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RESUMO --- Este trabalho teve como principal objetivo realizar a análise multivariada dos dados
de monitoramento de qualidade de água da bacia do Alto Iguaçu, utilizando a técnica de Análise de
Agrupamentos. Realizou-se o agrupamento das coletas de água, obtendo-se dois grupos principais:
os de coletas que refletiram melhor qualidade do corpo hídrico, formado principalmente por coletas
realizadas no ponto P1, próximo a uma área de manancial da bacia; e, o outro formado por grande
parte das outras coletas, as quais refletiram o estado de degradação do rio, evidenciando e
confirmando que em sua totalidade, a qualidade da água da bacia apresenta-se inadequada.

ABSTRACT --- This research focus on multivariate analysis of water quality monitoring data of
the Iguaçu River at the Metropolitan area of Curitiba. Based upon the Cluster Analysis. Two main
group analysis was defined: the one that reflect the best water quality condition that includes the
main watershed component (monitoring point P1); the second one comprises the remaining
monitoring points that allows a better analysis of the river water quality degradation conditions.
Palavras-chaves: análise de agrupamentos, dados de monitoramento de qualidade de água, bacia
do Alto Iguaçu.
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1 – INTRODUÇÃO
É consenso que a dinâmica de uma bacia hidrográfica é um tanto complexa do ponto de vista
das iterações hidrológicas com as características de uso e ocupação do solo. Pesquisas de longo
prazo e programas de monitoramento de qualidade de água são primordiais para um melhor
entendimento sobre o comportamento do corpo hídrico. Geralmente, o resultado destes programas
de monitoramento mais longos é um grande e complexo conjunto de dados, composto por diversas
variáveis de qualidade de água medidas em diferentes escalas. Consolida-se, portanto as condições
básicas de um sistema de informações parte da estratégia de consolidação dos instrumentos de
gestão de recursos hídricos.
Uma forma de se avaliar as interações entre as variáveis do conjunto seria a aplicação de
métodos estatísticos. Uma ferramenta importante para avaliação de conjuntos complexos é a análise
estatística multivariada, visto que uma de suas principais atribuições é analisar grandes conjuntos de
dados referentes a diversas variáveis simultaneamente. Além disso, através das técnicas de análise
multivariada é possível simplificar a estrutura de variabilidade dos dados (MINGOTI, 2005),
facilitando a interpretação dos mesmos.
2 – OBJETIVOS
O objetivo geral deste artigo é promover o uso de técnicas multivariadas na gestão da
qualidade das águas, destacando seus benefícios e limitações, fornecendo subsídios técnicos
consistentes que sirvam de orientação para os comitês de bacias hidrográficas e órgãos gestores de
recursos hídricos para instituírem seus planos de bacias. Como objetivo específico, pretende-se
agrupar as amostras de água do rio Iguaçu, visando encontrar quais refletem o melhor e o pior
estado de qualidade do corpo hídrico.
3 – MÉTODO
A Análise Estatística Multivariada refere-se a um conjunto de técnicas estatísticas, que tem
como principal atributo analisar grandes conjuntos de dados referentes a diversas variáveis
simultaneamente (Figura 1). Além disso, através das técnicas de análise multivariada é possível
simplificar a estrutura de variabilidade dos dados (MINGOTI, 2005), facilitando a interpretação dos
mesmos.
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variáveis

