendo-se assim 

uma completa compreensão dos resultados obtidos. 

Nas Figuras 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 são apresentados os gráficos das 

cargas fatoriais dos três primeiros fatores. No gráfico da Figura 6.9, as 

variáveis (estações de amostragem) são posicionadas de acordo com sua 

carga fatorial nos três fatores extraídos após a rotação Varimax. Através 
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dele, pode-se observar que elas se distribuem de forma definida entre três 

grupos distintos, o que pode ser confirmado nos gráficos de cargas fatoriais 

de cada fator (Figuras 6.10, 6.11 e 6.12). No primeiro fator, nota-se que as 

cargas de maior valor positivo correspondem aos pontos de monitoramento 

GN022, GN025, GN026, GN047, GN064, GN093 e GN306. Já no segundo 

fator, as estações de amostragem GN020, GN040, GN043, GN048 e GN050 

apresentam as cargas mais elevadas. O Fator 3 é representado pelos pontos 

de coleta GN042 e GN000, os quais nele possuem as maiores cargas 

positivas. Avaliando-se os dados de monitoramento do período estudado, 

expressos pelo IQABG calculado para cada estação de monitoramento (Figura 

6.3), e comparando-os aos resultados obtidos nesta segunda abordagem, é 

possível depreender que tais grupos de fato correspondem a categorias de 

qualidade da água: no Fator 1 encontram-se os pontos com melhor qualidade 

de água; o Fator 2 compreende os pontos com pior qualidade de água; e o 

Fator 3 representa os pontos com qualidade de água regular. 

 

Figura 6.9. Cargas fatoriais dos três fatores e agrupamento dos 
pontos de amostragem em função da qualidade da água 
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Figura 6.10. Cargas fatoriais do primeiro fator 

 

 

      

Figura 6.11. Cargas fatoriais do segundo fator 
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Figura 6.12. Cargas fatoriais do terceiro fator 

Com a definição da distribuição das variáveis entre os fatores, foi 

possível setorizar a Baía de Guanabara em função da qualidade de água, 

como mostrado na Figura 6.13. Assim como na primeira abordagem, 

constatou-se que na Área Noroeste encontra-se a água de pior qualidade, 

com um nível avançado de degradação pela presença de diversas fontes 

poluidoras, grande taxa de urbanização, assoreamento e aterramento do 

espelho d’água, que contribuíram para a circulação deficiente das águas 

nessa região, mas agora sendo observado um gradiente decrescente de 

poluição na direção da Área Norte, em que a qualidade da água é regular, 

pois os rios que desembocam nesta região possuem melhor qualidade de 

água. Já as Áreas de Entrada da Baía e Central apresentam água de melhor 

qualidade devido às contribuições das águas oceânicas. 
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Figura 6.13. Setorização da Baía de Guanabara em função da qualidade da água 

Esta setorização facilita a compreensão dos fenômenos poluidores, 

possibilitando uma redução do número de pontos e da frequência de 

amostragem, de forma a otimizar o monitoramento sem que haja prejuízos 

na qualidade da informação, uma vez que as estações de coleta de um 

mesmo grupo são similares, pois possuem características semelhantes. Deste 

modo, seria realizado um monitoramento mais frequente somente de 

algumas estações de amostragem de cada grupo de qualidade de água, e 

com menor frequência um monitoramento mais abrangente, efetuando-se a 

coleta de todos os pontos, a fim de se identificar particularidades de 

parâmetros e observações. 

Outro tipo de ajuste da frequência em função da setorização dos pontos 

de monitoramento também poderia ser realizado: para o grupo de melhor 

qualidade de água, formado pelos pontos menos poluídos da baía (Área 

Central e Área de Entrada), que apresentam menores variações dos 

parâmetros de qualidade da água, a frequência de amostragem poderia ser 
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menor do que a do grupo em que se encontram os pontos mais poluídos, nas 

imediações das áreas mais degradadas e próximas à costa (Área Noroeste), 

com variações maiores dos parâmetros de monitoramento e menores custos 

de coleta de amostras. 

Foi realizada uma comparação dos resultados obtidos nesta segunda 

abordagem com a classificação das estações de monitoramento de acordo 

com o IQABG representada na Figura 6.3, a fim de verificar a confiabilidade 

das duas análises realizadas (Tabela 6.28). Observou-se que em todos os 

pontos de amostragem os resultados obtidos nesta segunda abordagem 

foram condizentes com o IQABG, com exceção dos pontos GN000 e GN022. 

Ouyang (2005) apresenta como possível explicação para esta discrepância o 

fato de, nesta segunda abordagem, as variáveis terem sido as estações de 

monitoramento, que são influenciadas principalmente por condições 

hidrogeológicas, em vez dos parâmetros de qualidade da água, os quais 

sofrem influência de fatores hidrogeológicos, químicos e bioquímicos. 

Tabela 6.28. Comparação dos resultados da AF com o IQABG 

PONTO DE 
MONITORAMENTO AF IQABG 

GN000 Regular Boa 

GN020 Pior Ruim 

GN022 Melhor Regular 

GN025 Melhor Boa 

GN026 Melhor Boa 

GN040 Pior Ruim 

GN042 Regular Regular 

GN043 Pior Ruim 

GN047 Melhor Boa 

GN048 Pior Ruim 

GN050 Pior Ruim 

GN064 Melhor Boa 

GN093 Melhor Boa 

GN306 Melhor Boa 
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CAPÍTULO 7 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Baía de Guanabara vem sofrendo grande degradação ao longo das 

últimas décadas face ao grande parque industrial instalado nos municípios 

que a circundam, com destaque para o setor de petróleo e gás, e ao aumento 

demográfico desordenado, à custa de sucessivos aterros e supressão da 

vegetação de manguezal, sem a implantação de coleta e tratamento 

adequado dos esgotos domésticos, fatores esses que, aliados ao descarte 

inapropriado de resíduos sólidos, acarretam na elevação das taxas de 

assoreamento. Apesar de todo o aporte de investimentos que tem sido feito 

tanto pelo Governo quanto pela iniciativa privada visando à sua recuperação, 

ainda não se pôde observar uma mudança significativa no cenário de poluição 

que marca este corpo hídrico, face à grande deterioração a que foi submetido 

por tantos anos. Uma constatação de tal afirmação é o fato de, atualmente, 

somente 23,6% da população total drenante ao estuário, majoritariamente 

urbana, serem atendidos por sistemas de coleta e tratamento de esgoto. 

 O monitoramento ambiental realizado pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) fornece informações de extrema relevância para a gestão 

dos recursos hídricos da Baía de Guanabara, possibilitando a identificação dos 
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poluentes e demais fatores contribuintes para a qualidade da água deste 

estuário. No entanto, visando à otimização deste monitoramento foi utilizada 

a Análise Fatorial, método estatístico multivariado amplamente empregado 

neste âmbito por permitir uma melhor compreensão da estrutura de dados e 

das relações existentes entre as variáveis. A aplicação da Análise Fatorial aos 

treze parâmetros de qualidade da água frequentemente monitorados pelo 

INEA possibilitou determinar aqueles mais significativos na caracterização das 

águas do estuário. Foram extraídos dois fatores que, juntos, após a aplicação 

da rotação ortogonal Varimax, explicam 76% da variância total. O primeiro 

fator, composto pelas variáveis DBO, PT, PO4
3-, NH3 e turbidez, representa a 

poluição relativa ao lançamento inadequado de efluentes sanitários, enquanto 

o segundo, que contém as variáveis salinidade e condutividade elétrica, está 

relacionado ao nível de troca de água da baía com o oceano. 

Esses sete parâmetros retidos na Análise Fatorial, juntamente com 

seus respectivos pesos (coeficientes dos escores do primeiro fator), compõem 

os termos da equação do IQABG, um índice desenvolvido para fornecer fácil 

interpretação da qualidade da água deste estuário, sem perda de informação, 

com base em três faixas de classificação: boa, regular e ruim. Esta redução 

do número de parâmetros (de 13 para 7) possibilita uma diminuição bastante 

expressiva dos gastos relativos à amostragem e à realização das análises 

laboratoriais. 

