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RESUMO 

A manutenção da qualidade ambiental está diretamente relacionada ao 

conhecimento e controle das variáveis que interferem no problema, sejam elas 

resultantes das ações do homem sobre o ambiente ou de suas transformações naturais. 

Este conhecimento sobre o meio ambiente pode ser obtido através de monitoramento e, 

no caso dos corpos d’água, a eficácia do monitoramento depende em especial de um 

projeto e operação adequados do sistema de informações, que é constituído pela 

aquisição, manipulação, análise e utilização da informação obtida. 

No que se refere à aquisição da informação, ainda existem grandes lacunas a 

serem preenchidas na decisão sobre onde, quando e o que monitorar. Neste trabalho são 

enfocadas as atividades básicas do projeto da rede de monitoramento, ou seja, a 

localização das estações, a seleção das variáveis, a freqüência e a duração da 

amostragem, procurando-se buscar um conjunto de diretrizes de aplicação que seja 

exeqüível e eficaz para o projeto e manutenção de redes de monitoramento, uma vez que 

não se dispõe atualmente na literatura, de procedimento geral que vise solucionar este 

problema. 

A localização das estações de monitoramento na bacia hidrográfica, denominada 

de macrolocalização, a determinação de freqüências amostrais e a definição das 

variáveis a serem monitoradas, são tarefas que fazem parte do projeto da rede de 

monitoramento da qualidade da água. A rede de monitoramento, por sua vez, é parte do 

sistema de informações sobre qualidade da água, cujo objetivo é a descrição dos 

fenômenos físicos, químicos e biológicos relacionados à qualidade do corpo d’água. A 

eficiência da metodologia discutida neste trabalho é demonstrada e discutida através de 

estudos de casos. 

Dentre as contribuições deste trabalho podem-se destacar: (i) a ampliação do 

trabalho de POMEROY e ORLOB, para a localização de estações de monitoramento 

baseando-se na área e características de drenagem da bacia hidrográfica; (ii) a adaptação 

do procedimento de otimização no processo de macrolocalização de SHARP; (iii) a 

dedução da equação da entropia para análise de múltiplas variáveis; (iv) o 
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desenvolvimento de um aplicativo computacional para a análise e avaliação de 

desempenho de estações de monitoramento baseado no conceito de entropia; e (v) a 

proposição de uma metodologia geral de dimensionamento e redimensionamento de 

redes de monitoramento de qualidade da água . 

Neste trabalho são descritas, discutidas e aplicadas as metodologias disponíveis 

para a macrolocalização e as recentemente propostas para o redimensionamento de 

redes de monitoramento, baseadas no conceito de entropia, objetivando a produção de 

diretrizes de projeto de redes de monitoramento, especialmente para países em 

desenvolvimento. Assim sendo, neste trabalho não se faz somente uma análise de 

métodos disponíveis para o projeto de redes de monitoramento mas também é proposta 

uma metodologia de dimensionamento e redimensionamento de redes de 

monitoramento para bacias com poucos dados e para bacias com dados de qualidade da 

água. Desta forma espera-se contribuir com países em processo de início e organização 

de seus sistemas de informação ambiental, e também para aqueles com suas redes já em 

operação, facilitando-se a decisão quanto à destinação de recursos para a adequação da 

realidade financeira aos objetivos de operação e manutenção destes sistemas. 

ABSTRACT 

The maintenance of the environmental quality is directly related to the knowledge 

and control of the variables affected by the problem, either as a result of the human 

action on the environment, or due to natural transformations. Knowledge on the 

environment can be obtained through monitoring. The effectiveness of the monitoring 

especially depends on the project of the information system and its operation. Data 

acquisition, manipulation, analysis, as well as the use of the generated information, are 

all activities that must be prepared by the project. 

As far as the acquisition of information is concerned, there are research gaps 

about the decision on where, when and what to monitor. This study will focus on the 

basic activities of the monitoring network project, that is, the location of the stations, the 

variable selection and the sampling frequency. The objective is to find out a group of 

application guidelines that has a practical use and is effective both to the project and 
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maintenance of monitoring networks, since a general procedure to solve this problem is 

not available in the literature. 

Water quality monitoring networks are part of the water resources information 

system, with the objective of describing the physical, chemical and biological 

phenomena related to the quality of the water body. The efficiency of the methodology 

discussed in this study is demonstrated and discussed through case studies. 

The most important contributions of this study are: (i) the expansion of the 

POMEROY and ORLOB studies to locate monitoring stations based on the watershed 

area and channel network; (ii) the extended use of the optimization procedure proposed 

by SHARP to improve the macrolocation process; (iii) the deduction of the entropy 

equation to analyze the multiple variables; (iv) the software to analyze and to propose a 

new design for monitoring networks, based on the entropy concept; and (v) the proposal 

of a general methodology to the water quality monitoring network design and redesign. 

The processes and methodologies proposed in this study were developed to be 

applied in developing countries. Usually such countries are in the process of 

initialization and organization of their environmental information systems, and we hope 

that this study will be able to bring satisfactory benefits, taking into account that 

optimization is necessary to bring the costs down and to make the monitoring effort 

sustainable. 



1 INTRODUÇÃO 

Os problemas observados nos dados de qualidade da água disponível e as 

deficiências das redes de monitoramento têm levado muitos projetistas e pesquisadores 

a reavaliarem os procedimentos de projeto utilizados até agora. Enquanto os países 

desenvolvidos estão trabalhando no aprimoramento de suas redes de monitoramento, os 

países em desenvolvimento necessitam da implantação, melhorias nas redes existentes, 

ampliação e, também, a avaliação de suas redes. No caso do Brasil, onde as dificuldades 

de implantação e gerenciamento de uma rede de monitoramento podem ser agravadas 

pelas suas dimensões continentais ou pela escassez de recursos financeiros para 

implantação, operação e manutenção, uma metodologia segura de projeto para bacias 

hidrográficas com poucos dados, sejam eles fisiográficos, geológicos ou de qualidade da 

água, bem como uma metodologia para o redimensionamento da rede de 

monitoramento, torna-se a cada dia mais importante. 

Dentre os problemas comuns que podem ser encontrados nos dados de qualidade 

da água destacam-se os devidos aos erros de medida, sejam eles fixos ou de origem 

randômica, dados próximos ou abaixo do limite de detecção dos aparelhos utilizados 

para medida ou análise, dados perdidos ou suspeitos, padrões e tendências complexas 

nos níveis de concentração média com relação à sua distribuição no tempo e espaço, 

relações complexas de causa e efeito, necessidade freqüente de medida de mais de uma 

variável por vez e distribuição de freqüência assimétrica, dificultando assim, por todas 

estas razões, a análise estatística. 

O projeto da rede de monitoramento é constituído pelas etapas de localização das 

estações ou pontos de amostragem em macro escala, no trecho do corpo d’água, e em 

micro escala, que se traduz pela definição do local exato no trecho da implantação da 

estação; de escolha das variáveis a monitorar, que é função dos objetivos do 

monitoramento e, de determinação da freqüência e duração do monitoramento. As 

deficiências comuns das redes de monitoramento são a falta de diretrizes 

universalmente aceitas e consagradas para o projeto e avaliação da rede de 

monitoramento; a definição superficial e precária dos objetivos e expectativas da rede 

de monitoramento; a dificuldade na definição da freqüência espacial, que é a 
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macrolocalização na bacia hidrográfica; a dificuldade na definição da freqüência 

temporal; a dificuldade na definição do conjunto de variáveis a serem monitoradas; a 

dificuldade na definição da duração do monitoramento e a dificuldade na definição dos 

benefícios do monitoramento em termos quantitativos ou financeiros. 

1.1 O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM RIOS 

Os sistemas fluviais representam o escoamento resultante da drenagem da bacia 

hidrográfica, que por sua vez é formada pelo escoamento superficial, infiltração para os 

lençóis subterrâneos e da água subterrânea para os rios (CHAPMAN, 1992). Estes 

sistemas estão sujeitos aos problemas de competição de usos, gerando assim a 

necessidade de um gerenciamento integrado dos recursos hídricos para a definição justa 

dos aspectos quantitativos e qualitativos destes recursos. 

Para solucionar os conflitos entre os usos da água, sejam eles a utilização para fins 

de abastecimento doméstico e industrial, irrigação, navegação, e recreação, e a 

preservação qualitativa e quantitativa do manancial, faz-se necessário um programa de 

monitoramento da qualidade da água para fornecer subsídios para avaliar as condições 

do manancial e, além disso, propiciar informações para a tomada de decisões com 

relação ao gerenciamento deste recurso hídrico. 

As informações necessárias para a tomada de decisão devem ser buscadas através 

de um Sistema de Informações Ambientais que leve em conta as componentes do meio 

ambiente, ou seja o conjunto dos meios físico, antrópico e sócio-econômico e, desta 

forma, possibilite o monitoramento das ações do homem sobre o ambiente e as respostas 

deste, na forma de impactos, considerando-se nestes processos a fragilidade do sistema 

ambiental. 

A Lei 9433 de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), define que o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores 

intervenientes em sua gestão. 
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Com relação especificamente à qualidade da água, WARD (1999), define uma 

estrutura básica para o projeto de um Sistema de Informações sobre a Qualidade da 

Água como sendo o conjunto dos seguintes procedimentos: definição das informações 

necessárias ao planejamento e gerenciamento; definição do tipo, quantidade e qualidade 

da informação que pode ser produzida pelo monitoramento; projeto da rede de 

monitoramento, que se constitui na macro e micro localização, definição da freqüência 

temporal, e seleção das variáveis a serem monitoradas; definição dos procedimentos e 

documentação para a coleta dos dados; e finalmente a definição da geração de 

informação, documentada através de procedimentos definidos para a elaboração de 

relatórios. Como a produção de informação a respeito do ambiente deve ser pautada no 

conhecimento da legislação vigente, é necessário que se conheça a situação nacional. 

Segundo LEAL (1988), o marco legal fundamental em relação à gestão dos 

recursos hídricos no Brasil é o Código de Águas, estabelecido pelo Decreto Federal no. 

24643 de 10 de julho de 1934 e ainda em vigor. 