observações

Figura 1 - Exemplo de um grande conjunto de dados
Neste trabalho, a técnica multivariada utilizada, considerando o objetivo a ser atingido, foi a
Análise de Agrupamentos.
Esta análise é uma técnica distinta dos métodos de classificação (análise discriminante,
regressão logística). Na classificação tem-se um número de grupos conhecidos e o objetivo é alocar
uma nova observação em um destes grupos. Agrupar é uma técnica mais primitiva, no sentido de
que nenhuma suposição é feita quanto ao número de grupos, ou estrutura de agrupamento
(MARQUES, 2003). Diferentemente da Análise de Componentes Principais e da Análise Fatorial,
que normalmente utilizam duas ou três componentes principais (ou fatores) para exposição dos seus
propósitos, a análise de agrupamentos utiliza toda a variância ou informação contida no conjunto de
dados original (VEGA et al., 1998).
A análise de agrupamentos, também conhecida como análise de conglomerados, classificação
ou cluster, tem como objetivo dividir os elementos da amostra, ou população, em grupos de forma
que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam similares entre si com respeito às variáveis
(características) que neles foram medidas, e os elementos em grupos diferentes sejam heterogêneos
em relação a estas mesmas características (MINGOTI, 2005).
O uso da análise de agrupamentos faz-se presente em diversas situações, não sendo diferente
para área ambiental. Em Ecologia, por exemplo, é utilizada na classificação de espécies
(McGARIGAL6 et al.,2000, citados por MINGOTI, 2005). Na área de qualidade de água, Vega et
al. (1998) utilizaram a análise de agrupamentos para identificar quais amostras de água eram mais
homogêneas entre si, com isso obtiveram dois grupos: um que apresentou amostras que sugeriam
melhor qualidade da água e o outro com amostras que refletiam pior qualidade de água.

6

McGARIGAL, K.; CUSHMAN, S.; STAFFORD,S. Multivariate statistics for wildlife and ecology research. New
York: Springer Verlag, 2000.
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Os critérios utilizados para decidir até que ponto dois elementos do conjunto de dados podem
ser considerados semelhantes são as medidas que descrevem a similaridade entre elementos
amostrais de acordo com as características neles medidas. Ao considerar que para cada elemento
amostral têm-se informações de “p” variáveis armazenadas em um vetor, a comparação de
diferentes elementos amostrais poderá ser feita através de medidas matemáticas (métricas), que
possibilitam a comparação de vetores, como as medidas de distância. Deste modo, pode-se calcular
as distâncias entre os vetores de observações dos elementos amostrais e agrupar aqueles de menor
distância.
3.1 – Medidas de Similaridade e Dissimilaridade
Quando os itens são agrupados, a proximidade é usualmente indicada por um tipo de
distância. Já as variáveis são normalmente agrupadas com base nos coeficientes de correlação.
Na similaridade quanto maior for o valor observado, mais parecidos são os objetos, como o
coeficiente de correlação. Em contrapartida, na dissimilaridade, quanto maior o valor observado
menos parecidos eles serão. Existem na literatura várias medidas de dissimilaridade, sendo que cada
uma delas produz um determinado tipo de agrupamento.

Algumas medidas mais comuns,

apropriadas para variáveis quantitativas, são:
Distância Euclidiana:
p

d ( x, y) =

∑ (x − y )
i

2

(1)

i

i =1

Quadrado da distância Euclidiana:
p

d ( x , y ) = ∑ ( xi − yi )²

(2)

i =1

Distância city-block (Manhattan):
p

d ( x , y ) = ∑ xi − yi

(3)

i =1

Distância de Mahalanobis:

d ( x , y ) = ( xi − yi ) ' S

−1

(x − y) =
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Neste artigo será adotado o método de agrupamentos hierárquicos, outra possibilidade seria o
agrupamento pele método de agrupamento não-hierárquico (Kaviski et al. 2004).
3.2 –Métodos de agrupamentos hierárquicos
As técnicas de agrupamentos hierárquicas são realizadas por série de junções sucessivas tanto
como por séries de divisões sucessivas. Os métodos aglomerativos hierárquicos começam com
objetos individuais e há inicialmente tantos grupos quanto objetos. Os objetos mais similares são
agrupados inicialmente, e esses grupos fundem-se de acordo com suas similaridades.
Eventualmente, abrandando o critério de similaridade os sub-grupos vão se unindo a outros subgrupos até formar um grupo único (MARQUES, 2006).
Johnson & Wichern (1998) definiram um algoritmo de agrupamento aglomerativo hierárquico
para N objetos:
1) Inicialmente, há N grupos, cada um contendo um único objeto. Calcula-se a matriz simétrica de
distâncias D = {dik}, onde dik é a distância do objeto i ao objeto k, dada por:

 d11 d12
d
d 22
D =  21
 M
M

d n1 d n2

L d1n 
L d 2n 
, onde d11 = d22 = ... = dnn = 0
O M 

L d nn 

(5)