Foram obtidos resultados semelhantes tanto ao se avaliar os 

parâmetros individuais de cada ponto de monitoramento (caracterização 

espacial) quanto ao se calcular o seu IQABG propriamente dito.  Todos os 

pontos de amostragem da Área Noroeste apresentam qualidade de água 

ruim, enquanto que em toda a Área de Entrada a qualidade é boa. Quanto à 

Área Central e à Área Norte, os pontos mais próximos à costa leste possuem 

água de boa qualidade, e os localizados mais a oeste apresentam qualidade 

regular. A Área Noroeste, altamente urbanizada e industrializada, é a mais 

poluída em relação à carga orgânica e nutrientes provenientes do lançamento 

de efluentes domésticos e industriais, observando-se os mais altos níveis de 

DBO, NH3, PT, PO4
3- e turbidez nos pontos de monitoramento GN050 e 
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GN040, localizados em uma região de baixa circulação e renovação das 

águas. O elevado grau de eutrofização desta região já se reflete em direção à 

Área Norte e à Área Central, em que são encontrados pontos com qualidade 

de água regular (GN022 e GN042). Em alguns pontos com boa qualidade de 

água (GN025, GN026 e GN047) foram observadas condições menos 

favoráveis em relação à DBO devido à sua proximidade de regiões com 

grande adensamento populacional. Observou-se a existência de um padrão 

espacial de poluição relacionado às características estuarinas da baía 

(norte/sul) e às atividades antrópicas nas áreas costeiras (leste/oeste), bem 

como a importância da salinidade na caracterização do ambiente, cuja 

concentração é inversamente proporcional ao grau de poluição, uma vez que 

suas variações indicam o grau de diluição entre as águas oceânicas e as 

águas dos rios afluentes, estes com a contribuição antrópica (doméstica e 

industrial). 

Foi identificada influência de sazonalidade na qualidade da água do 

estuário, uma vez que, de um modo geral, houve aumento das concentrações 

máximas e das variações das concentrações de todos os parâmetros em 

quase todos os pontos de monitoramento nos períodos chuvosos devido ao 

aumento da vazão dos rios afluentes. Estas alterações foram mais marcantes 

nos pontos de monitoramento que apresentam normalmente qualidade de 

água boa ou regular, situados na Área de Entrada, na Área Central e na Área 

Norte da baía. 

 A segunda abordagem, em que a Análise Fatorial foi aplicada aos 

pontos de monitoramento, proporcionou a classificação destes em grupos de 

qualidade da água e sua consequente setorização, possibilitando a realização 

de um monitoramento mais frequente somente de algumas estações de 

amostragem de cada grupo, e com menor frequência um monitoramento 

mais abrangente, efetuando-se a coleta de todos os pontos. Também seria 

possível reduzir a frequência de monitoramento dos pontos de amostragem 

que possuem melhor qualidade de água e apresentam menores variações 

(Área Central e Área de Entrada), dando-se maior atenção àqueles mais 

poluídos (Área Noroeste). Com a associação dessa estratégia à redução dos 
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parâmetros obtida na primeira abordagem, haveria uma redução ainda mais 

significativa dos custos envolvidos em todas as etapas do monitoramento da 

qualidade da água da Baía de Guanabara, tornando assim o atual modelo de 

gestão ambiental deste estuário mais eficiente, sustentável e 

economicamente viável. 
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CAPÍTULO 8 

 

 

SUGESTÕES 

 Com o intuito de aprofundar a metodologia desenvolvida e os 

resultados obtidos nesta tese, sugerem-se as seguintes etapas futuras: 

� Desenvolvimento de uma escala de classificação de qualidade da água 

do IQABG de 0 a 100, a fim de facilitar a interpretação dos resultados 

pelo público leigo. 

 

� Realização da Análise de Agrupamentos, a fim de determinar quais pontos 

de monitoramento de um mesmo grupo de qualidade de água podem ser 

considerados estatisticamente idênticos. Com isso, bastaria considerar 

somente um ponto de monitoramento dentre os similares, eliminando-se 

os demais permanentemente. 

 

� Realização de um novo estudo incluindo os pontos de monitoramento 

implementados mais recentemente pelo INEA, abrangendo assim a 

Área Nordeste e possibilitando a avaliação da qualidade da água desta 

região. 
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� Inclusão de novos parâmetros no monitoramento da qualidade das 

águas da Baía de Guanabara: óleos e graxas, metais e toxicidade, em 

função da poluição decorrente da atividade industrial; clorofila, a fim de 

avaliar a evolução do processo de eutrofização; e sólidos, para 

avaliação da poluição geral. 

 

� Regularização das frequências de amostragem, a fim de evitar lacunas 

temporais, e registro dos índices de precipitação das 24 horas que 

antecedem cada amostragem, de forma a possibilitar a realização de 

uma avaliação sazonal da qualidade da água mais precisa. 
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ARQUIVO DE SAÍDA DO IBM® SPSS® STATISTICS 

19 RELATIVO À PRIMEIRA ABORDAGEM 
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1ª AF 
 

FACTOR 

  /VARIABLES Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade Tágua Nitrato Nitrito pH OD Coliformes 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato Turbidez 

Salinidade Tágua Nitrato Nitrito pH OD Coliformes 

  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO REPR AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

 
Factor Analysis 

 

Notes 

Output Created 18-Fev-2017 21h5min9s 

Comments   

Input Data D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 

2017)\Dados parâmetros 

padronizados.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

336 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 
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Syntax FACTOR 

  /VARIABLES Condutividade DBO 

Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade Tágua Nitrato 

Nitrito pH OD Coliformes 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS Condutividade DBO 

Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade Tágua Nitrato 

Nitrito pH OD Coliformes 

  /PRINT INITIAL CORRELATION 

KMO REPR AIC EXTRACTION 

ROTATION FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00,780 

Elapsed Time 00 00:00:00,754 

Maximum Memory Required 23148 (22,605K) bytes 

Variables Created FAC1_1 Component score 1 

FAC2_1 Component score 2 

FAC3_1 Component score 3 

FAC4_1 Component score 4 

 

 

[DataSet1] D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 2017)\Dados parâmetros 

padronizados.sav 
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Correlation Matrix 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Correlation Condutividade 1,000 -,282 -,485 -,397 -,379 

DBO -,282 1,000 ,581 ,258 ,386 

Ptotal -,485 ,581 1,000 ,651 ,834 

Namoniacal -,397 ,258 ,651 1,000 ,710 

Ortofosfato -,379 ,386 ,834 ,710 1,000 

Turbidez -,432 ,656 ,717 ,425 ,489 

Salinidade ,989 -,286 -,480 -,381 -,366 

Tágua -,431 ,240 ,374 ,243 ,274 

Nitrato ,074 -,001 -,014 ,022 ,009 

Nitrito -,288 ,013 ,207 ,260 ,153 

pH ,181 -,198 -,272 -,321 -,320 

OD ,005 ,146 -,008 -,181 -,188 

Coliformes -,274 ,150 ,258 ,368 ,222 

 

 

Correlation Matrix 

 Turbidez Salinidade Tágua Nitrato Nitrito pH 

Correlation Condutividade -,432 ,989 -,431 ,074 -,288 ,181 

DBO ,656 -,286 ,240 -,001 ,013 -,198 

Ptotal ,717 -,480 ,374 -,014 ,207 -,272 

Namoniacal ,425 -,381 ,243 ,022 ,260 -,321 

Ortofosfato ,489 -,366 ,274 ,009 ,153 -,320 

Turbidez 1,000 -,430 ,309 -,016 ,244 -,217 

Salinidade -,430 1,000 -,453 ,067 -,293 ,174 

Tágua ,309 -,453 1,000 -,110 ,119 -,012 

Nitrato -,016 ,067 -,110 1,000 -,025 -,040 

Nitrito ,244 -,293 ,119 -,025 1,000 -,079 

pH -,217 ,174 -,012 -,040 -,079 1,000 

OD ,120 -,022 ,071 -,060 ,007 ,239 

Coliformes ,235 -,259 ,125 ,114 ,238 -,259 
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Correlation Matrix 

