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Resumo Este artigo busca criar e estabelecer um índice de qualidade de água resultante da 
composição das diversas variáveis, de acordo com a importância individual delas, utilizando a 
técnica de estatística multivariada, para expressar as alterações da qualidade da água em 
microbacias sob diferentes usos no Estado de Goiás. A principal hipótese é que as regiões do Estado 
onde há intensa ocupação do uso do solo, com bacias hidrográficas contendo pouca vegetação 
nativa, apresentem mananciais com pior qualidade de água. O IQA calculado por este método 
possui média zero, variância unitária, estando compreendido entre –1 e 1, onde os valores negativos 
representam pior qualidade da água. A pior média, -0,07, ocorre na Mesorregião Centro Goiano, 
enquanto que o Sul Goiano possui média de 0,28, justamente a região mais preservada, e que 
apresentou, maior valor de IQA. O Centro Goiano possui pouco remanescente vegetal, agrega 
grandes centros urbanos, com grande alteração do uso do solo e com bacias bem degradadas, e que 
implicou uma pior qualidade de água. O pior índice para os 85 municípios avaliados, -0,97, está 
localizado justamente no Centro Goiano, no Rio Meia Ponte, enquanto que o melhor está localizado 
no Norte Goiano, 0,72, no município de Campos Belos.  
 
Palavras-Chave – índice de qualidade de água, IQA, multivariada. 
 
 
MONITORING SPATIAL QUALITY OF WATERSHEDS IN GOIÁS USING 
AN INDEX OF WATER QUALITY WITH MULTIVARIATE STATISTICAL  

 
Abstract This article seeks to create and establish an index of water quality resulting from the 
composition of several variables, according to their individual importance, using a multivariate 
statistical technique, to express the changes of water quality in watersheds under different land uses 
in the State of Goiás the main hypothesis is that regions of the state where there is intense 
occupation of land use, with watersheds containing little native vegetation present sources with poor 
water quality. The WQI calculated by this method has zero mean, unit variance, being comprised 
between -1 and 1, where negative values represent worse quality of the water. The worst average -
0.07, occurs in in the middle of Goiás, while the South has averaged 0.28, precisely the region most 
preserved and presented higher AQI value. In the middle of Goiás has little remaining vegetable 
aggregates large urban centers, with major changes in land use and watersheds and degraded, and 
that led to a poorer quality water. The worst index for the 85 municipalities assessed, -0.97, is 
located right in the middle of Goiás, Meia Ponte River, while the best is in the north of Goiás, 0.72, 
in the municipality of Campos Belos. 
 
Keywords – index of water quality, WQI, multivariate. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização desorganizado e desestruturado às margens de corpos hídricos está 
associado com uma gama de conseqüências negativas: a retirada de cobertura vegetal, a 
impermeabilização de áreas, o acúmulo de resíduos, dentre outros. Com isso, vários danos são 
ocasionados: enchentes, deslocamento de terras, assoreamento dos mananciais devido ao 
desmatamento e a ocupação das áreas de preservação permanente, degradação dos corpos d’água 
devido a poluição lançada, etc. 

Vieira (2008) cita que um dos efeitos negativos da impermeabilização de áreas na bacia é a 
mudança no regime hídrico, ocasionando aumento do volume e da velocidade do escoamento 
superficial, gerando maior capacidade de arraste, sendo assim favorecendo para um maior aporte de 
cargas poluidoras no corpo hídrico. 

Diante do exposto, é de grande importância avaliar o impacto do escoamento de águas 
pluviais nos mananciais expostos à urbanização. Uma maneira de identificar essas alterações são 
realizar monitoramentos da qualidade da água, por meio dos parâmetros físicos, químicos e 
biológicos, que são importantes indicadores da qualidade da água.   

O presente estudo realizado no Córrego Botafogo, tem como enfoque caracterizar a qualidade 
da água nos períodos de seco e chuvoso, identificando a relação entre os padrões de chuva e os 
processos que causam alterações na qualidade da água ao longo do ano. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo são as duas Mesorregiões Centro e Norte do Estado de Goiás, o qual se 
localiza na região centro-oeste do Brasil, entre as longitudes 53º 14’ 52” W.Gr. e 45º 54’ 23” W.Gr. 
e entre as latitudes 12º 23’ 44” Sul e 19º 28’ 58” Sul. Goiás está dividido em 246 municípios, 
agrupados em cinco grandes mesorregiões, conforme classificação do IBGE, definida pela 
Resolução PR nº 11 de 05/06/1990. 