2) Encontra-se na matriz simétrica de distâncias D o par de grupos mais próximo, que pode ser
representado por dAB, no caso de o grupo A e o grupo B serem os mais próximos. Unem-se estes
grupos.
3) Uma nova matriz de distâncias é construída, eliminando-se a coluna e a linha referentes aos
grupos A e B formados. Em seguida, adiciona-se uma linha e uma coluna que fornece as distâncias
de AB aos outros restantes.
4) Repetem-se os passos dois e três N-1 vezes, observando-se as identidades dos grupos formados e
os níveis em que os mesmos se fundem.
3.3 – Ligações
O modo de se agrupar os objetos semelhantes é realizado por meio de ligações. Alguns tipos
de ligações são: Ligações Simples ou Vizinho mais próximo, Ligações Completas ou Vizinho mais
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distante, Método das Médias das Distâncias, Método do Centróide e Método de Ward (MARQUES,
2003).
a) Ligações Simples (Vizinho mais próximo)
Neste tipo de ligação, unem-se os dois grupos com menor distância ou maior similaridade.
Inicialmente deve-se encontrar a menor distância na matriz simétrica de distância D = {dik} e juntar
os objetos correspondentes. Supondo-se que tais objetos sejam o objeto A e o objeto B, representase o agrupamento por (AB). Para o passo 3 descrito no item acima, as distâncias entre o grupo (AB)
e outro grupo hipotético C é calculado por:
d(AB)C = mín{dAC,dBC}

(6)

As quantidades dAC e dBC são as distâncias entre os vizinhos mais próximos dos grupos A e C
e dos grupos B e C.
b) Ligações Completas (Vizinho mais distante)
O procedimento adotado no caso de ligações completas é muito parecido com o caso de
ligações simples, diferenciando-se apenas que a distância entre dois grupos é determinada pela
distância máxima de dois elementos, uma de cada grupo. Para o passo três do algoritmo proposto,
as distâncias entre o grupo (AB) e outro grupo hipotético C é calculado por:
d(AB)C = máx{dAC, dBC}

(7)

c) Métodos das Médias das Distâncias
Segundo Mingoti (2005), este método trata a distância entre dois conglomerados (ou grupos)
como a média das distâncias entre todos os pares de elementos que podem ser formados com os
elemento dos dois conglomerados que estão sendo comparados. Portanto se o grupo 1 tem n1
elementos e o grupo 2 tem n2 elementos, a distância entre eles será definida por:
d ( G1 , G 2 ) =

 1 
d ( X l , X k )
l∈G1 k∈G 2  1 2 

∑ ∑n n

(8)

Assim, a título de exemplificação tem-se a distância entre os grupos G1 = {X1, X3, X7} e G2 =
{ X2, X6} que é igual a:
d ( G1 , G 2 ) =

1
d ( X1 , X 2 ) + d ( X1 , X 6 ) + d ( X3 , X 2 ) + d ( X 3 , X 6 ) + d ( X 7 , X 2 ) + d ( X 7 , X 6 ) 

6
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d) Método do Centróide
Neste método, a distância entre dois grupos é definida como sendo a distância entre os vetores de
médias, também chamados centróides, dos grupos que estão sendo comparados. Assim, se G1 = {X1, X3, X7}
e G2 = { X2, X6}, por exemplo, os vetores de médias correspondentes são (MINGOTI, 2005):
vetor de médias de G1 = X1 =

1
 X + X 3 + X 7 
3 1

vetor de médias de G1 = X1 =

1
 X + X 3 + X 7 
3 1

e a distância entre G1 e G2 é definida por:
'

d(G1 , G 2 ) = ( X1 - X 2 ) ( X1 - X 2 )