 OD Coliformes 

Correlation Condutividade ,005 -,274 

DBO ,146 ,150 

Ptotal -,008 ,258 

Namoniacal -,181 ,368 

Ortofosfato -,188 ,222 

Turbidez ,120 ,235 

Salinidade -,022 -,259 

Tágua ,071 ,125 

Nitrato -,060 ,114 

Nitrito ,007 ,238 

pH ,239 -,259 

OD 1,000 -,163 

Coliformes -,163 1,000 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,768 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2867,199 

df 78 

Sig. ,000 

 

Anti-image Matrices 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal 

Anti-image Covariance Condutividade ,019 -,003 ,000 ,005 

DBO -,003 ,495 -,062 ,051 

Ptotal ,000 -,062 ,156 -,026 

Namoniacal ,005 ,051 -,026 ,419 

Ortofosfato ,002 ,016 -,127 -,107 

Turbidez ,005 -,167 -,098 -,013 

Salinidade -,019 ,003 ,002 -,004 

Tágua -,019 -,007 -,035 -,008 

Nitrato -,013 -,007 ,003 -,006 

Nitrito -,008 ,124 -,005 -,068 

pH ,006 ,062 -,018 ,051 

OD -,018 -,062 -,042 ,024 

Coliformes ,012 -,025 -,010 -,123 
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Anti-image Correlation Condutividade ,673
a
 -,034 -,006 ,055 

DBO -,034 ,819
a
 -,222 ,113 

Ptotal -,006 -,222 ,789
a
 -,101 

Namoniacal ,055 ,113 -,101 ,893
a
 

Ortofosfato ,033 ,049 -,689 -,354 

Turbidez ,056 -,398 -,415 -,034 

Salinidade -,985 ,030 ,029 -,043 

Tágua -,159 -,011 -,103 -,015 

Nitrato -,099 -,011 ,009 -,010 

Nitrito -,065 ,195 -,015 -,117 

pH ,045 ,098 -,051 ,088 

OD -,143 -,098 -,120 ,042 

Coliformes ,099 -,041 -,029 -,218 

 

 

Anti-image Matrices 

 Ortofosfato Turbidez Salinidade Tágua Nitrato 

Anti-image Covariance Condutividade ,002 ,005 -,019 -,019 -,013 

DBO ,016 -,167 ,003 -,007 -,007 

Ptotal -,127 -,098 ,002 -,035 ,003 

Namoniacal -,107 -,013 -,004 -,008 -,006 

Ortofosfato ,217 ,051 -,003 ,003 -,008 

Turbidez ,051 ,357 -,003 -,007 -,004 

Salinidade -,003 -,003 ,019 ,025 ,012 

Tágua ,003 -,007 ,025 ,723 ,087 

Nitrato -,008 -,004 ,012 ,087 ,957 

Nitrito ,020 -,093 ,012 ,033 ,031 

pH ,042 ,026 -,007 -,087 -,003 

OD ,084 -,041 ,018 -,007 ,032 

Coliformes ,047 -,012 -,010 -,027 -,113 

 Anti-image Correlation Condutividade ,033 ,056 -,985 -,159 -,099 

DBO ,049 -,398 ,030 -,011 -,011 

Ptotal -,689 -,415 ,029 -,103 ,009 

Namoniacal -,354 -,034 -,043 -,015 -,010 

Ortofosfato ,753
a
 ,185 -,042 ,008 -,018 

Turbidez ,185 ,831
a
 -,041 -,013 -,006 

Salinidade -,042 -,041 ,668
a
 ,213 ,089 

Tágua ,008 -,013 ,213 ,888
a
 ,105 

Nitrato -,018 -,006 ,089 ,105 ,459
a
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Nitrito ,048 -,172 ,093 ,043 ,036 

pH ,101 ,049 -,056 -,115 -,004 

OD ,204 -,076 ,143 -,009 ,037 

Coliformes ,116 -,023 -,082 -,036 -,131 

 

 

Anti-image Matrices 

 Nitrito pH OD Coliformes 

Anti-image Covariance Condutividade -,008 ,006 -,018 ,012 

DBO ,124 ,062 -,062 -,025 

Ptotal -,005 -,018 -,042 -,010 

Namoniacal -,068 ,051 ,024 -,123 

Ortofosfato ,020 ,042 ,084 ,047 

Turbidez -,093 ,026 -,041 -,012 

Salinidade ,012 -,007 ,018 -,010 

Tágua ,033 -,087 -,007 -,027 

Nitrato ,031 -,003 ,032 -,113 

Nitrito ,819 -,015 -,024 -,110 

pH -,015 ,801 -,148 ,108 

OD -,024 -,148 ,795 ,088 

Coliformes -,110 ,108 ,088 ,768 

Anti-image Correlation Condutividade -,065 ,045 -,143 ,099 

DBO ,195 ,098 -,098 -,041 

Ptotal -,015 -,051 -,120 -,029 

Namoniacal -,117 ,088 ,042 -,218 

Ortofosfato ,048 ,101 ,204 ,116 

Turbidez -,172 ,049 -,076 -,023 

Salinidade ,093 -,056 ,143 -,082 

Tágua ,043 -,115 -,009 -,036 

Nitrato ,036 -,004 ,037 -,131 

Nitrito ,785
a
 -,018 -,029 -,139 

pH -,018 ,842
a
 -,186 ,138 

OD -,029 -,186 ,547
a
 ,113 

Coliformes -,139 ,138 ,113 ,812
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Condutividade 1,000 ,862 

DBO 1,000 ,710 

Ptotal 1,000 ,868 

Namoniacal 1,000 ,667 

Ortofosfato 1,000 ,781 

Turbidez 1,000 ,746 

Salinidade 1,000 ,869 

Tágua 1,000 ,454 

Nitrato 1,000 ,659 

Nitrito 1,000 ,409 

pH 1,000 ,420 

OD 1,000 ,676 

Coliformes 1,000 ,522 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

1 4,667 35,900 35,900 4,667 

2 1,583 12,177 48,077 1,583 

3 1,365 10,499 58,576 1,365 

4 1,028 7,904 66,480 1,028 

5 ,911 7,009 73,489  

6 ,836 6,433 79,923  

7 ,714 5,489 85,411  

8 ,605 4,653 90,065  

9 ,599 4,607 94,672  

10 ,295 2,270 96,941  

11 ,287 2,210 99,151  

12 ,101 ,775 99,926  

13 ,010 ,074 100,000  
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Total Variance Explained 

Component 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 35,900 35,900 3,030 23,306 23,306 

2 12,177 48,077 2,626 20,197 43,503 

3 10,499 58,576 1,867 14,361 57,864 

4 7,904 66,480 1,120 8,616 66,480 

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 

Ptotal ,875 ,060 ,305 -,070 

Ortofosfato ,772 ,298 ,215 -,225 

Turbidez ,756 -,136 ,359 ,162 

Condutividade -,751 ,324 ,439 ,005 

Salinidade -,745 ,352 ,434 -,008 

Namoniacal ,732 ,346 -,017 -,105 

DBO ,593 -,146 ,565 ,133 

Tágua ,505 -,396 -,122 -,165 

Coliformes ,433 ,337 -,304 ,358 

OD -,060 -,669 ,322 ,350 

pH -,389 -,511 ,019 ,085 

Nitrito ,357 -,042 -,425 ,314 

Nitrato -,028 ,348 ,059 ,731 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted. 