Após este marco histórico na legislação nacional, destaca-se a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que revogou, por contradição, alguns dos artigos do 

Código de Águas. Cabe ressaltar a responsabilidade co-participativa da União, Estados 

e Distrito Federal, como citado no artigo 24, no que diz respeito a legislação sobre as 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Esta Constituição ainda 

previa o estabelecimento de uma Política Nacional de Recursos Hídricos e de um 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que iniciada sua estruturação através de decreto 

em 1990, instituiu um grupo de trabalho para se estudar o assunto, e deste culminou a 

aprovação da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que por sua vez definia, como um de 

seus objetivos, a criação de um sistema de Informações de Recursos Hídricos, visando 

reunir, consistir, divulgar dados e informações qualitativas e quantitativas de todo o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com a obtenção 

descentralizada de informações e coordenação unificada. 

Portanto, no Brasil, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e 

a Política Nacional de Recursos Hídricos, foram estabelecidas através de legislação 
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federal específica com a aprovação da Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que conforme 

PORTO (2000), está baseada em princípios de integração, descentralização e 

participação, princípios estes que são fundamentais para o gerenciamento integrado da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos nacionais. Estes princípios contemplam o 

gerenciamento com relação à quantidade e qualidade considerando-se as águas 

superficiais, subterrâneas, uso da água e do solo. Ampliando-se o conceito de 

integração, descentralização e participação, deve-se destacar a importância do 

gerenciamento por bacias hidrográficas, da articulação dos órgãos gestores e 

comunidade, balizados pela legislação ambiental e de recursos hídricos vigentes e pelos 

novos instrumentos de regulamentação que se fizerem necessários; do gerenciamento da 

demanda associado com os instrumentos de outorga, licenciamento e cobrança de uso, 

sempre de ação conjunta com as medidas de supervisão e controle do sistema, que por 

sua vez torna imprescindível um sistema de informações funcionando adequadamente, 

destacando-se assim a importância do projeto adequado da rede de monitoramento, 

como preconiza este estudo, seja esta para fins de fiscalização, quando os usuários são 

obrigados a efetuarem o auto-monitoramento de seus efluentes ou não, ou para 

pesquisas, controle e detecção de tendências na bacia hidrográfica. 

O modelo de gestão brasileiro (LEAL, 1998), foi pensado através de uma 

estrutura institucional, sob a forma de Comitês de Bacias e Agências de Águas, sendo 

seus principais instrumentos a Cobrança pelo Uso do recurso hídrico e os Planos de 

Gerenciamento da bacias hidrográficas com o Enquadramento dos corpos d’água, 

destacando-se ainda a Outorga de Direitos de Uso e o Sistema de Informações e 

Monitoramento. Destaca-se ainda que segundo a Lei no. 9.433 de 8 de janeiro de 1999, 

o enquadramento dos corpos d’água, segundo os usos preponderantes da água, visa 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas e, diminuir os custos de combate à poluição das água mediante ações 

preventivas permanentes. O enquadramento é definido na Resolução CONAMA no. 20, 

de 18 de junho de 1986, e estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas 

do Território Nacional. 

A Resolução CONAMA no. 20 (BRASIL, 1986), define a classificação das águas 

doces, salobras e salinas é um sistema de classes de qualidade, variando de 1 a 8 e 
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especial, com base nos usos preponderantes. O enquadramento é o estabelecimento do 

nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou mantido em um seguimento de corpo 

d’água ao longo do tempo. A condição é a qualificação do nível de qualidade 

apresentado por um seguimento de corpo d’água num determinado momento, em termos 

dos usos possíveis com segurança adequada e a efetivação do enquadramento é o 

conjunto de medidas necessárias para colocar e/ou manter a condição de um segmento 

de corpo d’água em correspondência com a sua classe. Observa-se que conforme a Lei 

no. 9.433 de 1997, é de competência das Agências de Águas, no âmbito de sua área de 

atuação, o enquadramento dos corpos d’água nas suas classes de uso. Paralelamente a 

partir da citada Lei, o governo esforçou-se na criação da Agencia de Águas federal, para 

por em prática a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

A criação da Agência Nacional de Águas, através de Lei no. 9.984 de julho de 

2000, que é a entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, mostra fundamentalmente o interesse governamental de sistematizar a 

utilização dos recursos hídricos da união, que é fator preponderante no desenvolvimento 

do pais neste início de milênio. O histórico de criação da Agência Nacional de Águas 

está contido nos volumes 1 e 2 do Caderno Legislativo no. 005/2001 (CABRAL, 2001). 

Como se verá nos capítulos seguintes, uma diretriz para o projeto, 

dimensionamento e redimensionamento da rede de monitoramento atende os quesitos de 

eficácia múltipla, citados por LEAL (1998) para a definição de um sistema de cobrança 

pelo uso, com relação às eficácias financeira, ou seja, adaptando o recurso financeiro 

aos custos de implantação, operação e manutenção; econômica, incorporando o valor da 

informação à cobrança dos usuários; ambiental, possibilitando a otimização do recurso 

disponível; operacional, com relação a simplicidade de procedimentos; receptividade, 

com relação à aceitação dos usuários, pois através da aplicação do conceito de entropia, 

os tomadores de decisão poderão decidir sobre a continuidade do funcionamento da 

estação de monitoramento; e finalmente a eficácia social, na garantia da equidade nas 

condições de acesso às informações da rede de monitoramento para os usuários do 

sistema de informações ambientais. 
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Finalizando, conforme destaca PORTO (2000), os corpos d’água devem ser 

amplamente monitorados, nas dimensões espacial e temporal, para poderem fornecer de 

forma eficiente informações adicionais ao Sistema de Informações de Recursos 

Hídricos, e então, sob este ponto de vista, deve ser dada especial atenção às redes de 

monitoramento de qualidade da água que são escassas em nosso país. A autora destaca 

ainda que ainda que as redes para monitoramento de tendências da qualidade da água, 

úteis para verificar a eficácia do enquadramento, as redes para propósitos de pesquisa ou 

para a detecção de tendências, o cadastro de fontes poluidoras, monitoramento 

biológico, e avaliação periódica do ecossistema, são necessários para a implementação 

de Sistemas de Gerenciamento de Qualidade da Água. 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho são: discutir e propor aprimoramento nas 

metodologias disponíveis para a localização, na bacia hidrográfica, das estações de 

monitoramento de qualidade da água, ou seja macrolocalização, com e sem dados; a 

avaliação do desempenho da rede de monitoramento da qualidade da água em rios, 

através do princípio de entropia e; especificar um procedimento de projeto a ser 

aplicado nos países em desenvolvimento. 

Com a utilização da metodologia proposta neste trabalho pode-se obter uma 

avaliação do desempenho da rede e, decidir-se pela pela manutenção, ou não, de 

estações que compõem a rede, em função da informação fornecida pela mesma 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

No Brasil, há uma carência extrema de dados de qualidade da água, que são 

fundamentais para o controle e avaliação da poluição ambiental. Como os recursos 

disponíveis para a aplicação em projeto e construção de redes de monitoramento são 

também muitas vezes escassos, é necessário que se tenha uma metodologia adequada 

para que se faça a macrolocalização adequada das estações de monitoramento da 

qualidade da água de forma eficiente gastando-se o mínimo possível ou partindo-se de 
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um recurso financeiro previamente disponível, buscando-se qual seria a melhor 

disposição que se encaixaria nessas condições. 

Como declara COIMBRA (1991), o monitoramento quantitativo e qualitativo dos 

recursos hídricos se constitui num poderoso instrumento, que possibilita a avaliação da 

oferta hídrica, base para decisões do aproveitamento múltiplo e integrado da água, bem 

como para a minimização de impactos ao meio ambiente. 

Em paises em desenvolvimento há a necessidade de se pesquisar qual é o processo 

mais adequado de implantação de suas redes de monitoramento, uma vez que é 

imprescindível obter-se a informação desejada a um custo mínimo ou um máximo de 

informação a um custo pré-estabelecido. 

Nos países desenvolvidos e nos em desenvolvimento e naqueles em processo de 

redimensionamento de suas redes de monitoramento, é necessária uma avaliação da rede 

que se possui, de modo a serem obtidas diretrizes para as decisões quanto ao 

prosseguimento da operação e manutenção das mesmas, implantação de novas redes e 

redimensionamento das redes existentes visando compatibilizar os recursos disponíveis. 

A utilização do conceito de entropia na Engenharia de Recursos Hídricos, surgiu 

na Hidrologia, na década de 70, foi e continua sendo aplicado na Hidráulica a partir da 

década de 80 e aparece agora, neste final de século e início de milênio, como uma 

ferramenta promissora também para a área de Monitoramento Ambiental. Neste 

trabalho é abordada a aplicação do conceito de entropia, tanto no problema de 

macrolocalização como no redimensionamento e análise de redes, pois este supera com 

vantagens as metodologias tradicionais, como se verá nos capítulos posteriores. 

Segundo HARMANCIOGLU; OZKUL E ALPASLAN (1998), tanto no caso de 

países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, o maior problema é que não há 

diretrizes universalmente consagradas para seguir na avaliação e projeto de redes de 

monitoramento de qualidade da água. Os mesmos autores mostram algumas razões para 

a avaliação da adequação da coleta de qualidade da água e performance das redes de 

monitoramento existentes: 
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a) Um sistema eficiente de informação é necessário para satisfazer as 

necessidades do planejamento e gerenciamento da qualidade da água e 

para auxiliar no processo de decisão; 

b) Os sistemas geralmente são concebidos sob recursos financeiros 

restritos, estruturas de amostragem, análise e políticas específicas; 

Ainda conforme HARMANCIOGLU; OZKUL E ALPASLAN (1998), a maioria 

das práticas de monitoramento não preenchem as expectativas que se esperam do 

monitoramento. Desta forma o assunto ainda permanece com controvérsias entre os que 

trabalham na rede de monitoramento, tomadores de decisão e pesquisadores, pelas 

seguintes razões: 

a) A delineação apropriada das considerações de projeto é freqüentemente 

tratada superficialmente, ou seja, os objetivos do monitoramento e a 

informação esperada para cada objetivo não são claramente 

identificados; 

b) Existem dificuldades na seleção das freqüências de amostragem 

temporal e espacial das variáveis que serão monitoradas e da duração da 

amostragem; 

c) Os benefícios do monitoramento não podem ser definidos em termos 

quantitativos para uma análise confiável da relação benefício-custo. 