(9)

que é a distância Euclidiana ao quadrado entre os vetores de médias amostral X 1 e X 2 . O método do
centróide também pode ser utilizado com a distância Euclidiana usual entre os vetores de médias. Em cada
passo do algoritmo do agrupamento, os grupos que apresentam o menor valor de distância são agrupados.
O método do centróide é direto e simples. Para fazer o agrupamento, no entanto, em cada passo é
necessário voltar-se aos dados originais para o cálculo da matriz de distâncias, o que exige um tempo
computacional maior do que nos outros métodos. Ao contrário dos três métodos expostos anteriormente, o
método do centróide não pode ser usado em situações nas quais se dispões apenas da matriz de distâncias
entre os n elementos amostrais.
e) Método de Ward
Para Mingoti (2005), o procedimento de Ward baseia-se inicialmente na suposição de que cada
elemento é considerado um único conglomerado. Em cada passo do algoritmo de agrupamento calcula-se a
soma de quadrados dentro de cada conglomerado. Esta soma é o quadrado da distância Euclidiana de cada
elemento amostral pertencente ao conglomerado em relação ao correspondente vetor de médias do
conglomerado, isto é,
ni

SSi = ∑ Xij - X i.
j=1

(

'

) (X

ij

- X i.

)

(10)

onde, ni é o número de elementos no grupo Gi quando se está no passo k do processo e agrupamento, Xij é o
vetor de observação do j-ésimo elemento amostral que pertence ao i-ésimo grupo, X

i

.

é o centróide do

grupo Gi ,e SSi representa a soma e quadrados correspondente ao conglomerado Gi . No passo k, a soma de
quadrados total dentro dos grupos é definida como:
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gk

SSR = ∑ SSi

(11)

i=1

onde gk é o número de grupos existentes quando se está no passo k.
A distância entre os conglomerados Gl e Gi é, então, definida como:

 nn 
'
d ( G l , G i ) =  l i  ( X l. - X i. ) ( X l. - X i. )
 nl + ni 

(12)

que é a soma de quadrados entres os clusters Gl e Gi. Em cada passo do algoritmo de agrupamento,
os dois grupos que minimizam a distância (12) são combinados.
É possível demonstrar que a medida de distância em (12) nada mais é do que a diferença entre
o valor SSR depois e antes de se combinar os conglomerados Gl e Gi num único conglomerado.
Portanto, em cada passo do agrupamento, o método de Ward combina os dois conglomerados que
resultam no menor valor de SSR.

3.4 – Dendrograma
Os resultados obtidos dados o tipo de distância e de ligação são dispostos graficamente em
um diagrama em árvore ou dendrograma que possui uma escala para observação dos níveis. A título
de exemplo, pode-se observar a Figura 2, referente ao agrupamento de 5 objetos.
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Figura 2 - Exemplo de Dendrograma
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3.5 – Correlação Cofenética
Uma forma de avaliar a validade da informação gerada pela função ligação é compará-la com
os dados originais da distância. Se o agrupamento é válido, a ligação dos objetos no agrupamento
tem uma forte correlação com as distâncias entre objetos no vetor de distâncias. A função

cofenética compara esses dois conjuntos de valores e calcula sua correlação. A melhor solução para
um agrupamento tem correlação cofenética igual a 1.
O coeficiente de correlação cofenética é calculado utilizando-se a seguinte expressão
(CHIGUTI, 2005):

n-1

n

∑ ∑ (c
rcof =

jj'

j=1 j'= j+1

n-1

n

∑ ∑ (c

)(

- c f jj' - f
n-1

jj'

j=1 j'= j+1

-c

)
(13)

n

) ∑ ∑ (f
j=1 j'= j+1

jj'

-f

)

onde:
cjj’ = distância entre as observações j e j’ da matriz resultante das ligações que vão ocorrendo
fjj’ = distância entre a observação j e j’ da matriz de distâncias (item 3.1)

c=

n-1 n
2
∑
∑ c , que é a média da matriz c
n(n -1) j=1 j'= j+1 jj'

f =

n-1 n
2
∑ ∑ f , que é a média da matriz f
n(n -1) j=1 j'= j+1 jj'

Sendo f a matriz de dissimilaridade (item 3.1) e c a matriz cofenética resultante da
simplificação proporcionada pelo método de agrupamento (ligações).