 

 

Reproduced Correlations 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal 

Reproduced Correlation Condutividade ,862
a
 -,243 -,504 -,445 

DBO -,243 ,710
a
 ,674 ,360 

Ptotal -,504 ,674 ,868
a
 ,664 

Namoniacal -,445 ,360 ,664 ,667
a
 

Ortofosfato -,390 ,506 ,775 ,688 

Turbidez -,453 ,693 ,752 ,483 

Salinidade ,865 -,249 -,498 -,430 

Tágua -,562 ,267 ,393 ,252 

Nitrato ,164 ,063 -,037 ,022 

Nitrito -,467 ,019 ,158 ,221 

pH ,135 -,134 -,371 -,471 

OD -,029 ,290 -,018 -,317 

Coliformes -,347 ,083 ,281 ,401 

Residual
b
 Condutividade  -,039 ,019 ,048 

DBO -,039  -,092 -,102 

Ptotal ,019 -,092  -,013 

Namoniacal ,048 -,102 -,013  

Ortofosfato ,010 -,120 ,059 ,022 



Apêndice III   

 

182

Turbidez ,021 -,037 -,035 -,058 

Salinidade ,125 -,037 ,018 ,049 

Tágua ,131 -,027 -,020 -,010 

Nitrato -,090 -,065 ,023 -5,526E-5 

Nitrito ,179 -,007 ,049 ,039 

pH ,045 -,064 ,100 ,150 

OD ,034 -,144 ,010 ,136 

Coliformes ,073 ,066 -,023 -,033 

 

 

Reproduced Correlations 

 Ortofosfato Turbidez Salinidade Tágua 

Reproduced Correlation Condutividade -,390 -,453 ,865 -,562 

DBO ,506 ,693 -,249 ,267 

Ptotal ,775 ,752 -,498 ,393 

Namoniacal ,688 ,483 -,430 ,252 

Ortofosfato ,781
a
 ,584 -,375 ,283 

Turbidez ,584 ,746
a
 -,457 ,366 

Salinidade -,375 -,457 ,869
a
 -,568 

Tágua ,283 ,366 -,568 ,454
a
 

Nitrato -,070 ,071 ,164 -,280 

Nitrito ,101 ,174 -,468 ,197 

pH -,467 -,204 ,118 -,011 

OD -,255 ,218 -,054 ,137 

Coliformes ,289 ,230 -,339 ,063 

Residual
b
 Condutividade ,010 ,021 ,125 ,131 

DBO -,120 -,037 -,037 -,027 

Ptotal ,059 -,035 ,018 -,020 

Namoniacal ,022 -,058 ,049 -,010 

Ortofosfato  -,095 ,009 -,009 

Turbidez -,095  ,027 -,057 

Salinidade ,009 ,027  ,114 

Tágua -,009 -,057 ,114  

Nitrato ,079 -,087 -,097 ,170 

Nitrito ,051 ,070 ,175 -,078 

pH ,147 -,014 ,056 -,001 

OD ,067 -,098 ,032 -,067 

Coliformes -,067 ,005 ,080 ,062 
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Reproduced Correlations 

 Nitrato Nitrito pH 

Reproduced Correlation Condutividade ,164 -,467 ,135 

DBO ,063 ,019 -,134 

Ptotal -,037 ,158 -,371 

Namoniacal ,022 ,221 -,471 

Ortofosfato -,070 ,101 -,467 

Turbidez ,071 ,174 -,204 

Salinidade ,164 -,468 ,118 

Tágua -,280 ,197 -,011 

Nitrato ,659
a
 ,179 -,104 

Nitrito ,179 ,409
a
 -,099 

pH -,104 -,099 ,420
a
 

OD ,044 -,020 ,400 

Coliformes ,349 ,382 -,316 

Residual
b
 Condutividade -,090 ,179 ,045 

DBO -,065 -,007 -,064 

Ptotal ,023 ,049 ,100 

Namoniacal -5,526E-5 ,039 ,150 

Ortofosfato ,079 ,051 ,147 

Turbidez -,087 ,070 -,014 

Salinidade -,097 ,175 ,056 

Tágua ,170 -,078 -,001 

Nitrato  -,204 ,064 

Nitrito -,204  ,021 

pH ,064 ,021  

OD -,104 ,028 -,161 

Coliformes -,235 -,144 ,057 
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Reproduced Correlations 

 OD Coliformes 

Reproduced Correlation Condutividade -,029 -,347 

DBO ,290 ,083 

Ptotal -,018 ,281 

Namoniacal -,317 ,401 

Ortofosfato -,255 ,289 

Turbidez ,218 ,230 

Salinidade -,054 -,339 

Tágua ,137 ,063 

Nitrato ,044 ,349 

Nitrito -,020 ,382 

pH ,400 -,316 

OD ,676
a
 -,224 

Coliformes -,224 ,522
a
 

Residual
b
 Condutividade ,034 ,073 

DBO -,144 ,066 

Ptotal ,010 -,023 

Namoniacal ,136 -,033 

Ortofosfato ,067 -,067 

Turbidez -,098 ,005 

Salinidade ,032 ,080 

Tágua -,067 ,062 

Nitrato -,104 -,235 

Nitrito ,028 -,144 

pH -,161 ,057 

OD  ,061 

Coliformes ,061  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Reproduced communalities 

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 44 (56,0%) 

nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 

DBO ,834 ,054 -,097 ,045 

Ptotal ,826 ,298 ,310 -,026 

Turbidez ,807 ,289 ,005 ,102 

Ortofosfato ,662 ,185 ,550 -,074 

Salinidade -,252 -,893 -,072 ,050 

Condutividade -,250 -,887 -,103 ,051 

Nitrito -,021 ,543 ,071 ,329 

Tágua ,293 ,543 -,056 -,266 

OD ,252 ,054 -,780 ,034 

pH -,221 -,030 -,593 -,138 

Namoniacal ,476 ,304 ,585 ,073 

Nitrato ,041 -,149 -,018 ,797 

Coliformes ,093 ,352 ,364 ,507 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 

1 ,710 ,609 ,350 ,050 

2 -,073 -,419 ,821 ,381 

3 ,698 -,670 -,237 -,092 

4 ,061 ,074 -,383 ,919 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 

Condutividade ,096 -,399 ,034 ,045 

DBO ,394 -,152 -,179 ,052 

Ptotal ,282 -,056 ,070 -,059 

Namoniacal ,081 ,005 ,277 -,002 

Ortofosfato ,200 -,100 ,259 -,135 

Turbidez ,314 -,030 -,137 ,096 

Salinidade ,092 -,404 ,054 ,041 

Tágua ,023 ,218 -,084 -,229 

Nitrato ,054 -,073 -,104 ,733 

Nitrito -,143 ,289 -,038 ,303 

pH -,021 ,081 -,329 -,053 

OD ,207 ,036 -,538 ,130 

Coliformes -,084 ,142 ,127 ,426 
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 

Condutividade ,096 -,399 ,034 ,045 

DBO ,394 -,152 -,179 ,052 

Ptotal ,282 -,056 ,070 -,059 

Namoniacal ,081 ,005 ,277 -,002 

Ortofosfato ,200 -,100 ,259 -,135 

Turbidez ,314 -,030 -,137 ,096 

Salinidade ,092 -,404 ,054 ,041 

Tágua ,023 ,218 -,084 -,229 

Nitrato ,054 -,073 -,104 ,733 

Nitrito -,143 ,289 -,038 ,303 

pH -,021 ,081 -,329 -,053 

OD ,207 ,036 -,538 ,130 

Coliformes -,084 ,142 ,127 ,426 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 
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2ª AF 
 

FACTOR 

  /VARIABLES Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade OD Coliformes 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato Turbidez 

Salinidade OD Coliformes 

  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO REPR AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

 

 
Factor Analysis 
 

Notes 

Output Created 18-Fev-2017 21h5min46s 

Comments   

Input Data D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 

2017)\Dados parâmetros 

padronizados.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

336 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 
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Syntax FACTOR 

  /VARIABLES Condutividade DBO 

Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade OD Coliformes 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS Condutividade DBO 

Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade OD Coliformes 

  /PRINT INITIAL CORRELATION 

KMO REPR AIC EXTRACTION 

ROTATION FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00,780 

Elapsed Time 00 00:00:00,716 

Maximum Memory Required 11916 (11,637K) bytes 

Variables Created FAC1_2 Component score 1 

FAC2_2 Component score 2 

FAC3_2 Component score 3 

 

 

[DataSet1] D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 2017)\Dados parâmetros 

padronizados.sav 
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Correlation Matrix 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Correlation Condutividade 1,000 -,282 -,485 -,397 -,379 