O Estado se destaca no Brasil, pelo seu significativo incremento demográfico. Em 2000 a 
população era de 4.514.510 habitantes e em 2010 chegou a 5.664.749 habitantes (IBGE, 2011), ou 
seja, um aumento populacional de 25,47%. A população goiana está concentrada principalmente na 
mesorregião Centro Goiana, onde residem 51% dos habitantes. Essa concentração é explicada 
principalmente pela localização da capital do Estado que forma com mais dezenove municípios a 
Região Metropolitana de Goiânia. A mesorregião Norte Goiano é a menos populosa do Estado, 
onde se concentram 4,91% da população estadual. 

Análise 

Este trabalho foi elaborado a partir da organização de uma extensa base de dados compilados 
da Empresa de Saneamento de Goiás (SANEAGO), acerca de variáveis que procuram avaliar a 
qualidade da água captada em oitenta e cinco municípios goianos distribuídos na Mesorregião 
Centro e Norte Goiano. 
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Para a avaliação dos resultados de qualidade da água utilizou 11 variáveis, conforme Tabela 
1, que tiveram amostras coletadas mensalmente durante os anos de 2005 a 2009, mensurados 
conforme recomendações no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(AWWA/ANHA/WEF, 1999). Tais indicadores foram selecionados por terem sido monitorados em 
todos os mananciais monitorados, além de serem relevantes como paradigmas da qualidade da água 
e serem sensíveis às alterações e modificações das bacias hidrográficas (Hunter & Walton, 2009). 

Antes da utilização da técnica de análise mutifatorial, os dados experimentais foram 
padronizados a fim de evitar erros de classificação, devido à ampla diferenças de dimensionalidade 
dos dados (Liu et al., 2003).  Em seqüência realizou-se a análise de cluster para possibilitar a 
formação dos grupos semelhantes, bem como analisar as discrepâncias de alguns valores. 

Para a formulação do índice de qualidade de água, utilizou-se a estatística de análise fatorial. 
Na aplicação desta técnica, a primeira etapa é transformar os dados originais em uma matriz de 
correlação para as variáveis monitoradas. A consistência geral dos dados foi aferida pelo método 
KMO, que compara a magnitude dos coeficientes de correlação observados com os coeficientes de 
correlação parcial, produzindo um índice (Liu et al, 2003).  

O primeiro fator extraído é a combinação linear com variância máxima existente na amostra. 
Fatores sucessivos explicam porções progressivamente reduzidas da variância da amostra, sem 
apresentar correlação com os fatores anteriores. Utilizando o primeiro componente, sem rotação da 
matriz, aplicou-se o método dos mínimos quadrados ponderados para a estimação dos escores, para 
a elaboração do IQA (Mingoti, 2005). 

      (1) 

Onde: Z, vetor das variáveis normalizadas, L, matriz de carga fatorial, , matriz de 
covariância. 

 
RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta a média, desvio padrão, valores mínimos e máximos relativo às 11 
variáveis analisadas nas 85 estações amostrais que englobam grande parte das bacias goianas. As 
variáveis biológicas apresentaram maior variabilidade. Já as variáveis cor, alcalinidade, dureza e 
turbidez apresentaram variabilidade alta, entretanto menor que as biológicas. 

A matriz de correlação pode ser observada na Tabela 2, apresentando a dependência entre as 
variáveis. Nota-se que quase todas as variáveis estudadas apresentaram correlação moderada 
superior a 0,5 com pelo menos outra variável, com exceção do cloreto, temperatura da água e ferro 
solúvel. Pode-se, também, observar, como esperado, uma forte correlação, entre coliformes totais e 
fecais, 0,869. A maior correlação, 0,916, foi observada para alcalinidade e dureza. 
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Tabela 1: Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos e variância das 11 variáveis 
mensuradas nos 85 mananciais goianos. 