Como não existem critérios gerais definidos para solucionar os problemas citados 

e devido à complexidade inerente a avaliação da qualidade da água nos curso d’água, o 

presente trabalho pretende contribuir nesta direção, em busca de conhecimentos e 

metodologias para o tratamento adequado do monitoramento da qualidade da água, no 

projeto da rede de monitoramento e seu redimensionamento. 

Dentre as muitas possíveis disposições, escolheu-se a seguinte seqüência de 

capítulos, procurando-se mostrar os aspectos relevantes do problema do monitoramento 

da qualidade da água em nível nacional e internacional, as soluções existentes, a 
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proposta deste trabalho, os resultados, a análise, discussão, conclusões e propostas para 

futuras pesquisas visando dar continuidade a esta linha de pesquisa. Portanto, neste 

capítulo 1 faz-se a introdução ao problema do monitoramento da qualidade da água em 

rios, colocam-se os objetivos deste trabalho e discutem-se as justificativas para o 

mesmo. O capítulo 2, trata dos aspectos do projeto da rede de monitoramento, suas 

inter-relações com o ambiente e a situação brasileira. No capítulo 3 discute-se a 

representatividade da localização das estações da rede de monitoramento, com relação à 

variabilidade temporal e espacial da qualidade da água. O capítulo 4 trata da 

macrolocalização baseada nas características de drenagem da bacia hidrográfica, para 

bacias com e sem dados de qualidade da água, utilizando-se o conceito de entropia. 

Neste capítulo também é realizado um estudo de caso específico para o Rio Pirapó, que 

abastece a cidade de Maringá, no Estado do Paraná. No capítulo 5 é tratada a análise e 

redimensionamento da rede de monitoramento da qualidade da água, também 

utilizando-se o princípio de entropia para o caso de múltiplas variáveis. O capítulo 6 

comporta os estudos de caso com relação à análise e redimensionamento de redes de 

monitoramento utilizando-se o conceito de entropia. No capítulo 7 destaca-se a 

contribuição deste trabalho com a relação a proposta de um procedimento de projeto 

para redes de monitoramento que contemple os casos em que não se possua dados de 

qualidade da água e aqueles em que se possua pesquisa preliminar. Finalmente, no 

capítulo 8, apresentam-se as conclusões deste trabalho, bem como as recomendações 

para futuros estudos. 
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2 O PROJETO DA REDE DE MONITORAMENTO 

Vários autores, SANDERS et al. (1983), CHAPMAN (1992), WARD (1999), 

WARD, NIELSEN, BUNDGAARD-NIELSEN (1976), sugerem procedimentos de 

projeto para a rede de monitoramento embora nenhum deles especifique procedimentos 

adequados a países em desenvolvimento. 

2.1 DEFINIÇÕES: 

Conforme define SANDERS et al. (1983), o monitoramento da qualidade da 

água é o esforço em obter informações quantitativas das características físicas, químicas 

e biológicas da água através de amostragem estatística. O tipo de informação procurada 

depende dos objetivos da rede de monitoramento e esses objetivos variam desde a 

detecção de violações dos padrões de qualidade da água do corpo d’água até a 

determinação das tendências temporais da qualidade da água. Já a rede de 

monitoramento é definida como sendo a localização espacial (freqüência espacial) dos 

pontos de amostragem e, portanto o projeto da rede de monitoramento significa a 

definição dos pontos de amostragem, da freqüência temporal e duração da amostragem e 

da seleção das variáveis a serem medidas. 

Segundo HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998) o monitoramento 

da qualidade da água compreende todas as atividades de coleta e processamento de 

dados de qualidade da água com o objetivo de obtenção de informação sobre as 

propriedades físicas, químicas e biológicas da água. Além da coleta de dados as 

atividades de monitoramento cobrem os procedimentos de análise laboratorial, 

processamento de dados e análise de dados para a produção da informação necessária 

definida pelos objetivos da rede de monitoramento. 

Outra definição interessante é a de PETTS (1999), onde diz que monitoramento é 

em essência a coleta de dados com o propósito de obter informações sobre uma 

característica e/ou comportamento de uma variável ambiental. Para esta finalidade, o 

monitoramento normalmente consiste de um programa de repetitivas observações, 
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medidas e registro de variáveis ambientais e parâmetros operacionais em um período de 

tempo para um propósito definido. 

Conforme WARD (1999) um sistema de monitoramento, ou um sistema de 

informações de qualidade da água consiste de amostragem (localização dos pontos de 

coleta, escolha das variáveis, determinação da freqüência e tipo de amostragem 

estatística), análise laboratorial, manuseio de dados, análise de dados, preparação de 

relatórios e utilização dos dados obtidos para efeito de tomada de decisão. 

De um modo mais genérico, VALLE (1995) define monitoramento ambiental 

como sendo um sistema contínuo de observações, medições e avaliações com objetivos 

de: documentar os impactos resultantes de uma ação proposta; alertar para impactos 

adversos não previstos, ou mudanças nas tendências previamente observadas; oferecer 

informações imediatas, quando um indicador de impactos se aproximar de valores 

críticos; oferecer informações que permitam avaliar medidas corretivas para modificar 

ou ajustar as técnicas utilizadas. O período de monitoramento deve cobrir desde a fase 

de concepção do empreendimento, passando pelas fases de construção, montagem e 

operação e deve terminar após a vida útil do empreendimento. 

2.2 TIPOS DE MONITORAMENTO: 

As práticas de monitoramento da qualidade da água são realizadas para atingir-se 

propósitos específicos que levam aos diversos tipos de monitoramento, ou seja, 

monitoramento para verificação de tendências, monitoramento biológico, 

monitoramento ecológico e monitoramento para fiscalização (CHAPMAN, 1992). 

PETTS (1999) registra que no caso de um sistema de monitoramento de alerta, é 

importante a avaliação dos dados disponíveis na região de estudo. 

USDA (1996), classifica os tipos de monitoramento nas seguintes classes: análise 

de tendências, determinação do transporte e destino de poluentes, definição de áreas 

críticas, fiscalização e avaliação do cumprimento aos padrões estabelecidos pela 

legislação ambiental, avaliação da eficácia de práticas conservacionistas em área 
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isoladas ou bacias hidrográficas, fazer alocação de cargas de efluentes municipais ou 

industriais, avaliação e calibração de modelos de qualidade da água, pesquisa e 

definição de problemas relacionados à qualidade da água. 

2.3 OBJETIVOS A SEREM ATENDIDOS PELO MONITORAMENTO: 

A rede de monitoramento deve ser projetada para atender os objetivos para a qual 

foi proposta. Um projeto de monitoramento pode ter dois tipos de objetivos: objetivos 

de gerenciamento e objetivos de monitoramento. Deve ser notado que os objetivos de 

gerenciamento da rede estão relacionados com o funcionamento do sistema ambiental 

que se está avaliando, pois a rede deve subsidiar as decisões que serão tomadas com 

relação à gestão dos recursos hídricos da bacia considerada, enquanto que os objetivos 

monitoramento em si se referem mais diretamente ao conhecimento do sistema. 

De forma geral, um sistema de monitoramento em rios pode ser estabelecido 

especificamente com os seguintes objetivos (CHAPMAN, 1992; BENETTI & 

BIDONE, 1993): avaliação da qualidade da água para determinar sua adequabilidade 

para os usos propostos, como os especificados acima; acompanhar a evolução e 

tendências a curto, médio, e longo prazo da qualidade e da quantidade da água do 

manancial ao longo do tempo, para avaliar as conseqüências do uso do solo da bacia, de 

medidas de controle de poluição adotadas, variações demográficas, mudanças com 

relação aos usos, intervenções de gerenciamento com a finalidade de proteção da 

qualidade da água e variações climáticas; avaliação global do ambiente aquático 

considerando água, sedimentos e material biológico; determinação de critérios de 

qualidade da água necessários à manutenção e otimização dos usos da água do 

manancial. 

Os objetivos de um projeto de monitoramento podem ser ainda divididos em 

planejamento e controle dependendo do uso que se queira dar aos dados gerados 

(COIMBRA, 1991). Com relação ao planejamento estes objetivos incluem o 

fornecimento de informações sobre a qualidade da água disponível potencialmente para 

satisfazer as necessidades futuras, o prognóstico dos efeitos de novas captações ou 

lançamentos de despejos, e o auxílio na avaliação dos efeitos de variações hidrológicas 
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sobre o regime de escoamento do curso d’água, provocado por obras hidráulicas. Com 

relação ao controle, os objetivos podem ser a identificação de áreas críticas e avaliação 

da urgência de ações que visem melhorar sua qualidade, proteção dos usuários do 

sistema hídrico, avaliando a eficácia das medidas de controle na manutenção ou na 

melhoria da qualidade da água, e a determinação de variações da qualidade da água em 

períodos específicos, para detectar e medir tendências, e propor ações preventivas. 

ROHDE (1991) discorre sobre os objetivos, conceitos básicos e proposta para o 

geossistema de um programa de monitoramento ambiental. 

A título de ilustração, apresentam-se a seguir os objetivos das redes de 

monitoramento da Nova Zelândia e do Estado de Queensland na Austrália. 

Na Nova Zelândia, conforme SMITH e McBRIDE (1989), os objetivos da Rede 

Nacional de Monitoramento, são a detecção de tendências significativas na qualidade da 

água e o fornecimento de melhores condições para o entendimento dos recursos 

naturais, para um melhor gerenciamento destes. 

No Estado de Queensland, na Austrália, segundo McNEIL, McNEIL e 

POPLAWSKI (1989), os principais objetivos do monitoramento da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas foram: a determinação da variabilidade espacial e temporal 

da qualidade da água no Estado; determinar a adequabilidade da água para os diversos 

usos; fornecer um conjunto de estações de monitoramento para a avaliação de futuras 

mudanças na qualidade das águas, especialmente com relação aos efeitos do uso da 

terra; estimar o transporte de massa de vários constituintes e, determinar as fontes de 

variação na qualidade da água como ferramenta para o entendimento e previsão da 

quantidade e qualidade da água. 