DBO -,282 1,000 ,581 ,258 ,386 

Ptotal -,485 ,581 1,000 ,651 ,834 

Namoniacal -,397 ,258 ,651 1,000 ,710 

Ortofosfato -,379 ,386 ,834 ,710 1,000 

Turbidez -,432 ,656 ,717 ,425 ,489 

Salinidade ,989 -,286 -,480 -,381 -,366 

OD ,005 ,146 -,008 -,181 -,188 

Coliformes -,274 ,150 ,258 ,368 ,222 

 

Correlation Matrix 

 Turbidez Salinidade OD Coliformes 

Correlation Condutividade -,432 ,989 ,005 -,274 

DBO ,656 -,286 ,146 ,150 

Ptotal ,717 -,480 -,008 ,258 

Namoniacal ,425 -,381 -,181 ,368 

Ortofosfato ,489 -,366 -,188 ,222 

Turbidez 1,000 -,430 ,120 ,235 

Salinidade -,430 1,000 -,022 -,259 

OD ,120 -,022 1,000 -,163 

Coliformes ,235 -,259 -,163 1,000 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,746 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2626,332 

df 36 

Sig. ,000 
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Anti-image Matrices 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal 

Anti-image Covariance Condutividade ,020 -,003 -,001 ,004 

DBO -,003 ,521 -,064 ,062 

Ptotal -,001 -,064 ,159 -,026 

Namoniacal ,004 ,062 -,026 ,427 

Ortofosfato ,002 ,010 -,129 -,111 

Turbidez ,004 -,168 -,103 -,024 

Salinidade -,020 ,002 ,003 -,003 

OD -,018 -,050 -,050 ,033 

Coliformes ,010 -,021 -,009 -,151 

Anti-image Correlation Condutividade ,649
a
 -,029 -,020 ,045 

DBO -,029 ,842
a
 -,221 ,131 

Ptotal -,020 -,221 ,772
a
 -,100 

Namoniacal ,045 ,131 -,100 ,875
a
 

Ortofosfato ,034 ,030 -,690 -,363 

Turbidez ,044 -,384 -,425 -,060 

Salinidade -,986 ,022 ,050 -,028 

OD -,143 -,076 -,138 ,056 

Coliformes ,075 -,032 -,024 -,256 

 

Anti-image Matrices 

 Ortofosfato Turbidez Salinidade 

Anti-image Covariance Condutividade ,002 ,004 -,020 

DBO ,010 -,168 ,002 

Ptotal -,129 -,103 ,003 

Namoniacal -,111 -,024 -,003 

Ortofosfato ,220 ,055 -,003 

Turbidez ,055 ,368 -,002 

Salinidade -,003 -,002 ,020 

OD ,099 -,042 ,019 

Coliformes ,047 -,030 -,007 

Anti-image Correlation Condutividade ,034 ,044 -,986 

DBO ,030 -,384 ,022 

Ptotal -,690 -,425 ,050 

Namoniacal -,363 -,060 -,028 

Ortofosfato ,732
a
 ,193 -,044 

Turbidez ,193 ,826
a
 -,024 

Salinidade -,044 -,024 ,645
a
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OD ,231 -,076 ,147 

Coliformes ,110 -,055 -,054 

 
 

Anti-image Matrices 

 OD Coliformes 

Anti-image Covariance Condutividade -,018 ,010 

DBO -,050 -,021 

Ptotal -,050 -,009 

Namoniacal ,033 -,151 

Ortofosfato ,099 ,047 

Turbidez -,042 -,030 

Salinidade ,019 -,007 

OD ,826 ,119 

Coliformes ,119 ,812 

Anti-image Correlation Condutividade -,143 ,075 

DBO -,076 -,032 

Ptotal -,138 -,024 

Namoniacal ,056 -,256 

Ortofosfato ,231 ,110 

Turbidez -,076 -,055 

Salinidade ,147 -,054 

OD ,467
a
 ,145 

Coliformes ,145 ,816
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Condutividade 1,000 ,978 

DBO 1,000 ,691 

Ptotal 1,000 ,882 

Namoniacal 1,000 ,714 

Ortofosfato 1,000 ,795 

Turbidez 1,000 ,750 

Salinidade 1,000 ,977 

OD 1,000 ,680 

Coliformes 1,000 ,343 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

1 4,211 46,789 46,789 4,211 

2 1,344 14,936 61,724 1,344 

3 1,255 13,943 75,667 1,255 

4 ,820 9,115 84,781  

5 ,650 7,223 92,004  

6 ,317 3,523 95,527  

7 ,290 3,226 98,753  

8 ,102 1,135 99,888  

9 ,010 ,112 100,000  

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 46,789 46,789 3,048 33,864 33,864 

2 14,936 61,724 2,150 23,891 57,755 

3 13,943 75,667 1,612 17,912 75,667 

4      

5      

6      

7      

8      

9      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Ptotal ,894 ,028 ,284 

Ortofosfato ,790 -,258 ,322 

Turbidez ,771 ,321 ,229 

Condutividade -,740 -,084 ,651 

Namoniacal ,737 -,379 ,163 

Salinidade -,732 -,113 ,655 

DBO ,621 ,432 ,344 

Coliformes ,421 -,382 -,140 

OD -,051 ,823 -,012 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Reproduced Correlations 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal 

Reproduced Correlation Condutividade ,978
a
 -,272 -,479 -,407 

DBO -,272 ,691
a
 ,665 ,350 

Ptotal -,479 ,665 ,882
a
 ,696 

Namoniacal -,407 ,350 ,696 ,714
a
 

Ortofosfato -,353 ,490 ,791 ,733 

Turbidez -,448 ,696 ,764 ,484 

Salinidade ,977 -,278 -,471 -,389 

OD -,040 ,320 -,026 -,351 

Coliformes -,371 ,048 ,326 ,432 

Residual
b
 Condutividade  -,010 -,006 ,010 

DBO -,010  -,084 -,093 

Ptotal -,006 -,084  -,045 

Namoniacal ,010 -,093 -,045  

Ortofosfato -,026 -,104 ,043 -,023 

Turbidez ,016 -,041 -,047 -,060 

Salinidade ,012 -,008 -,009 ,008 

OD ,045 -,174 ,018 ,170 

Coliformes ,096 ,102 -,068 -,064 

 
 

Reproduced Correlations 

 Ortofosfato Turbidez Salinidade 

Reproduced Correlation Condutividade -,353 -,448 ,977 

DBO ,490 ,696 -,278 

Ptotal ,791 ,764 -,471 

Namoniacal ,733 ,484 -,389 

Ortofosfato ,795
a
 ,600 -,338 

Turbidez ,600 ,750
a
 -,450 

Salinidade -,338 -,450 ,977
a
 

OD -,256 ,222 -,064 

Coliformes ,386 ,170 -,357 

Residual
b
 Condutividade -,026 ,016 ,012 

DBO -,104 -,041 -,008 

Ptotal ,043 -,047 -,009 

Namoniacal -,023 -,060 ,008 

Ortofosfato  -,111 -,028 

Turbidez -,111  ,020 
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Salinidade -,028 ,020  

OD ,068 -,102 ,042 

Coliformes -,164 ,065 ,098 

 
 

Reproduced Correlations 

 OD Coliformes 

Reproduced Correlation Condutividade -,040 -,371 

DBO ,320 ,048 

Ptotal -,026 ,326 

Namoniacal -,351 ,432 

Ortofosfato -,256 ,386 

Turbidez ,222 ,170 

Salinidade -,064 -,357 

OD ,680
a
 -,334 

Coliformes -,334 ,343
a
 

Residual
b
 Condutividade ,045 ,096 

DBO -,174 ,102 

Ptotal ,018 -,068 

Namoniacal ,170 -,064 

Ortofosfato ,068 -,164 

Turbidez -,102 ,065 

Salinidade ,042 ,098 

OD  ,171 

Coliformes ,171  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Reproduced communalities 