Média Máximo Mínimo Desvio Padrão Média Máximo Mínimo Desvio Padrão

Cor aparente 107,34 256,73 3,65 61,95 63,23 347,50 2,67 85,19

Alcalinidade HCO3 46,05 88,50 4,90 20,55 41,19 231,06 4,55 56,17

Dureza 43,60 80,17 5,06 16,01 42,63 200,40 3,29 50,36

Temperatura água 23,16 25,13 20,36 0,88 23,63 25,14 22,13 0,68

pH 7,33 7,74 6,12 0,31 6,85 7,67 5,88 0,67

DBO 2,80 5,76 0,43 1,42 2,25 4,85 0,74 1,08

Coliforme total 21.526,68 217.791,94 394,82 33.511,78 2.129,08 6.065,33 403,53 1.639,96

Turbidez 50,86 249,02 1,13 44,87 19,58 56,25 0,61 18,00

Ferro total 1,12 2,51 0,08 0,53 0,47 2,57 0,00 0,65

Cloretos 2,46 6,20 0,41 1,59 7,38 12,78 3,92 3,22

Coliforme fecal 5.037,49 57.510,73 310,00 8.203,79 564,30 1.390,03 45,80 396,47

Messoregião Centro Goiano
Variáveis

Messoregião Sul Goiano

 

 

Tabela 2: Matriz de correlação das variáveis. 

Cor ap. Alcalinidade HCO3Dureza Temp agua pH DBO Col total Turbidez Ferro sol. Cloretos Col fecal

Cor aparente 1,000

Alcalinidade HCO3 0,220 1,000

Dureza 0,189 0,916 1,000

Temp agua 0,052 0,128 0,223 1,000

pH 0,529 0,572 0,542 -0,051 1,000

DBO 0,672 0,204 0,130 0,009 0,522 1,000

Col total 0,374 0,168 0,078 -0,101 0,290 0,396 1,000

Turbidez 0,720 0,144 0,121 -0,022 0,457 0,623 0,398 1,000

Ferro soluvel 0,522 0,145 0,096 -0,056 0,437 0,254 0,380 0,394 1,000

Cloretos -0,283 0,131 0,128 0,265 -0,412 -0,318 -0,036 -0,294 -0,093 1,000

Col fecal 0,236 0,196 0,151 0,018 0,199 0,161 0,869 0,152 0,415 0,053 1,000  

 

Obteve-se para o teste de adequacidade aplicado ao modelo, KMO, o valor de 0,634 (regular). 
O teste de esfericidade de Bartlett também se mostrou adequado. 

Na AF/ACP obteve-se um modelo com quatro componentes. Os pesos fatoriais atribuídos a 
cada componente, bem como a percentagem da variância total explicada por cada componente, 
podem ser observados na Tabela 3. 

Da observação das comunalidades, nota-se que 94,3% da variância da variável dureza é 
explicada pelos quatro fatores comuns, enquanto 46,0% da variância do ferro solúvel é explicada 
por esses mesmos fatores. Os fatores explicam bem a variância da alcalinidade, cor aparente e 
coliforme total. 

Na Tabela 3 podem ser observados os valores dos pesos fatoriais para as quatro componentes 
(F1, F2, F3, F4). No primeiro fator, nota-se que as variáveis apresentam valores bem homogêneos, 
com exceção da temperatura da água e dos cloretos. A cor aparente apresentou índice um pouco 
superior aos demais, 0,805. Isto indica que esta variável é mais significativa na definição da 
qualidade da água estudada. 
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Em seguida, utilizou-se o método dos mínimos quadrados ponderados, obtendo-se o vetor a 
seguir, que representa o IQA: 

 

Nessa expressão, os Zi são variáveis padronizadas e os sub-índices representam as variáveis 
na mesma ordem (Tabela 1). Como de se esperar, todos os coeficientes possuem influência 
semelhante, com exceção das temperaturas e do cloreto, sendo que o coeficiente relacionado à cor 
apresenta valor um pouco superior aos demais. O IQA calculado por este método possui média 
zero, variância unitária, estando compreendido entre –1 e 1, onde os valores negativos representam 
pior qualidade da água. 

 

Tabela 3: Comunalidades, matrix de cargas fatoriais e variância explicada pelos fatores. 