2.4 ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS ESTATÍSTICOS: 

Conforme SANDERS et al. (1983), monitoramento da qualidade da água pode ser 

visto como uma amostragem estatística. Um dos maiores problemas no estabelecimento 

da análise estatística é como definir a população ambiental de interesse (GILBERT, 
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1987). A menos que a população de interesse esteja claramente definida e relacionada 

aos objetivos do estudo e aos procedimentos de amostragem de campo, os dados 

coletados podem conter pouca informação útil para os propósitos pelos quais a rede de 

monitoramento foi criada. É necessário olhar cuidadosamente e atender aos objetivos do 

estudo, adequar-se aos recursos disponíveis para se coletar os dados, e verificar a 

variabilidade dos dados antecipadamente para que um estudo de eficiência e custo possa 

ser desenvolvido. 

Através das técnicas de amostragem randômica simples, amostragem randômica 

estratificada, amostragem em dois e três estágios, composição de amostras, amostragem 

dupla e amostragem sistemática, pode-se estimar a média e variância do parâmetro de 

qualidade da água de interesse e também definir o número de amostras ideal que deve 

ser coletado do parâmetro em estudo. As condições médias, as variações e condições 

externas de qualidade da água fazem parte da informação estatística que pode ser obtida 

com a implantação de uma rede de monitoramento. 

2.5 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO: 

De uma forma geral, após a definição dos objetivos, a rede de monitoramento 

deve ser estruturada de modo a atender eficientemente a estes objetivos. Esta 

estruturação representa a definição de etapas que possam atender aos objetivos pré-

definidos. Em WARD (1999) é apresentada a descrição de 11 estruturas para o projeto 

de redes de monitoramento. 

Uma das estruturas mais simples que podemos ter é a seguinte: seleção de 

variáveis a monitorar, definição dos locais de amostragem e definição da freqüência de 

amostragem. 

A seguir, descreve-se de forma sintetizada (SOARES, 1999) as etapas para o 

projeto de um sistema de informações sobre a qualidade da água, que inclui a rede de 

monitoramento de qualidade de água: 
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a) Identifique a necessidade de obtenção de informação para o 

planejamento, tomada de decisões e atendimento às leis e regulamentos; 

b) Pesquise as características do local onde será implantada a rede de 

monitoramento; 

c) Determine que variável qualidade de água precisa ser monitorada para 

atender as metas definidas nas etapas (a) e (b); 

d) Selecione as técnicas estatísticas que podem ser aplicadas aos passos (c), 

(e), (f) e (i); 

e) Determine a localização das estações de monitoramento de qualidade de 

água; 

f) Determine a freqüência de amostragem; 

g) Determine as operações e procedimentos de campo e de laboratório, 

métodos de análise, armazenamento e sistema de recuperação de dados 

que serão utilizados; 

h) Determine os procedimentos para a preservação de amostras e transporte 

do campo ao laboratório quando for o caso; 

i) Especifique o “hardware” e “softwares” necessários para a análise de 

dados e o formato e a freqüência dos relatórios a serem expedidos; 

j) Compute o custo do programa de monitoramento e faça a análise de 

eficiência e custo; 

k) Baseado na análise efetuada em (j) faça as mudanças necessárias no 

programa de monitoramento de qualidade de água. 
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2.6 PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DA REDE: 

A rede de monitoramento deve ser planejada e operada de forma que possa 

mostrar as condições físicas, químicas e biológicas do curso d’água. A rede projetada 

deve ser capaz de registrar as alterações ambientais, sejam elas, hidrológicas, 

hidráulicas, geológicas, de uso do solo, etc., e atender aos objetivos para os quais foi 

projetada. 

2.7 RETORNO DA INFORMAÇÃO ADQUIRIDA: 

Toda a informação obtida com a rede de monitoramento deve ser analisada e 

retornada às instâncias de decisão e planejamento através de relatórios. É importante 

que haja uma predefinição com relação à freqüência dos relatórios para que haja um 

fluxo contínuo de informação. 

Não somente a informação obtida da operação da rede de monitoramento deve ser 

arquivada, mas também as informações utilizadas para a definição do projeto da rede de 

monitoramento, pois dessa forma qualquer mudança que seja necessária na rede pode 

ser facilmente implementada sem perda de detalhes que poderiam implicar em erros 

futuros de projeto. 

WARD (1989a), descreve o sistema de obtenção de informações, ou seja o 

conjunto de atividades que visam a obtenção de dados e a transformação destes em 

informações que possam ser utilizadas na tomada de decisões. Esta descrição se dá na 

direção cronológica de obtenção dos dados, ou seja: amostragem, análises laboratoriais, 

manuseio dos dados, análise dos dados, relatórios e utilização da informação obtida; e 

atenta para o fato que as últimas componentes do processo de produção da informação, 

que é a análise dos dados, produção de relatórios e utilização adequada da informação 

recebe pouca atenção, resultando em dados pobres com relação à quantidade de 

informação produzida. Em outro trabalho (WARD 1989b), o mesmo autor coloca ênfase 

na criação de procedimentos de produção de relatórios, para que estes realmente sirvam 

de instrumentos de análise e decisão no gerenciamento da qualidade da água. 
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2.8 REVISÃO GERAL DAS TÉCNICAS DE PROJETO DE REDE DE MONITORAMENTO: 

Como já destacado anteriormente, os problemas comuns que podem ser 

encontrados nos dados de qualidade da água ocorrem devido aos erros de medida, sejam 

eles fixos ou de origem randômica, dados próximos ou abaixo do limite de detecção dos 

aparelhos utilizados para medida ou análise, dados perdidos ou suspeitos, padrões e 

tendências complexas nos níveis de concentração média com relação à sua distribuição 

no tempo e espaço, relações complexas de causa e efeito, necessidade freqüente de 

medida de mais de uma variável por vez e distribuição de freqüência assimétrica, 

dificultando assim, por todas estas razões, a análise estatística. 

As deficiências comuns das redes de monitoramento podem ser resumidas na falta 

de diretrizes universalmente aceitas e consagradas para o projeto e avaliação da rede de 

monitoramento; na definição superficial e precária dos objetivos e expectativas da rede 

de monitoramento; na dificuldade na definição da freqüência espacial, que é a 

macrolocalização na bacia hidrográfica; na dificuldade na definição da freqüência 

temporal; a dificuldade na definição do conjunto de variáveis a serem monitoradas; na 

dificuldade na definição da duração do monitoramento e na dificuldade na definição dos 

benefícios do monitoramento em termos quantitativos ou financeiros. 

Estes problemas na obtenção dos dados de qualidade da água e as deficiências no 

projeto da rede de monitoramento é que impulsionam a buscas de metodologias mais 

adequadas do ponto de vista técnica e econômico. 

Conforme HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), os problemas 

observados nos dados disponíveis e as deficiências das redes de monitoramento 

existentes tem levado os pesquisadores a tratar as metodologias de projeto das redes de 

forma mais crítica. Além disso, os recentes avanços na amostragem e, nas técnicas de 

análise da qualidade da água tem propiciado a expansão das redes de monitoramento e 

assim também desenvolvido as características econômicas do monitoramento. 

Conseqüentemente, os pesquisadores começaram a questionar a respeito da eficiência e 

da relação benefício-custo das redes existentes com relação às metodologias de projeto 

utilizadas. 
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Os métodos atuais de projeto de redes de monitoramento de qualidade da água 

basicamente são realizados em duas fases (HARMANCIOGLU, OZKUL e 

ALPASLAN, 1998; SANDERS, 1983): primeiro, a definição dos objetivos, e segundo, 

o projeto propriamente dito. Os pesquisadores colocam ênfase na definição apropriada 

dos objetivos do projeto com sendo um passo essencial antes de se preocupar com os 

aspectos técnicos do projeto da rede de monitoramento. Neste passo o objetivo é 

providenciar respostas às perguntas: “por que monitorar?”, e “que informações se espera 

da amostragem da qualidade da água?”. Em outras palavras, os objetivos do 

monitoramento e a informação esperada para cada objetivo precisam ser especificados. 

Vários objetivos para o monitoramento têm sido propostos, como já mencionado 

anteriormente. Na prática, a definição dos objetivos não é uma tarefa fácil e requer a 

consideração de vários fatores, incluindo os aspectos sociais, legais, econômicos, 

políticos, administrativos e operacionais dos objetivos e práticas do monitoramento. 

Então, o delineamento das considerações de projeto ou definição dos objetivos, inclui 

inevitavelmente hipóteses e visões subjetivas dos projetistas e tomadores de decisão, 

não importa quão objetivamente o problema esteja sendo enfrentado. Neste caso, as 

considerações de projeto são freqüentemente apresentadas mais como regras gerais do 

que como regras fixas a serem seguidas no projeto das redes de monitoramento. A outra 

fase, o projeto da rede de monitoramento propriamente dito, está centrada no 

dimensionamento da macro e micro localização da estação ou ponto de monitoramento, 

seleção de variáveis e definição da freqüência e duração da amostragem. 

É importante lembrar que existe uma série de trabalhos que apresentam as 

técnicas mais comuns de projeto de redes de monitoramento, tais como os trabalhos de 

WARD, NIELSEN, BUNDGAARD-NIELSEN (1976); SANDERS (1983); WARD, 

LOFTIS e McBRIDE (1990), CHAPMAN (1992); e WARD (1999), entre outros. 

Segundo HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), os projetistas e 

pesquisadores reconhecem o monitoramento da qualidade da água como um 

procedimento estatístico e apresentam o problema do projeto através de métodos 

estatísticos. Conforme WARD e LOFTIS (1986) citado em HARMANCIOGLU, 

OZKUL e ALPASLAN (1998), enfatizam que a informação esperada de um sistema de 

monitoramento deve ser definida em termos estatísticos e que a expectativa de produção 
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de informação deve estar alinhada com a habilidade estatística do sistema de 

monitoramento produzir a informação esperada. Então, a seleção das estratégias de 

amostragem, ou seja, a definição dos locais de amostragem, variáveis, freqüência e 

duração do monitoramento, pode ser realizada a princípio, utilizando-se métodos 

estatísticos. Análises estatísticas baseadas na teoria de regressão, teoria da decisão e 

técnicas de otimização são utilizadas para selecionar características espaciais e 

temporais do projeto da rede de monitoramento. É importante ressaltar que apesar de 

nenhum desses métodos ser amplamente aceito, eles servem para, pelo menos, avaliar a 

efetividade das decisões de projeto e a eficiência de redes existentes. O problema é 

muito mais difícil no caso da seleção das variáveis a monitorar porque não há nenhum 

método e nenhum critério de seleção objetivo definido, exceto no caso de 

monitoramento para fins de fiscalização, como definido no capítulo 7 deste trabalho. 