4 – ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi desenvolvido na bacia do Alto Iguaçu (Figura 3), que abrange a cidade
de Curitiba e grande parte da Região Metropolitana, concentrando em torno de 30% da população
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de todo o Estado do Paraná. A área de drenagem da área estudada é de cerca de 2.800 km² e a
extensão do rio Iguaçu nesta área é de aproximadamente 86 km.
Na região situada mais a leste da bacia do Alto Iguaçu, existem áreas de proteção ambiental,
portanto, apresentando menor densidade populacional e melhor preservação. Os rios desta região
são formadores de represas para o abastecimento público como a represa do Iraí e Piraquara.
Nas regiões situadas na margem direita do Alto Iguaçu, em seu trecho de montante e médio,
estão os rios Bacacheri, Belém, Padilha e Barigüi. Estes rios cortam a cidade de Curitiba e recebem
toda a carga proveniente da poluição difusa, efluentes doméstico, lançamentos pontuais e efluentes
resultantes das indústrias instaladas na CIC, situadas no terço inferior da bacia do Barigüi.
E por fim, o rio Iguaçu a partir de seu terço final, após receber a afluência dos rios Verde e
Itaqui, começa a apresentar melhores condições de qualidade da água. Isto se dá em função da
autodepuração e pelo fato de receber afluências de melhor qualidade, diluindo assim a sua carga
inicial.

Figura 3 - A bacia do Alto Iguaçu e seus pontos de monitoramento
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Ao longo da bacia, existem 8 pontos de monitoramento: P0 (Olaria ), PR-415, P1 (Início do
Canal de Água Limpa), P2 (BR-277), P3 (Ponte Umbarazinho), P4 (ETE Araucária), P5
(Guajuvira) e P6 (Balsa Nova). Em todos os pontos, há monitoramento tanto de qualidade como de
quantidade de água, exceto no P1, onde há somente monitoramento de qualidade e no ponto PR415, onde não se monitora qualidade, apenas quantidade. A vazão do ponto P1 é estimada pelas
vazões observadas nos pontos PR-415 e Olaria. A Figura 1 apresenta o mapa da bacia do Alto
Iguaçu com os pontos de monitoramento destacados em vermelho.
Na bacia, foram monitorados 18 parâmetros de qualidade de água, incluindo a vazão, durante
um período de cerca de 2 anos no âmbito do Projeto Bacias Críticas (PORTO et al., 2007). As
atividades de campo foram iniciadas em junho de 2005 com término em julho de 2006, sendo
realizadas quinzenalmente, resultando em um total de 19 campanhas. Os 18 parâmetros
monitorados na bacia são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Parâmetros de qualidade de água monitorados
Parâmetro monitorado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Demanda Bioquímica de Oxigênio
Demanda Química de Oxigênio
Carbono Orgânico Total
Condutividade
Fósforo Total
Nitrato
Nitrito
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Orgânico
Oxigênio Dissolvido
Potencial Hidrogeniônico
Profundidade Secchi
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos Suspensos Totais
Sólidos Sedimentáveis
Vazão
Temperatura da água
Turbidez

Abreviação

Unidade

DBO5
DQO
COT
Cond
Fósf
NO3NO2N-A
N-Org
OD
pH
Secchi
SDT
SST
SSed
Q
T
Turb

mg/L
mg/L
mg/L
µS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
unidades de pH
cm
mg/L
mg/L
mg/L
m³/s
°C
NTU

5 – APLICAÇÃO DO MÉTODO
Para o emprego da análise de agrupamentos calculou-se previamente a correlação cofenética
pela função cophenet programada no MATLAB. Esta correlação mostra qual é a melhor
“combinação” entre distâncias e ligações (itens 3.1 e 3.3). Na verdade, a correlação cofenética é a
correlação entre a ligação dos objetos no agrupamento com as distâncias entre objetos no vetor de
distâncias. A melhor solução para um agrupamento tem correlação cofenética igual a 1. Assim, são
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escolhidas a distância e a ligação que apresentarem correlação mais próxima de 1. Após o cálculo
da correlação e escolhidos os tipos de distância e ligação a serem utilizados, os dados foram
analisados pelo método estatístico Cluster Analysis (ou Análise de Agrupamentos) do software
STATISTICA. No software, foram avaliadas as linhas da matriz, que são as observações ou itens,
visto que o objetivo do trabalho é agrupar as amostras de água. No caso de se querer agrupar as
variáveis (parâmetros de qualidade de água) e não as observações, o mais indicado é realizar a
análise fatorial dos dados.