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 17 (47,0%) 

nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Ptotal ,863 -,261 ,263 

Turbidez ,819 -,277 -,057 

DBO ,798 -,114 -,202 

Ortofosfato ,722 -,136 ,504 

Salinidade -,232 ,958 -,080 

Condutividade -,233 ,955 -,111 

OD ,186 -,089 -,799 

Namoniacal ,558 -,222 ,595 

Coliformes ,141 -,298 ,484 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

1 ,777 -,550 ,306 

2 ,282 -,129 -,951 

3 ,562 ,825 ,055 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 

Condutividade ,137 ,533 ,034 

DBO ,360 ,104 -,246 

Ptotal ,298 ,067 ,058 

Namoniacal ,130 ,048 ,329 

Ortofosfato ,236 ,133 ,254 

Turbidez ,312 ,019 -,161 

Salinidade ,135 ,537 ,056 

OD ,158 -,081 -,586 

Coliformes -,065 -,111 ,294 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 Component Scores. 
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3ª AF 
 

FACTOR 

  /VARIABLES Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato Turbidez 

Salinidade 

  /PRINT INITIAL CORRELATION KMO REPR AIC EXTRACTION ROTATION FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

 

 
Factor Analysis 
 

Notes 

Output Created 18-Fev-2017 21h6min8s 

Comments   

Input Data D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 

2017)\Dados parâmetros 

padronizados.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

336 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 
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Syntax FACTOR 

  /VARIABLES Condutividade DBO 

Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS Condutividade DBO 

Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Turbidez Salinidade 

  /PRINT INITIAL CORRELATION 

KMO REPR AIC EXTRACTION 

ROTATION FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:00,796 

Elapsed Time 00 00:00:00,719 

Maximum Memory Required 7692 (7,512K) bytes 

Variables Created FAC1_3 Component score 1 

FAC2_3 Component score 2 

 

 

[DataSet1] D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 2017)\Dados parâmetros 

padronizados.sav 

 

 

Correlation Matrix 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal Ortofosfato 

Correlation Condutividade 1,000 -,282 -,485 -,397 -,379 

DBO -,282 1,000 ,581 ,258 ,386 

Ptotal -,485 ,581 1,000 ,651 ,834 

Namoniacal -,397 ,258 ,651 1,000 ,710 

Ortofosfato -,379 ,386 ,834 ,710 1,000 

Turbidez -,432 ,656 ,717 ,425 ,489 

Salinidade ,989 -,286 -,480 -,381 -,366 
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Correlation Matrix 

 Turbidez Salinidade 

Correlation Condutividade -,432 ,989 

DBO ,656 -,286 

Ptotal ,717 -,480 

Namoniacal ,425 -,381 

Ortofosfato ,489 -,366 

Turbidez 1,000 -,430 

Salinidade -,430 1,000 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,743 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2506,161 

df 21 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal 

Anti-image Covariance Condutividade ,021 -,004 -,002 ,008 

DBO -,004 ,524 -,068 ,067 

Ptotal -,002 -,068 ,162 -,027 

Namoniacal ,008 ,067 -,027 ,462 

Ortofosfato ,004 ,018 -,133 -,125 

Turbidez ,003 -,174 -,108 -,029 

Salinidade -,020 ,003 ,004 -,006 

Anti-image Correlation Condutividade ,644
a
 -,039 -,041 ,083 

DBO -,039 ,830
a
 -,235 ,136 

Ptotal -,041 -,235 ,768
a
 -,098 

Namoniacal ,083 ,136 -,098 ,887
a
 

Ortofosfato ,062 ,051 -,685 -,381 

Turbidez ,039 -,394 -,442 -,070 

Salinidade -,986 ,032 ,071 -,059 
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Anti-image Matrices 

 Ortofosfato Turbidez Salinidade 

Anti-image Covariance Condutividade ,004 ,003 -,020 

DBO ,018 -,174 ,003 

Ptotal -,133 -,108 ,004 

Namoniacal -,125 -,029 -,006 

Ortofosfato ,233 ,065 -,005 

Turbidez ,065 ,371 -,001 

Salinidade -,005 -,001 ,021 

Anti-image Correlation Condutividade ,062 ,039 -,986 

DBO ,051 -,394 ,032 

Ptotal -,685 -,442 ,071 

Namoniacal -,381 -,070 -,059 

Ortofosfato ,734
a
 ,221 -,076 

Turbidez ,221 ,810
a
 -,017 

Salinidade -,076 -,017 ,640
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Condutividade 1,000 ,993 

DBO 1,000 ,505 

Ptotal 1,000 ,888 

Namoniacal 1,000 ,557 

Ortofosfato 1,000 ,731 

Turbidez 1,000 ,653 

Salinidade 1,000 ,992 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

1 4,070 58,140 58,140 4,070 

2 1,248 17,832 75,972 1,248 

3 ,930 13,282 89,254  

4 ,328 4,682 93,936  

5 ,308 4,403 98,340  

6 ,106 1,512 99,852  

7 ,010 ,148 100,000  

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 58,140 58,140 3,204 45,767 45,767 

2 17,832 75,972 2,114 30,206 75,972 

3      

4      

5      

6      

7      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

Ptotal ,904 ,268 

Ortofosfato ,796 ,312 

Turbidez ,781 ,210 

Condutividade -,739 ,668 

Salinidade -,733 ,674 

Namoniacal ,724 ,182 

DBO ,635 ,319 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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Reproduced Correlations 

 Condutividade DBO Ptotal Namoniacal 

Reproduced Correlation Condutividade ,993
a
 -,257 -,489 -,414 

DBO -,257 ,505
a
 ,659 ,517 

Ptotal -,489 ,659 ,888
a
 ,703 

Namoniacal -,414 ,517 ,703 ,557
a
 

Ortofosfato -,380 ,605 ,803 ,633 

Turbidez -,437 ,562 ,761 ,603 

Salinidade ,992 -,251 -,482 -,408 

Residual
b
 Condutividade  -,026 ,004 ,017 

DBO -,026  -,078 -,260 

Ptotal ,004 -,078  -,052 

Namoniacal ,017 -,260 -,052  

Ortofosfato ,000 -,219 ,031 ,077 

Turbidez ,005 ,093 -,044 -,178 

Salinidade -,003 -,036 ,002 ,027 

 

 

Reproduced Correlations 

 Ortofosfato Turbidez Salinidade 

Reproduced Correlation Condutividade -,380 -,437 ,992 

DBO ,605 ,562 -,251 

Ptotal ,803 ,761 -,482 

Namoniacal ,633 ,603 -,408 

Ortofosfato ,731
a
 ,687 -,373 

Turbidez ,687 ,653
a
 -,431 

Salinidade -,373 -,431 ,992
a
 

Residual
b
 Condutividade ,000 ,005 -,003 

DBO -,219 ,093 -,036 

Ptotal ,031 -,044 ,002 

Namoniacal ,077 -,178 ,027 

Ortofosfato  -,198 ,007 

Turbidez -,198  ,000 

Salinidade ,007 ,000  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. Reproduced communalities 

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 8 (38,0%) nonredundant 

residuals with absolute values greater than 0.05. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

Ptotal ,901 -,278 

Ortofosfato ,836 -,181 

Turbidez ,766 -,258 

DBO ,705 -,087 

Namoniacal ,703 -,250 

Salinidade -,237 ,967 

Condutividade -,245 ,966 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 ,832 -,554 

2 ,554 ,832 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 

Condutividade ,145 ,546 

DBO ,271 ,126 

Ptotal ,304 ,056 

Namoniacal ,229 ,023 

Ortofosfato ,301 ,100 

Turbidez ,253 ,034 

Salinidade ,149 ,549 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 Component Scores. 