Espera-se que as redes de monitoramento revelem três características estatísticas 

básicas da qualidade da água (HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 1998): 

médias, valores extremos e alterações nas condições da qualidade da água, também 

chamado de tendências. Os projetistas apontam que para se detectar valores extremos 

com confiança, a rede de monitoramento precisa ser de alta densidade tanto espacial 

como temporalmente. Tal projeto, é muito caro e, então, é por isso que se prefere 

projetar redes de monitoramento para avaliar-se médias e tendências (WARD, 1979, 

citado em HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 1998). Os últimos 

procedimentos de redimensionamento iniciado pelos países desenvolvidos consideram a 

avaliação de tendências como o objetivo básico de uma rede de monitoramento de 

abrangência na bacia hidrográfica ou mesmo para todo o país. Com relação a esta 

tendência de projeto, o monitoramento para fiscalização de cumprimento à legislação 

ambiental está sendo realizado através de freqüente ou contínuo monitoramento dos 

efluentes nas fontes produtoras. Com estes dois tipos de atividade de monitoramento, 

fiscalização e tendências, é possível avaliar estatisticamente os valores médios das 

variáveis de qualidade da água observados. 

O projeto da rede de monitoramento pode ser dividido nas etapas de planejamento 

e técnica. Na parte de planejamento são definidos os objetivos e a estratégia de 
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monitoramento para obter a informação desejada. O projeto técnico da rede de 

monitoramento é composto das seguintes etapas: 

a) Determinação dos locais de amostragem; 

b) Determinação das freqüências de amostragem; 

c) Determinação das variáveis a serem monitoradas, e; 

d) Determinação do período de amostragem. 

Embora a parte técnica projeto da rede seja composta por todas essas etapas, neste 

trabalho será abordada apenas a distribuição espacial, ou seja, a determinação da 

prioridade dos locais de amostragem, com base no conceito de entropia. 

2.9 DETERMINAÇÃO DOS LOCAIS DE AMOSTRAGEM: 

A localização dos pontos de amostragem é o passo inicial mais importante de uma 

rede de monitoramento da qualidade da água, seja este ponto ou estação de amostragem 

de caráter definitivo ou não. 

A dificuldade que está relacionada à seleção do local de amostragem está em que 

essa escolha influencia também nas outras etapas do projeto da rede de monitoramento. 

Como a rede de monitoramento deve fornecer a informação segundo um objetivo 

pré-determinado, parece razoável que a escolha do local de amostragem esteja de acordo 

com essa premissa. Como os objetivos às vezes dependem de questões subjetivas, pois 

devem responder aos anseios de informação da população e agências governamentais, 

essas decisões levam em conta além dos aspectos técnicos e financeiros, os aspectos 

sociais, políticos e administrativos e é por essa razão é que não existem procedimentos 

padrão e aceitos universalmente para a localização das estações de monitoramento. 

As primeiras definições sobre onde monitorar a qualidade da água recaíram em 

locais de fácil acesso ou estações de monitoramento de vazões e/ou níveis d’água, sem 
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qualquer procedimento sistemático para esta escolha. O número destes pontos de 

amostragem cresceu ao longo do tempo para incluir pontos de interesse, como por 

exemplo, a montante e a jusante de áreas altamente industrializadas ou populosas, áreas 

com contribuições pontuais de poluição e áreas com intensivo uso da terra, como nos 

aponta TIRSH e MALE (1984), citado em HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN 

(1998). Estas técnicas não sistemáticas são ainda válidas especialmente em áreas ou 

países em desenvolvimento onde os esforços de monitoramento ainda não evoluíram 

para a formação de uma rede. Os critérios básicos utilizados em um procedimento não 

sistemático de localização de pontos de amostragem são a amostragem próxima a fontes 

poluidoras, a facilidade de acesso aos pontos de monitoramento, a capacidade 

representativa do local escolhido, a presença de estações medidoras de vazão e 

disponibilidade de instalações e pessoal necessário, como por exemplo, laboratório, 

equipamentos, pessoal treinado, etc. 

No caso da Nova Zelândia, como aponta SMITH e McBRIDE (1989), os locais 

para as estações de monitoramento dos rios foram escolhidos utilizando-se os seguintes 

critérios: 

a) Próximo ou junto à atual estação fluviométrica; 

b) Ser local acessível; 

c) Ser próxima dos laboratórios disponíveis para evitar restrições de 

tempo; 

d) Ser seguro para os operadores; 

e) Ser livre da influência de barragens e ervas daninhas acumuladas nas 

margens; 

f) Facilidade de amostragem e condução ao laboratório; 

g) Livre de intrusão salina; 
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h) Se de algum modo de importância científica, regional ou nacional. 

Posteriormente apareceram metodologias para selecionar a localização e o número 

de pontos de amostragem. Alguns destes métodos utilizaram para essa definição a rede 

de drenagem, a área de drenagem da bacia hidrográfica e/ou as características de vazão, 

como por exemplo, o método de POMEROY e ORLOB. 

Para as redes de monitoramento hidrológico existem diversas metodologias de 

localização que podem ser utilizadas. Algumas destas metodologias foram 

posteriormente transportadas para as redes de monitoramento de qualidade da água. 

O dimensionamento do número mínimo de estações de monitoramento 

hidrológico segundo a área de drenagem, para o caso de pluviômetros pode ser visto em 

SHAW (1994), e para redes climatológicas e hidrométricas (fluviométricas, qualidade 

da água e sedimentos) pode-se consultar a tabela abaixo, dada por WMO (1981) citado 

em MAGALHÃES JR. (2000). 

É importante destacar o procedimento generalizado para o dimensionamento de 

redes de monitoramento da precipitação pluviométrica, apresentado em BRAS (1990), 

baseado no clássico trabalho de RODRIGUEZ-ITURBE e MEJIA (1974). Esse método 

requer o conhecimento da correlação espacial da precipitação, que é a medida do nível 

de dependência linear da precipitação entre dois pontos separados entre si. 

Tabela 2.1 - Densidade mínima de estações hidrometeorológicas recomendadas em 
zonas tropicais. Fonte: MAGALHÃES JR. (2000) 

Redes Climatológicas 

Tipo de Região Área por estação (Km2) Área por estação (km2) tolerada 
em condições excepcionais 

Relevo suave 600-900 900-3000 
Montanhosas 100-250 250-1000* 
Zonas áridas 1500-10000 - 

Redes Hidrométricas 
(fluviométrica, qualidade da água e sedimentometria) 

Relevo suave 1000-2500 3000-10000 
Montanhosas 300-1000 1000-5000 
Zonas áridas 5000-20000 - 

*podendo atingir até 2000 em casos extremos. 



 

 

23

A determinação do número mínimo de estações de monitoramento segundo a área 

de drenagem, declividade e características de vazão da bacia hidrográfica podem ser 

calculadas segundo o gráfico abaixo, produzido por POMEROY e ORLOB (1967). 
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Figura 2.1 – Número de estações e freqüência de amostragem por estação, com área de 

drenagem em milhas quadradas. 
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Figura 2.2 – Número de estações e freqüência de amostragem por estação, com área de 

drenagem em metros quadrados. 

Baseado nas curvas de POMEROY e ORLOB sugere-se as seguintes equações 

para o dimensionamento do número mínimo de estações de monitoramento e freqüência 

de amostragem: 

Para declividade de 9,5*10-3m/m, tem-se: 

 ( ) 8
&

82
&

82 10*410*310*2)( −−= FREQESTFREQESTDRENAGEM NNmA  (2. 1) 



 

 

24

Com coeficiente de determinação, R2, igual a um. 

Para declividade de 9,5*10-4m/m, tem-se: 

 9
&

82 10*310*8)( −= FREQESTDRENAGEM NmA  (2.2) 

Com coeficiente de determinação, R2, igual a 0,96. 

Com estas equações para as declividades acima, ou na Figura 2.2, entrando-se 

com a relação Qmax/Qmin da bacia em estudo e a área de drenagem, ADRENAGEM, calcula-

se o número mínimo de estações de monitoramento e freqüência mínima, NEST&OBS. 

Baseado na classificação de HORTON (1945), que propôs critérios de ordenação 

de canais da rede de drenagem, SHARP (1970 e 1971) estabeleceu a localização de 

estações de monitoramento baseada naquela classificação. STRAHLER (1957), citado 

em MELTON (1959), propôs uma classificação que difere ligeiramente da de 

HORTON. 

Conforme SILVEIRA (1993), no sistema de HORTON os canais de primeira 

ordem são aqueles que não possuem tributários; os canais de segunda ordem têm apenas 

afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem recebem afluência de canais de 

segunda ordem, podendo também receber diretamente canais de primeira ordem; 

sucessivamente, um canal de ordem u pode ter tributários de ordem (u-1) até 1. Isto 

implica atribuir a maior ordem ao rio principal, valendo esta designação em todo o seu 

comprimento, desde o exutório da bacia até sua nascente. No sistema de STRAHLER é 

evitada a subjetividade de classificação das nascentes. Para STRAHLER, todos os 

canais sem tributários são de primeira ordem, mesmo que sejam nascentes dos rios 

principais e afluentes; os canais de segunda ordem são os que se originam da 

confluência de dois canais de primeira ordem, podendo ter afluentes também de 

primeira ordem; os canais de terceira ordem originam-se da confluência de dois canais 

de segunda ordem, podendo receber afluentes de segunda e primeira ordens; 

sucessivamente, um canal de ordem u é formado pela união de dois canais de ordem (u-

1), podendo receber afluência de canais com qualquer ordem inferior. Portanto, no 
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sistema de STRAHLER, o rio principal e os seus afluentes não mantêm o número de 

ordem na totalidade de suas extensões, como acontece no sistema de HORTON. 

Segundo VILLELA e MATTOS (1975), a ordem dos cursos d’água é uma classificação 

que reflete o grau de ramificação ou bifurcação dentro de uma bacia hidrográfica, então 

a ordem do rio principal mostra a extensão da ramificação na bacia. 

Com relação às redes de monitoramento de qualidade da água, a metodologia de 

projeto de SHARP é indicada para localizar pontos de monitoramento de acordo com a 

localização de fontes de poluentes através da análise de compensação entre a incerteza 

da fonte a amostrar e a intensidade de amostragem. SANDERS posteriormente, em 

1974, utilizou o procedimento desenvolvido por SHARP para a seleção de pontos de 

amostragem baseado no número de tributários contribuintes. 