6 – BASE DE DADOS
Nesta análise, os dados de qualidade de água foram reunidos em uma mesma matriz. As
variáveis (ou parâmetros de qualidade de água) referem-se às colunas da matriz, enquanto nas
linhas, encontram-se as observações ou amostras de água realizadas em diferentes datas de coleta e
pontos de monitoramento. Neste estudo, optou-se por eliminar as linhas que apresentavam falhas de
dados ou dados sobre os quais recaíam algumas dúvidas. Não foram avaliados, por exemplo, os
dados de qualidade do ponto de monitoramento Olaria, por apresentarem muitas falhas. Deste
modo, resultou uma matriz de 34 (linhas) X 18 (colunas), ou seja, 18 variáveis que foram os
parâmetros de qualidade de água e 34 observações que “restaram” correspondentes às coletas
realizadas nos pontos P1, P2, P3, P4, P5 e P6.

7 – RESULTADOS
Como citado, a análise de agrupamentos foi realizada através do método de agrupamento
hierárquico. Primeiramente foram calculadas as correlações cofenéticas

através da função

programada cophenet no software MATLAB, visando identificar qual seria o melhor tipo de
ligação e de distância a serem adotados nesta análise, considerando para tanto a correlação mais
próxima de 1. A análise foi realizada no STATISTICA considerando como itens as coletas de
qualidade de água.

7.1 - Cálculo da Correlação Cofenética
A melhor correlação cofenética obtida foi igual a 0,6598, referente à distância euclidiana e
ligação média, indicando que esta seria a melhor “combinação” de distância e ligação. Para a
distância Mahalanobis, as correlações calculadas resultaram em números imaginários, sendo
descartadas.
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Tabela 2 - Correlação Cofenética
LIGAÇÃO
DISTÂNCIAS

Simples

Completa

Média

Centróide

Ward

Euclidiana

0,6082

0,6568

0,6598

0,6082

0,5148

Quadrado da Dist.
Euclidiana

0,5852

0,6160

0,6186

0,6173

0,4807

Cityblock

0,6077

0,5577

0,5971

0,5957

0,5032

Mahalanobis

-

-

-

-

-

Os agrupamentos das variáveis resultantes são apresentados no seguinte dendrograma :
180
160

II

140

I

Distância

120
100
80
60
40
20

P3 - Coleta 18
P6 - Coleta 16
P2 - Coleta 16
P3 - Coleta 3
P6 - Coleta 14
P5 - Coleta 16
P5 - Coleta 13
P4 - Coleta 12
P3 - Coleta 12
P6 - Coleta 15
P5 - Coleta 17
P3 - Coleta 16
P3 - Coleta 14
P6 - Coleta 12
P5 - Coleta 14
P3 - Coleta 13
P3 - Coleta 11
P2 - Coleta 18
P4 - Coleta 17
P5 - Coleta 18
P3 - Coleta 17
P2 - Coleta 17
P2 - Coleta 13
P2 - Coleta 4
P6 - Coleta 5
P5 - Coleta 7
P4 - Coleta 7
P3 - Coleta 7
P1 - Coleta 11
P1 - Coleta 19
P1 - Coleta 18
P1 - Coleta 17
P1 - Coleta 14
P1 - Coleta 3

0

Pior

Melhor
Figura 4 - Dendrograma das amostras

Nota-se na Figura 4 a formação de dois agrupamentos principais. No agrupamento I ficaram
reunidas todas as coletas referentes ao ponto de monitoramento P1; as coletas “7” dos pontos P2,
P4, P5 e P6; e as coletas “4” do ponto P2 e “5” do ponto P6. É de conhecimento que as amostras de
água coletadas no ponto de monitoramento P1 apresentam melhor qualidade, visto que o P1 está
localizado em uma área menos poluída da bacia. Além disso, as outras amostras pertencentes ao