F1 F2 F3 F4

Z1 Cor aparente ,805 -,219 -,169 ,297 ,813

Z2 Alcalinidade HCO3 ,524 ,783 -,101 -,201 ,938

Z3 Dureza ,465 ,829 -,145 -,139 ,943

Z4 Temp agua -,003 ,425 ,044 ,780 ,791

Z5 pH ,794 ,174 -,318 -,253 ,826

Z6 DBO ,726 -,237 -,242 ,225 ,692

Z7 Col total ,645 -,173 ,658 -,095 ,887

Z8 Turbidez ,733 -,299 -,196 ,268 ,737

Z9 Ferro soluvel ,618 -,160 ,229 ,010 ,460

Z10 Cloretos -,310 ,494 ,479 ,339 ,685

Z11 Col fecal ,517 -,004 ,794 -,126 ,913

Variância (%) 36,326 18,211 14,587 9,840

Variância acumulada(%) 36,33 54,54 69,12 78,96

Variável

Matriz de carga fatorial Comunalidade 

estimada

 

 

A Tabela 4 apresentam os valores médios do IQA para as Mesorregiões em estudo. Nota-se 
que a pior média, -0,07, ocorre na Mesorregião Centro Goiano, enquanto que o Sul Goiano possui 
média de 0,28, justamente a região mais preservada, conforme Sano et al (2008), e que, portanto, 
apresentou, conforme o IQA, melhor qualidade da água natural. O Centro Goiano, além de possuir 
pouco remanescente vegetal, agrega grandes centros urbanos, com grande alteração do uso do solo e 
com bacias bem degradadas, e que implicou uma pior qualidade de água. 
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Tabela 4: Valores médio, máximo, mínimo e desvio padrão do IQA para as 5 messoregiões 
goianas. 

Média Máximo Mínimo Desvio Padrão

Norte 0,28 0,72 -0,28 0,34

Central -0,07 0,63 -0,97 0,30

Messoregião
IQA médio

 

 

O pior índice para os 85 municípios avaliados, -0,97, está localizado justamente no Centro 
Goiano, no Rio Meia Ponte, nas imediações da cidade de Goiânia, enquanto que o melhor está 
localizado no Norte Goiano, 0,72, no município de Campos Belos, no manancial Santa Tereza. 
Ambas as regiões apresentaram valores de desvio padrão semelhantes. Ou seja, na Mesorregião 
Norte há mananciais preservados, mas também há aqueles que estão relativamente comprometidos, 
como ocorre nos municípios de Uruaçu, Ribeirão Passa Três, e Niquelândia, Ribeirão Trairas, -0,28 
e -0,10, respectivamente, que apresentam maior grau de antropização regional em suas bacias 
hidrográficas. Já na região Central, há também mananciais protegidos, como ocorre nos municípios 
de Leopoldo de Bulhões, Ribeirão Rio dos Bois e Silvânia, Ribeirão Caidor, 0,63 e 0,53, 
respectivamente. 

Dos dez piores IQA, 8 estão no Centro Goiano , 2 no Norte. Já dos dez melhores valores, 6 
estão no Norte, 4 no Centro Goiano. Portanto, nota-se que há grande influência do uso e ocupação 
do solo sob a qualidade da água. Resultados semelhantes foram obtidos por Fernandes et al. (2011), 
quando estudaram a microbacia de Glória em Macaé/RJ. Após o monitoramento de um ano 
concluíram que as áreas ocupadas por floresta secundária e capoeira favoreceram a melhoria de 
algumas variáveis da água da microbacia. Já os usos do solo agricultura, urbano e solo exposto 
influenciaram negativamente de forma significativa a turbidez e sólidos totais. 

 
CONSIDERAÇÕES 

Este trabalho mostra que os municípios goianos com maiores áreas de remanescente vegetal 
nativo, apresentaram melhores valores de índice de qualidade de água. 

O Norte Goiano é a região que possui maior extensão de remanescente vegetal, e apresentou, 
melhores valores de IQA. Já o Centro Goiano, além de possuir pouco remanescente vegetal, agrega 
grandes centros urbanos, com grande alteração do uso do solo e com bacias bem degradadas, 
apresentou valores piores. 

O uso da técnica de análise fatorial permitiu avaliar as condições de degradação da qualidade 
da água no Estado de Goiás, tornando possível a obtenção de indicador específico, o qual poderá ser 
monitorado ao longo do tempo. 
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