Segundo HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), o projeto espacial 

da rede de monitoramento de qualidade da água também pode ser equacionada através 

de técnicas de regressão. Os autores TIRSCH e MALE (1984), citado em 

HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), propuseram um modelo de 

regressão linear múltipla onde os coeficientes de determinação corrigidos da equação de 

regressão para as estações de monitoramento são considerados como uma medida de 

precisão do monitoramento. A precisão do monitoramento varia com a adição ou a 

retirada de alguma estação no curso d’água considerado. 

Para a análise da rede de monitoramento da qualidade da água através de técnicas 

de correlação múltipla é interessante avaliar as aplicações hidrológicas descritas em 

YEVJEVICH (1972) e as técnicas descritas em CHATTERJEE, HADI e PRICE (2000). 

Uma outra possibilidade na determinação dos pontos e freqüência de amostragem 

é a utilização de técnicas de otimização como, por exemplo, a programação linear e 

programação dinâmica. WARD, NIELSEN, BUNDGAARD-NIELSEN (1976) e 

SOARES (1999), trazem a aplicação da programação linear na determinação ótima de 

pontos de amostragem. A aplicação da programação dinâmica ao projeto de redes de 

monitoramento, no que tange a determinação da freqüência de amostragem, está descrita 

nos trabalhos de LOFTIS (1978) e WARD e LOFTIS (1980). 
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Com relação à aplicação dos métodos de otimização ao projeto de redes de 

monitoramento ainda se destacam os trabalhos de LEWIS (1976), WARD (1982), 

CASELDON e ZIDEK (1984) e RAJAGOPAL (1984). 

SANDERS (1974), introduziu o conceito da determinação dos pontos de 

amostragem em duas etapas: a macrolocalização e a microlocalização. A 

macrolocalização é a determinação do trecho ou da seção do rio onde serão monitoradas 

as variáveis de qualidade da água na bacia hidrográfica. Já a microlocalização pode ser 

considerada como a determinação do local no trecho ou do ponto na seção transversal 

escolhida. Esta microlocalização, que pode ser feita segundo as descargas de efluentes 

no trecho considerado ou segundo as características do escoamento, quando é feita na 

seção transversal pode ser chamada de localização representativa, ou seja, deve ser 

determinado o local ou locais dentro da seção transversal que possam representar 

satisfatoriamente as variáveis selecionadas na seção considerada. 

Outros trabalhos como os de SANDERS, ADRIAN e BERGER (1976), 

CLARKSON (1979), ADRIAN et al (1980) e SANDERS et al (1983) abordam também 

a macro e a microlocalização. No Brasil merece destaque o trabalho de SIMONETE 

(1999), que trata do projeto de rede de monitoramento ba Bacia Hidrográfica do Rio 

Jundiaí, aplicando-se a macro e microlocalização. 

A macrolocalização pode ser realizada segundo o número de tributários 

contribuintes, segundo o número de afluentes poluentes e segundo a medida de carga de 

DBO. Esta abordagem, considerando o número de afluentes e a carga orgânica, foi 

primeiramente introduzida por CLARKSON (1979). A abordagem proposta por 

SANDERS (1974), adaptada dos estudos de HORTON (1945) e SHARP (1970 e 1971), 

é importante para a realidade brasileira, pois permite o projeto preliminar da rede de 

monitoramento quando não se dispõe de dados de qualidade da água, porque é baseada 

nas características de drenagem da bacia hidrográfica. 

Como os critérios de localização no método de SANDERS são diferentes, ou seja, 

drenagem, fontes pontuais e carga orgânica, o resultado da aplicação destes critérios em 
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uma bacia hidrográfica pode resultar em dimensionamentos diferentes da rede de 

monitoramento. 

HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), relatam a aplicação dos três 

critérios de macrolocalização de SANDERS, à bacia do Rio Gediz na Turquia e 

concluem que o método baseado no critério das fontes pontuais pode ser efetivamente 

utilizado para localizar estações de monitoramento de qualidade da água. 

Depois de realizado o pré-dimensionamento da rede de monitoramento, através 

dos critérios de densidade mínima de postos por área de drenagem, ou através da 

localização dos pontos de amostragem de qualidade da água em locais de fácil acesso ou 

pontos de medida de vazão ou nível d’água, programação linear ou através do método 

de SANDERS, pode-se melhorar, adaptar ou redimensionar a rede de monitoramento 

através de métodos estatísticos. Dentre os métodos estatísticos utilizados para a 

definição da localização dos pontos de amostragem, destacam-se os baseados em 

regressão linear múltipla, estatística geoespacial e teoria da entropia. Com a aplicação 

do conceito de entropia pode-se minimizar a informação redundante entre as estações de 

monitoramento e decidir o número e localização que resultem o máximo de informação. 

No capítulo 7, apresenta-se o detalhamento das equações para o dimensionamento 

preliminar do número mínimo de estações de monitoramento e de freqüência, 

considerando-se várias declividades médias da bacia hidrográfica e regime hidrológico. 

2.10 DETERMINAÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS DE AMOSTRAGEM: 

Como a determinação da freqüência de amostragem está diretamente relacionada 

com o custo de operação da rede de monitoramento, segundo SANDERS et al (1983), 

esse aspecto do projeto da rede é o que recebe a maior atenção dos pesquisadores, não 

significando, porém, que essa etapa é mais importante que a localização dos pontos de 

amostragem ou a escolha das variáveis. 
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LACHANCE, BOBÉE e HAEMMERLI (1989) e WARD, LOFTIS e McBRIDE 

(1990), apresentam um método de otimização temporal no caso de redes de 

monitoramento para análise de tendências. 

Os autores QUIMPO e YANG (1970), citado em HARMANCIOGLU, OZKUL e 

ALPASLAN (1998), também conseguiram expressar o problema da intensidade da 

freqüência afirmando que se a amostragem for muito freqüente a informação resultante 

será redundante e cara, e se por outro lado, a amostragem for realizada com uma 

freqüência muito baixa, poderá ser perdida alguma informação e assim pode-se 

necessitar de um período extra de amostragem. Deste modo a determinação da 

freqüência de amostragem é significativa não só por sua relação com o custo de 

operação da rede de monitoramento, mas também por causa da informação que pode ser 

extraída dos dados. A essa informação, HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN 

(1998) denominam de disponibilidade ou utilidade dos dados. 

Os métodos de determinação da freqüência podem ser divididos em: julgamento, 

períodos de interesse, baseados nas características de drenagem e regime hidrológico, 

estatísticos, análise de tendências, teoria de decisão bayesiana, métodos de otimização, e 

conceito de entropia. 

Como no caso da localização de pontos de amostragem, a determinação das 

freqüências iniciou-se de forma aleatória, ou por julgamento, baseando-se 

principalmente na quantidade de verba disponível, tempo restante para a realização do 

monitoramento e disponibilidade de pessoal técnico. 

Nos períodos de vazões baixas, a concentração de poluentes pode ser maior e por 

isso, pode-se realizar o monitoramento apenas em certos períodos, chamados períodos 

de interesse, realizando-se campanhas com freqüências dimensionadas para cobrirem 

esse período. Cronologicamente, segundo HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN 

(1998), essa foi o segundo tipo de técnica empregada. 

O terceiro método a ser empregado foi a definição da freqüência baseada nas 

características de drenagem e regime hidrológico, como por exemplo, o método 

proposto por POMEROY e ORLOB (1967). Com relação a este método, SANDERS et 
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al (1983) comentam que podem ser desenvolvidos métodos mais rigorosos e, 

conseqüentemente, projetos mais de acordo com o objetivo desejado utilizando-se 

procedimentos estatísticos, uma vez que este método foi desenvolvido considerando a 

variabilidade das vazões e as características da bacia hidrográfica, e não a variabilidade 

das variáveis de qualidade da água. 

Com relação a este método HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998) 

afirmam que embora sendo uma técnica mais sistemática, não propicia uma base 

quantitativa para a avaliação quantitativa das expectativas do monitoramento. 

No entanto, esse método ainda é importante nos dias de hoje porque, se ampliado, 

como se pode ver no capítulo 7, pode dar uma diretriz preliminar, não só para a 

definição da freqüência mínima, mas também do número mínimo de estações de 

amostragens, para o projeto de redes de monitoramento em regiões em não se dispõe de 

dados de qualidade da água suficiente para a utilização de métodos estatísticos. 

O quarto tipo de procedimento para a determinação das freqüências de 

amostragem foi o baseado em métodos estatísticos. Esses métodos, que estão descritos 

em SANDERS et al (1983); GILBERT (1987); WARD, LOFTIS e McBRIDE (1990) e 

WARD (1999), fornecem critérios quantitativos para a definição da freqüência de 

amostragem, pois levam em conta primeiramente que o monitoramento é um processo 

estocástico, pois as variáveis medidas são governadas parcialmente por leis de 

probabilidade e em segundo lugar se considera a variabilidade da variável medida para a 

definição da freqüência de amostragem. 

Conforme SANDERS et al. (1983), com relação aos objetivos do monitoramento 

associados à determinação da freqüência de amostragem, destaca-se a determinação de 

onde se está violando padrões de qualidade da água, a detecção de tendências e a 

determinação de valores médios sejam eles sazonais ou anuais, ou para a caracterização 

de algum ciclo importante. Em cada caso há a necessidade de se estimar o parâmetro 

estatístico com a adequada confiabilidade para assegurar que a informação resultante 

auxilie de fato os tomadores de decisão. Como o que dificulta a determinação dos 

parâmetros estatísticos é a variabilidade dos constituintes que expressam a qualidade da 
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água, é necessário considerar a variância na determinação da freqüência de amostragem. 

Em outras palavras pode-se dizer que quanto mais o constituinte varia, mais amostras 

serão necessárias para se obterem estimativas confiáveis dos parâmetros estatísticos 

utilizados para descrever o comportamento do constituinte. 

Deve-se notar que o uso da estatística não só é importante na determinação da 

freqüência de amostragem, como exemplificado nos livros de SANDERS et al (1983) e 

GILBERT (1987), mas também na análise de dados, como é mostrado nos livros de 

GILBERT (1987); WARD, LOFTIS e McBRIDE (1990); CHAPMAN (1992); 

HELSEL e HIRSCH (1992); e WARD (1999). 