agrupamento I, embora em pontos de monitoramento mais poluídos, foram coletadas em períodos
em que o rio apresentava vazão maior, auxiliando na diluição dos poluentes.
No agrupamento II, possivelmente ficaram reunidas as coletas que apresentam qualidade da
água intermediária ou pior, ficando assim as coletas divididas em dois grupos gerais: coletas de
água com boa qualidade (I) e coletas de água com média e baixa qualidade (II).
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Deste modo, pode-se afirmar que a qualidade da água piora no sentido apresentado na
Figura 4, com as amostras que refletem melhor qualidade no lado direito do dendrograma e as que
refletem pior qualidade no lado oposto.
A Tabela apresenta o histórico de agrupamento das 34 variáveis (coletas).
Tabela 3 - Histórico de Agrupamento das Amostras
Passo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Distância
12,31
16,32
16,60
25,32
26,87
28,14
30,59
33,39
35,46
38,92
42,53
43,04
48,61
49,15
49,23
49,26
51,19
56,37
57,31
60,85
63,46
66,11
66,94
69,23
74,47
87,84
89,13
97,09
100,38
104,09
118,55
141,78
169,23

Nº de Grupos
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Grupos Unidos
{P1 - Coleta 14} e {P1 - Coleta 17}
{P2 - Coleta 17} e {P3 - Coleta 17}
Grupos unidos no passo 1 e {P1 - Coleta 18}
{P5 - Coleta 13} e {P5 - Coleta 16}
{P5 - Coleta 14} e {P6 - Coleta 12}
Grupos unidos no passo 5 e {P3 - Coleta 13}
{P5 - Coleta 7} e {P6 - Coleta5}
{P2 - Coleta 16} e {P6 - Coleta 16}
Grupos unidos no passo 2 e {P5 - Coleta 18}
{P3 - Coleta 14} e {P3 - Coleta 16}
Grupos unidos no passo 9 e {P4 - Coleta 17}
Grupos unidos no passo 6 e {P3 - Coleta 11}
Grupos unidos no passos 12 e 10
Grupos unidos no passo 7 e {P4 - Coleta 7}
Grupos unidos no passo 11 e {P2 - Coleta 18}
{P5 - Coleta 17} e {P6 - Coleta 15}
{P3 - Coleta 12} e {P4 - Coleta 12}
Grupos unidos no passo 15 e {P2 - Coleta 13}
Grupos unidos no passo 3 e {P1 - Coleta 19}
Grupos unidos no passo 4 e {P6 - Coleta 14}
{P1 - Coleta 11} e {P3 - Coleta 7}
Grupos unidos no passo 19 e {P1 - Coleta 3}
Grupos unidos nos passos 13 e 16
Grupos unidos nos passos 17 e 20
Grupos unidos nos passos 18 e 23
Grupos unidos no passo 8 e {P3 - Coleta 18}
Grupos unidos nos passos 14 e 21
Grupos unidos no passo 27 e {P2 - Coleta 4}
Grupos unidos nos passos 24 e 25
Grupos unidos no passo 29 e {P3 - Coleta 3}
Grupos unidos nos passos 22 e 28
Grupos unidos nos passos 29 e 30
Grupos unidos nos passos 31 e 32

8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
No presente estudo, buscou-se identificar quais amostras de qualidade refletem o melhor e o
pior estado de qualidade da bacia do Alto Iguaçu. Assim, foram obtidos 2 grupos principais: os de
coletas que refletiram melhor qualidade do corpo hídrico, formado principalmente por coletas
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realizadas no ponto P1, próximo a uma área de manancial da bacia, e amostras coletadas em dias de
vazões mais altas; e o outro formado por grande parte das outras coletas, as quais refletiram o
estado de degradação do rio, evidenciando e confirmando que em sua totalidade, a qualidade da
água da bacia apresenta-se inadequada.
Quanto aos resultados obtidos, deve-se ressaltar, no entanto, a necessidade de consolidação de
informações adicionais para complementação das análise estatística. É fundamental dar
continuidade às campanhas de monitoramento de qualidade de água da bacia do Alto Iguaçu,
visando a obtenção de um conjunto maior de dados e incluir novos parâmetros de monitoramento
como coliformes fecais e o impacto devido aos efeitos de precipitação, por exemplo.
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