 

GET 

  FILE='D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 2017)\Dados parâmetros 

padronizados.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
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APÊNDICE IV 

 

 

ARQUIVO DE SAÍDA DO IBM® SPSS® STATISTICS 

19 RELATIVO À SEGUNDA ABORDAGEM 

(APLICAÇÃO DA AF ÀS ESTAÇÕES DE 

MONITORAMENTO) 
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FACTOR 

  /VARIABLES GN000 GN020 GN022 GN025 GN026 GN040 GN042 GN043 GN047 

GN048 GN050 GN064 GN093 GN306 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS GN000 GN020 GN022 GN025 GN026 GN040 GN042 GN043 GN047 

GN048 GN050 GN064 GN093 GN306 

  /PRINT INITIAL CORRELATION DET KMO REPR AIC EXTRACTION ROTATION 

FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

 
Factor Analysis 

 

Notes 

Output Created 18-Fev-2017 21h22min44s 

Comments   

Input Data D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 

2017)\Dados pontos de 

monitoramento padronizados.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

13 

Missing Value Handling Definition of Missing MISSING=EXCLUDE: User-defined 

missing values are treated as missing. 

Cases Used LISTWISE: Statistics are based on 

cases with no missing values for any 

variable used. 
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Syntax FACTOR 

  /VARIABLES GN000 GN020 GN022 

GN025 GN026 GN040 GN042 GN043 

GN047 GN048 GN050 GN064 GN093 

GN306 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS GN000 GN020 GN022 

GN025 GN026 GN040 GN042 GN043 

GN047 GN048 GN050 GN064 GN093 

GN306 

  /PRINT INITIAL CORRELATION DET 

KMO REPR AIC EXTRACTION 

ROTATION FSCORE 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN ROTATION 

  /CRITERIA MINEIGEN(1) 

ITERATE(25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE(25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  /SAVE BART(ALL) 

  /METHOD=CORRELATION. 

 

Resources Processor Time 00 00:00:02,527 

Elapsed Time 00 00:00:01,729 

Maximum Memory Required 26536 (25,914K) bytes 

Variables Created FAC1_1 Component score 1 

FAC2_1 Component score 2 

FAC3_1 Component score 3 

 

 

[DataSet1] D:\Doutorado\Resultados 3 (fev 2017)\Dados pontos de 

monitoramento padronizados.sav 
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Correlation Matrix
a,b

 

 GN000 GN020 GN022 GN025 GN026 GN040 

Correlation GN000 1,000 -,303 ,496 ,580 ,638 -,564 

GN020 -,303 1,000 -,689 -,813 -,774 ,852 

GN022 ,496 -,689 1,000 ,942 ,954 -,774 

GN025 ,580 -,813 ,942 1,000 ,968 -,898 

GN026 ,638 -,774 ,954 ,968 1,000 -,816 

GN040 -,564 ,852 -,774 -,898 -,816 1,000 

GN042 ,792 ,113 ,353 ,285 ,405 -,203 

GN043 -,380 ,767 -,300 -,560 -,515 ,658 

GN047 ,612 -,805 ,919 ,989 ,959 -,878 

GN048 -,560 ,864 -,666 -,860 -,807 ,881 

GN050 -,842 ,515 -,463 -,661 -,622 ,715 

GN064 ,498 -,845 ,956 ,991 ,961 -,893 

GN093 ,476 -,841 ,952 ,981 ,952 -,889 

GN306 ,462 -,848 ,955 ,982 ,950 -,892 

 
 

Correlation Matrix
a,b

 

 GN042 GN043 GN047 GN048 GN050 GN064 

Correlation GN000 ,792 -,380 ,612 -,560 -,842 ,498 

GN020 ,113 ,767 -,805 ,864 ,515 -,845 

GN022 ,353 -,300 ,919 -,666 -,463 ,956 

GN025 ,285 -,560 ,989 -,860 -,661 ,991 

GN026 ,405 -,515 ,959 -,807 -,622 ,961 

GN040 -,203 ,658 -,878 ,881 ,715 -,893 

GN042 1,000 ,040 ,264 -,163 -,443 ,215 

GN043 ,040 1,000 -,575 ,895 ,646 -,525 

GN047 ,264 -,575 1,000 -,862 -,708 ,972 

GN048 -,163 ,895 -,862 1,000 ,782 -,826 

GN050 -,443 ,646 -,708 ,782 1,000 -,578 

GN064 ,215 -,525 ,972 -,826 -,578 1,000 

GN093 ,229 -,511 ,949 -,813 -,547 ,994 

GN306 ,201 -,510 ,955 -,812 -,544 ,997 
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Correlation Matrix
a,b

 

 GN093 GN306 

Correlation GN000 ,476 ,462 

GN020 -,841 -,848 

GN022 ,952 ,955 

GN025 ,981 ,982 

GN026 ,952 ,950 

GN040 -,889 -,892 

GN042 ,229 ,201 

GN043 -,511 -,510 

GN047 ,949 ,955 

GN048 -,813 -,812 

GN050 -,547 -,544 

GN064 ,994 ,997 

GN093 1,000 ,998 

GN306 ,998 1,000 

a. Determinant = ,000 

b. This matrix is not positive definite. 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

GN000 1,000 ,966 

GN020 1,000 ,935 

GN022 1,000 ,992 

GN025 1,000 ,990 

GN026 1,000 ,967 

GN040 1,000 ,884 

GN042 1,000 ,926 

GN043 1,000 ,939 

GN047 1,000 ,965 

GN048 1,000 ,977 

GN050 1,000 ,907 

GN064 1,000 ,999 

GN093 1,000 ,990 

GN306 1,000 ,997 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 

1 10,364 74,028 74,028 10,364 

2 1,776 12,688 86,716 1,776 

3 1,293 9,236 95,952 1,293 

4 ,251 1,795 97,747  

5 ,161 1,150 98,896  

6 ,100 ,711 99,608  

7 ,034 ,245 99,852  

8 ,015 ,109 99,962  

9 ,004 ,030 99,992  

10 ,001 ,006 99,998  

11 ,000 ,002 99,999  

12 ,000 ,001 100,000  

13 1,646E-16 1,175E-15 100,000  

14 -2,638E-17 -1,884E-16 100,000  

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

% of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 74,028 74,028 7,525 53,749 53,749 

2 12,688 86,716 3,424 24,456 78,205 

3 9,236 95,952 2,485 17,746 95,952 

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

GN025 ,985 -,033 ,137 

GN047 ,978 -,014 ,084 

GN064 ,971 -,123 ,204 

GN026 ,961 ,073 ,194 

GN093 ,961 -,128 ,226 

GN306 ,960 -,151 ,228 

GN040 -,931 ,080 ,104 

GN048 -,914 ,104 ,361 

GN022 ,896 ,011 ,435 

GN020 -,856 ,419 ,160 

GN050 -,736 -,388 ,463 

GN042 ,312 ,899 ,144 

GN000 ,643 ,718 -,193 

GN043 -,658 ,222 ,675 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

GN025 ,985 -,033 ,137 

GN047 ,978 -,014 ,084 

GN064 ,971 -,123 ,204 

GN026 ,961 ,073 ,194 

GN093 ,961 -,128 ,226 

GN306 ,960 -,151 ,228 

GN040 -,931 ,080 ,104 

GN048 -,914 ,104 ,361 

GN022 ,896 ,011 ,435 

GN020 -,856 ,419 ,160 

GN050 -,736 -,388 ,463 

GN042 ,312 ,899 ,144 

GN000 ,643 ,718 -,193 

GN043 -,658 ,222 ,675 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

Reproduced Correlations 

 GN000 GN020 GN022 GN025 GN026 

Reproduced Correlation GN000 ,966
a
 -,281 ,501 ,584 ,634 

GN020 -,281 ,935
a
 -,693 -,835 -,761 

GN022 ,501 -,693 ,992
a
 ,942 ,946 

GN025 ,584 -,835 ,942 ,990
a
 ,971 

GN026 ,634 -,761 ,946 ,971 ,967
a
 

GN040 -,562 ,848 -,788 -,906 -,869 

GN042 ,818 ,133 ,352 ,297 ,394 

GN043 -,394 ,765 -,293 -,563 -,486 

GN047 ,603 -,830 ,913 ,976 ,956 

GN048 -,583 ,885 -,661 -,854 -,801 

GN050 -,841 ,542 -,463 -,649 -,646 

GN064 ,497 -,850 ,957 ,988 ,963 

GN093 ,483 -,840 ,958 ,981 ,958 

GN306 ,466 -,849 ,958 ,982 ,956 

Residual
b
 GN000  -,022 -,005 -,004 ,004 

GN020 -,022  ,004 ,022 -,013 

GN022 -,005 ,004  5,840E-5 ,008 
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GN025 -,004 ,022 5,840E-5  -,003 