A partir do emprego dos métodos estatísticos, os métodos mencionados na 

seqüência não aconteceram na ordem que estão apresentados, mas sim quase que 

conjuntamente, pois foram o resultado dos esforços dos pesquisadores em se encontrar 

uma metodologia mais adequada para a determinação da freqüência de amostragem. 

Essa determinação da freqüência foi idealizada para que levasse em conta os aspectos 

práticos e teóricos envolvidos na concretização dos objetivos da rede de monitoramento 

e na formalização de um instrumento eficaz para a tomada de decisão. Alguns destes 

métodos estão em desenvolvimento até os dias de hoje. 

O quinto tipo de procedimento a ser apresentado para a determinação da 

freqüência de amostragem é a análise de tendências de séries temporais. Esse tipo de 

análise evidentemente só se pode aplicar quando se possui uma longa série de dados de 

qualidade da água. É um procedimento útil para avaliar-se os ciclos de variação dos 

parâmetros de interesse e dimensionar a freqüência de amostragem, de modo a conter a 

descrição temporal destes ciclos. Também é interessante avaliar através da análise de 

tendências, além dos ciclos, algumas características que são comuns nos dados de 

qualidade da água, como por exemplo, o tipo de distribuição, os valores extremos, 

valores perdidos, valores abaixo do limite de detecção e a correlação serial, que é, 

conforme SANDERS et al. (1983), a medida da correlação de dados tomados em 

intervalos de tempo muito próximos. A correlação serial é importante porque, se existir, 

haverá redundância na informação obtida. A amostragem contendo dados 

correlacionados conterá menos informação que a obtida de dados independentes, 
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considerando um mesmo número de observações. É importante ressaltar que em 

WARD, LOFTIS e McBRIDE (1990), está apresentada a análise da otimização 

temporal e a análise espaço-temporal, que é a análise da distribuição espacial das 

estações de monitoramento, utilizando-se um grande número de estações e uma 

freqüência de amostragem baixa para o conhecimento da variabilidade espacial, 

juntamente com a análise da freqüência temporal, que se faz utilizando-se um pequeno 

número de estações com uma alta freqüência de amostragem. O dimensionamento da 

rede de monitoramento é então realizado, com o objetivo de acessar um compromisso 

entre as freqüências espacial e temporal, tomando como base à disponibilidade de 

recursos financeiros. 

Uma excelente referência para a aplicação da análise temporal é o livro de 

HELSEL e HIRSCH (1992). 

A sexta técnica para a determinação da freqüência de amostragem é a teoria de 

decisão bayesiana, baseada na aplicação do teorema de BAYES. Esta técnica é 

interessante, pois permite ao projetista expressar sua experiência e julgamento na forma 

de probabilidades. Conforme BRAS (1990), a informação obtida da amostragem prévia 

e a informação atual são incorporadas através de probabilidade condicional e desta 

forma auxiliam no processo de decisão. É importante ressaltar que, conforme 

HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), só existe um único trabalho, de 

TIRSH e MALE (1984), utilizando a análise bayesiana para introduzir a consideração 

de custo-benefício na análise da freqüência temporal e espacial no caso de qualidade da 

água. 

As análises combinadas das freqüências temporais e espaciais servem para se 

determinar a melhor opção no caso de se aumentar o número de estações de 

monitoramento e se diminuir a freqüência de amostragem ou de modo inverso no caso 

de se diminuir as estações de monitoramento e se aumentar à freqüência de amostragem. 

Neste caso, dois trabalhos merecem destaque, o trabalho de HARMANCIOGLU, 

ALPASLAN e SINGH (1994) e o trabalho de OZKUL (1996), citado em 

HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998). 
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As técnicas de otimização mais comuns para a determinação da freqüência de 

amostragem são as baseadas em programação linear e em programação dinâmica. No 

caso da programação dinâmica é possível tratar o redimensionamento da freqüência de 

amostragem de uma rede existente, estudando-se diferentes freqüências de amostragem 

em cada estação baseando-se na avaliação da performance da rede feita através da 

obtenção dos intervalos de confiança para as médias anuais dos constituintes de 

qualidade da água medidos pela rede de monitoramento (LOFTIS, 1978). Na aplicação 

da programação linear para a determinação de freqüências ótimas de amostragem, 

utiliza-se a construção de uma função objetivo, para um ou vários parâmetros de 

qualidade da água, associados ao custo de obtenção com o objetivo de manter o 

conteúdo de informação, definido como sendo o inverso da variância, aproximadamente 

igual em todas as estações da rede de monitoramento (WARD, NIELSEN e 

BUNGAARD-NIELSEN, 1976). 

Outras duas técnicas que são promissoras na determinação da freqüência de 

amostragem são a aplicação da analogia dos conjuntos fuzzy, ou analogia difusa, e redes 

neurais. A teoria dos conjuntos fuzzy é um método matemático utilizado para 

caracterizar e quantificar as incertezas contidas nos dados e sua relações funcionais. 

Este método é especialmente útil (GANOULIS, 1994) quando o número de dados não é 

suficiente para caracterizar a média e desvio padrão nas estimativas de freqüência. 

Quando em um dimensionamento da freqüência de amostragem em uma rede de 

monitoramento se quer transferir a experiência obtida com a operação de uma rede para 

outras redes, sejam elas novas ou em processo de redimensionamento, parece ser 

adequada a utilização de redes neurais. Uma bibliografia inicial para a aplicação deste 

método é ZIMMERMANN (1987), GALVÃO e VALENÇA (1999) e OLIVEIRA JR. 

(1999). Embora não conheçamos nenhuma aplicação em monitoramento dos processos 

mencionados, acreditamos que estes são métodos promissores no campo do 

dimensionamento e redimensionamento de redes de monitoramento. 

Finalmente, se a freqüência temporal de amostragem é avaliada com base na 

expectativa de informação, o conceito de entropia, como é definido na teoria da 

informação de SHANNON, pode ser utilizado (HARMANCIOGLU, OZKUL e 

ALPASLAN, 1998) para avaliar as compensações entre a perda de informação devido 
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ao aumento do intervalo de tempo na amostragem e a conseqüente redução no custo 

dessa freqüência de amostragem. Ainda segundo HARMANCIOGLU, OZKUL e 

ALPASLAN (1998), a avaliação da freqüência temporal pela medida de entropia é 

baseada na minimização da informação redundante entre as sucessivas medidas dos 

parâmetros de qualidade da água em estudo. 

Neste trabalho são discutidos a localização e o redimensionamento de estações de 

monitoramento baseado no princípio de entropia. A avaliação da técnica de 

determinação da freqüência de amostragem através do conceito de entropia, fica como 

sugestão para futuros trabalhos pois parece oferecer caminhos promissores. 

2.11 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS A SEREM MONITORADAS: 

Segundo HARMANCIOGLU, ASPLAN e SINGH (1994), a seleção de variáveis 

a serem monitoradas é ainda hoje um tema complexo, pois não existem critérios 

definidos e aceitáveis de forma geral para guiar as decisões nessa área. Isto ocorre 

devido a que as variáveis a serem monitoradas são definidas em função do tipo de 

estudo, dos objetivos e da quantidade de recursos financeiros que se possuem para a 

implantação da rede de monitoramento. 

Ainda conforme HARMANCIOGLU, ASPLAN e SINGH (1994), as diretrizes 

básicas para a determinação das variáveis a serem monitoradas são ditadas pelos 

objetivos e investimentos do monitoramento e as técnicas de análise de regressão e 

análise multivariada são utilizadas para reduzirem o número de variáveis a serem 

monitoradas. 

SANDERS et al. (1983), por sua vez aborda a seleção das variáveis a monitorar 

considerando-se os fatores que podem afetam esta seleção, a categorização das variáveis 

e as técnicas de análise estatística. Na consideração dos fatores que podem afetar a 

seleção, são tratados os processos físicos naturais, os processos analíticos de 

determinação da qualidade da água, os aspectos institucionais, os custos, a quantidade 

de dados produzida, o controle de qualidade, as medidas efetuadas e as técnicas 

estatísticas a serem utilizadas. Na categorização das variáveis, que é a classificação das 
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variáveis segundo um determinado grupo de qualidade da água, são considerados os 

conjuntos de variáveis que representam as medidas físicas, as medidas químicas 

inorgânica e orgânicas, as medidas de eutrofização, oxigênio dissolvido, qualidade 

sanitária da água, medidas biológicas, e de toxicidade. Nas técnicas de análise 

estatística, são discutidas as análises de regressão, as distribuições de freqüência; para a 

redução de variáveis a monitorar são apresentadas as técnicas de análise de fator, de 

componentes principais e análise de discriminantes canônicos. Ainda dentro das 

técnicas de análise estatística são apresentados a análise de tendências, a regionalização 

de informação e os índices de qualidade da água. 

De um modo geral, as técnicas seleção de variáveis podem ser agrupadas do 

seguinte modo: 

a) Seleção de variáveis baseada no uso da água (CHAPMAN, 1992); 

b) Segundo a ação antrópica (regiões impactadas e não impactadas) 

(CHAPMAN, 1992); 

c) Segundo as fontes de poluição industrial (CHAPMAN, 1992); 

d) Intensidade do monitoramento, com diferentes grupos de variáveis em 

cada nível (USDA, 1996); 

e) Técnicas estatísticas (análise de regressão), (SANDERS et al., 1983); 

f) Simulação matemática-computacional (LO, KUO e WANG, 1996); 

g) Estatística multivariada (análise de componentes principais, fator de 

máxima vizinhança, escalonamento multidimensional e análise de 

grupos) (YEUNG, 1999; SANDERS et al. 1983; YEVJEVICH, 1972; 

MORRISON, 1976 e EVERITT, 1987). 

h) Baseada nas características da bacia hidrográfica e características locais 

(HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 1998); 
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i) Conceito de entropia (HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 

1998). 

É importante notar que, no caso da investigação das variáveis que devem ser 

monitoradas continuamente e aquelas que podem ser determinadas via correlação, o 

conceito de entropia é útil para medir a qualidade da informação transferida através da 

regressão (HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 1998). 

As técnicas acima, conforme a situação, podem ser utilizadas para a determinação 

ou redução das variáveis a serem monitoradas. Deve-se ter mente que o sucesso na 

escolha correta dessas variáveis irá depender sempre da qualidade do projeto da rede no 

atendimento dos objetivos para qual foi ou será proposta a rede de monitoramento.  