GN026 ,004 -,013 ,008 -,003  

GN040 -,002 ,004 ,014 ,008 ,053 

GN042 -,025 -,020 ,001 -,012 ,012 

GN043 ,014 ,003 -,006 ,003 -,029 

GN047 ,008 ,025 ,006 ,013 ,003 

GN048 ,023 -,020 -,005 -,005 -,006 

GN050 -,001 -,027 -,001 -,012 ,024 

GN064 ,001 ,006 -,001 ,003 -,002 

GN093 -,006 -,001 -,006 -,001 -,006 

GN306 -,004 ,001 -,003 5,160E-6 -,006 

 
 

Reproduced Correlations 

 GN040 GN042 GN043 GN047 GN048 

Reproduced Correlation GN000 -,562 ,818 -,394 ,603 -,583 

GN020 ,848 ,133 ,765 -,830 ,885 

GN022 -,788 ,352 -,293 ,913 -,661 

GN025 -,906 ,297 -,563 ,976 -,854 

GN026 -,869 ,394 -,486 ,956 -,801 

GN040 ,884
a
 -,204 ,701 -,903 ,897 

GN042 -,204 ,926
a
 ,092 ,304 -,139 

GN043 ,701 ,092 ,939
a
 -,590 ,869 

GN047 -,903 ,304 -,590 ,965
a
 -,866 

GN048 ,897 -,139 ,869 -,866 ,977
a
 

GN050 ,703 -,511 ,711 -,676 ,800 

GN064 -,893 ,221 -,528 ,969 -,827 

GN093 -,881 ,217 -,508 ,961 -,810 

GN306 -,883 ,197 -,511 ,961 -,811 

Residual
b
 GN000 -,002 -,025 ,014 ,008 ,023 

GN020 ,004 -,020 ,003 ,025 -,020 

GN022 ,014 ,001 -,006 ,006 -,005 

GN025 ,008 -,012 ,003 ,013 -,005 

GN026 ,053 ,012 -,029 ,003 -,006 

GN040  ,001 -,043 ,026 -,017 

GN042 ,001  -,052 -,041 -,024 

GN043 -,043 -,052  ,015 ,026 

GN047 ,026 -,041 ,015  ,004 

GN048 -,017 -,024 ,026 ,004  
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GN050 ,013 ,068 -,065 -,033 -,018 

GN064 -,001 -,006 ,004 ,004 ,001 

GN093 -,008 ,012 -,003 -,012 -,003 

GN306 -,009 ,004 ,002 -,006 -,001 

 
 

Reproduced Correlations 

 GN050 GN064 GN093 GN306 

Reproduced Correlation GN000 -,841 ,497 ,483 ,466 

GN020 ,542 -,850 -,840 -,849 

GN022 -,463 ,957 ,958 ,958 

GN025 -,649 ,988 ,981 ,982 

GN026 -,646 ,963 ,958 ,956 

GN040 ,703 -,893 -,881 -,883 

GN042 -,511 ,221 ,217 ,197 

GN043 ,711 -,528 -,508 -,511 

GN047 -,676 ,969 ,961 ,961 

GN048 ,800 -,827 -,810 -,811 

GN050 ,907
a
 -,572 -,553 -,543 

GN064 -,572 ,999
a
 ,994 ,997 

GN093 -,553 ,994 ,990
a
 ,993 

GN306 -,543 ,997 ,993 ,997
a
 

Residual
b
 GN000 -,001 ,001 -,006 -,004 

GN020 -,027 ,006 -,001 ,001 

GN022 -,001 -,001 -,006 -,003 

GN025 -,012 ,003 -,001 5,160E-6 

GN026 ,024 -,002 -,006 -,006 

GN040 ,013 -,001 -,008 -,009 

GN042 ,068 -,006 ,012 ,004 

GN043 -,065 ,004 -,003 ,002 

GN047 -,033 ,004 -,012 -,006 

GN048 -,018 ,001 -,003 -,001 

GN050  -,005 ,006 -,001 

GN064 -,005  ,000 ,000 

GN093 ,006 ,000  ,005 

GN306 -,001 ,000 ,005  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Reproduced Correlations 

 GN050 GN064 GN093 GN306 

Reproduced Correlation GN000 -,841 ,497 ,483 ,466 

GN020 ,542 -,850 -,840 -,849 

GN022 -,463 ,957 ,958 ,958 

GN025 -,649 ,988 ,981 ,982 

GN026 -,646 ,963 ,958 ,956 

GN040 ,703 -,893 -,881 -,883 

GN042 -,511 ,221 ,217 ,197 

GN043 ,711 -,528 -,508 -,511 

GN047 -,676 ,969 ,961 ,961 

GN048 ,800 -,827 -,810 -,811 

GN050 ,907
a
 -,572 -,553 -,543 

GN064 -,572 ,999
a
 ,994 ,997 

GN093 -,553 ,994 ,990
a
 ,993 

GN306 -,543 ,997 ,993 ,997
a
 

Residual
b
 GN000 -,001 ,001 -,006 -,004 

GN020 -,027 ,006 -,001 ,001 

GN022 -,001 -,001 -,006 -,003 

GN025 -,012 ,003 -,001 5,160E-6 

GN026 ,024 -,002 -,006 -,006 

GN040 ,013 -,001 -,008 -,009 

GN042 ,068 -,006 ,012 ,004 

GN043 -,065 ,004 -,003 ,002 

GN047 -,033 ,004 -,012 -,006 

GN048 -,018 ,001 -,003 -,001 

GN050  -,005 ,006 -,001 

GN064 -,005  ,000 ,000 

GN093 ,006 ,000  ,005 

a. Reproduced communalities 

b. Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 4 (4,0%) nonredundant 

residuals with absolute values greater than 0.05. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

GN022 ,964 -,059 ,245 

GN306 ,946 -,298 ,120 

GN093 ,940 -,295 ,141 

GN064 ,935 -,318 ,150 

GN025 ,893 -,364 ,244 

GN026 ,879 -,284 ,336 

GN047 ,856 -,403 ,263 

GN040 -,734 ,553 -,197 

GN020 -,718 ,631 ,146 

GN043 -,244 ,938 -,013 

GN048 -,592 ,770 -,183 

GN050 -,284 ,676 -,608 

GN042 ,135 ,147 ,941 

GN000 ,275 -,336 ,882 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

1 ,827 -,483 ,287 

2 -,219 ,194 ,956 

3 ,517 ,854 -,054 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  
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Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 

GN000 -,114 -,079 ,412 

GN020 -,056 ,191 ,195 

GN022 ,244 ,247 ,013 

GN025 ,138 ,041 ,004 

GN026 ,145 ,091 ,058 

GN040 -,043 ,121 ,013 

GN042 -,028 ,179 ,486 

GN043 ,190 ,501 ,073 

GN047 ,114 ,009 ,016 

GN048 ,059 ,293 ,016 

GN050 ,174 ,298 -,249 

GN064 ,174 ,076 -,048 

GN093 ,183 ,091 -,052 

GN306 ,187 ,090 -,064 



Apêndice IV   

 

221

Component Score Coefficient Matrix 

 

Component 

1 2 3 

GN000 -,114 -,079 ,412 

GN020 -,056 ,191 ,195 

GN022 ,244 ,247 ,013 

GN025 ,138 ,041 ,004 

GN026 ,145 ,091 ,058 

GN040 -,043 ,121 ,013 

GN042 -,028 ,179 ,486 

GN043 ,190 ,501 ,073 

GN047 ,114 ,009 ,016 

GN048 ,059 ,293 ,016 

GN050 ,174 ,298 -,249 

GN064 ,174 ,076 -,048 

GN093 ,183 ,091 -,052 

GN306 ,187 ,090 -,064 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 Component Scores. 
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