2.12 DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

Existem poucas pesquisas sobre o problema da duração do período de 

amostragem, mas parece óbvio que isto é devido que a determinação deste período está 

diretamente relacionado com o tipo e objetivos da rede de monitoramento. 

HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), citam duas pesquisas que 

são interessantes e podem servir de guia para estudos posteriores. A primeira trata-se do 

trabalho de HIRSCH (1988), que compara a amostragem contínua para determinação de 

tendências com amostragens esporádicas de curta duração. A outra pesquisa trata-se do 

trabalho de HARMANCIOGLU (1994), que descreve a aplicação do conceito de 

entropia para a interrupção do monitoramento, baseada no cálculo da informação 

redundante com relação aos domínios espacial e temporal. 

2.13 ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO 

Na análise de custo-benefício da rede de monitoramento, o problema central é 

como definir e avaliar o benefício obtido com a implantação da rede de monitoramento 

em termos objetivos. 
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Para a análise de custos pode-se utilizar a metodologia descrita em SANDERS 

(1983), que divide o custo de operação da rede de monitoramento, Zt, nas componentes 

de obtenção dos dados, Zv, análise laboratorial, Zm, e custos de processamento, Zp 

 pmvt ZZZZ ++=  (2.3) 

onde:  Zv são os custos da visita ao campo, coleta das amostras e outras medidas 

discretas necessárias; 

Zm são os custos das determinações laboratoriais e as medidas instrumentais 

obtidas no campo; 

Zp são os custos de processamento de dados, incluindo a manutenção dos bancos 

de dados. 

Para cada componente, tem-se: 

 iii CFZ ×=  (2.4) 

onde:  i é um componente particular; 

Fi é a freqüência específica da atividade e, 

Ci é o custo unitário. 

Deve-se observar que (SANDERS, 1983), os custos unitários e dos componentes 

devem compreender não somente as despesas diretas, mas também a amortização dos 

investimentos de cada componente e outras despesas indiretas. 

Com relação à avaliação da utilidade dos dados obtidos, pode-se utilizar o 

conceito de entropia, quantificando-se a informação obtida (HARMANCIOGLU, 

OZKUL e ALPASLAN, 1998). Este é um problema de otimização no sentido de 

maximizar a informação e minimizarem-se os custos de obtenção. 
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Uma medida de eficácia, E(? ), da rede de monitoramento da qualidade da água é 

dada por STAROSOLSZKY (1987), para o caso de detecção de violação da legislação 

ambiental ou de valores limites das variáveis monitoradas. Essa medida é expressa 

como sendo a relação entre o número de violações detectadas e o número total de 

violações, sendo expressa por: 
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onde:  ?  é o intervalo de amostragem; 

T0 é a duração média do período sem violações; 

T1 é a duração média do período de violações. 

No trabalho de KILGOUR, FANG e HIPEL (1994), pode ser encontrado uma 

revisão de literatura sobre as leis e regulamentos ambientais com o objetivo de 

fiscalização. Como a capacidade de manutenção e melhoria das condições ambientais 

depende da eficácia do monitoramento de fiscalização, em outro trabalho, KILGOUR, 

FANG e HIPEL (1994) discutem a aplicação da teoria dos jogos ao problema da 

fiscalização por inspeção ou monitoramento com níveis distintos de violação da 

qualidade da água. 

Outra referência útil para o estudo do ambiente sob o ponto de vista econômico é 

o trabalho do URBAN & RURAL LANDS COMMITTEE (1973), que trata da 

avaliação da qualidade de vida, dos bens intangíveis e da capacidade de utilização 

sustentável dos recursos naturais. 

Em ORTOLANO (1997), é apresentada uma estrutura econômica para a análise 

de problemas ambientais, através do conceito de eficiência de Pareto, que é um critério 

de alocação de recursos baseado em que as mudanças nas entradas e saídas 

(investimentos e resultados) de um empreendimento (melhoria) não deverão causar 
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danos para a população e deverá, de fato, melhorar as condições da maioria das pessoas 

na opinião delas mesmas. Neste trabalho ainda são apresentados métodos de valoração 

econômica dos recursos naturais. Este trabalho, entre outros já mencionados, pode 

contribuir para o equacionamento adequado do problema da análise custo-benefício das 

redes de monitoramento de qualidade da água. 

De um ponto de vista mais amplo, o problema pode ser tratado em termos de 

gerenciamento da qualidade da água, incorporando-se a utilização de modelos 

matemáticos de qualidade da água junto com a utilização de programação matemática e 

métodos para avaliar o monitoramento, como o conceito de entropia, para a solução do 

problema de otimização do gerenciamento da qualidade da água sob o enfoque 

sistêmico. Um exemplo de utilização de modelagem de qualidade da água juntamente 

com a programação matemática, com o objetivo da maximização da relação benefício-

custo, pode ser vista em SOARES e PORTO (1999). 

2.14 DEFICIÊNCIAS DAS METODOLOGIAS DE PROJETO ATUAIS 

Conforme menciona HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN (1998), no 

atual “estado da arte” do projeto de redes de monitoramento não existem procedimentos 

definidos e geralmente aceitos para a solução dos problemas da definição dos objetivos 

e das técnicas de projeto das redes de monitoramento da qualidade da água. 

Existem três principais problemas associados com os procedimentos de projeto 

(HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 1998): 

a) Definição imprecisa da informação e do valor do dado obtido; 

b) Transferência de informação no domínio espaço-tempo, e; 

c) Análise de custo-benefício. 

Apesar de amplamente discutido hoje em dia (OZKUL, HARMANCIOGLU, 

SINGH, 2000; HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 1998; WARD, 1999) o 
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problema da valoração da informação, não é uma coisa nova. CLEARY (1958), já 

discutia em 1958 os rudimentos do que seria consagrado mais tarde, na década de 80, 

por WARD como sendo a síndrome “rico em dados, mas pobre em informação”. Outro 

assunto antigo que carece de solução é o projeto da rede de monitoramento, pois já em 

1950, VELZ, citado em CLEARY (1958), chamava atenção para o problema. Outro 

tópico interessante é a definição clara dos objetivos da rede de monitoramento, pois em 

1938, portanto há 63 anos, já era uma preocupação de HOSKINS, conforme 

mencionado em CLEARY (1958). 

Diante do exposto acima, torna-se evidente a necessidade de pesquisa de 

metodologias que lancem luz sobre este conjunto de problemas, pois além de 

importantes do ponto de vista ambiental, são desafiadores do ponto de vista científico. 

O conceito de entropia pode realmente diminuir os problemas de projeto de redes de 

monitoramento, que por sua própria função de descrever a natureza, é intrinsecamente 

complexo. 

2.15 MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O monitoramento da qualidade da água pode representar a chave para o controle 

da exploração sustentável dos recursos naturais, uma vez que sem monitoramento fica 

difícil, senão impossível, a avaliação segura de como esses recursos naturais estão sendo 

utilizados. 

Na definição da comissão BRUNDTLAND em 1987, citado em (AZAPAGIC, 

2000), desenvolvimento sustentável é aquele “desenvolvimento que está de acordo com 

as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

atenderem suas próprias necessidades”. Os componentes do desenvolvimento 

sustentável são o ambiente (matéria, energia, emissões, resíduos), a economia (sistema 

econômico) e a sociedade (bens e serviços). A coexistência adequada destes três 

componentes é que pode resultar em um ambiente sustentável. 

PRONK e HAQ (1992), citado em POMPÊO (2000), afirmam que o 

desenvolvimento sustentável relaciona-se com o processo de formulação de políticas 
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que permitam um desenvolvimento que seja sustentável sob o ponto de vista 

econômico, social e ecológico. 

Como aponta POMPÊO (2000), a estratégia mundial para a conservação é a 

compatibilização e integração entre desenvolvimento e conservação. Para alcançar o 

desenvolvimento, com a minimização de impactos ambientais, é necessária uma 

estrutura de observação e controle que passa necessariamente pelo projeto, construção e 

gerenciamento adequado de uma rede de monitoramento. Dentro desta harmonização de 

setores distintos sobram questões como a tradução das ações conservacionistas em 

termos sociais e econômicos, pois o aspecto social da sustentabilidade possui as 

componentes da cidadania, democracia e cultura, enquanto o aspecto econômico, 

embora conflituoso, pode ser influenciado pelo social. 

Como a sociedade, técnicos e governantes precisam de conhecimentos sobre a 

natureza para servir de base para sua participação no processo de desenvolvimento, seja 

ele em nível de informação, aconselhamento técnico, de decisão, executivo ou de 

avaliação, só uma rede de monitoramento servindo de instrumento de apoio e 

compatibilizada com os outros componentes do desenvolvimento pode direcionar o 

ambiente para uma situação sustentável. 

2.16 REDIMENSIONAMENTO DE REDES DE MONITORAMENTO EXISTENTES 

Existe atualmente um projeto multilateral sobre o redimensionamento de redes de 

monitoramento de qualidade da água (HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 

1998), entre seis países: USA, Canadá, Itália, Turquia, Hungria e Rússia. O objetivo 

principal desse consórcio é a definição de diretrizes básicas para o redimensionamento 

de redes de monitoramento para países desenvolvidos e em desenvolvimento, para que 

esses últimos possam iniciar e expandir de forma adequada suas redes. 

De uma forma mais ampla o projeto conjunto acima mencionado tem os seguintes 

objetivos básicos (HARMANCIOGLU, OZKUL e ALPASLAN, 1998): 
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a) Desenvolver uma metodologia para a avaliação das redes existentes com 

relação à eficiência do sistema existente e sua adaptação à novos 

objetivos; 

b) Desenvolver uma metodologia para a criação de uma estrutura básica no 

desenvolvimento de novas redes considerando a necessidade de dados, 

os objetivos do monitoramento e as restrições econômicas impostas; 

c) Desenvolver uma metodologia para a avaliação de novos objetivos ou 

práticas de monitoramento, no caso destas serem incorporadas em redes 

existentes ou projetos recentes; 

d) Estabelecer medidas de flexibilidade na eficiência de ganho de 

informação de redes existentes ou redes planejadas para verificar a 

facilidade de adaptação no caso da rede ser modificada para a coleta de 

novos dados e verificação de atendimento desta flexibilidade; 

e) Testar e avaliar estas metodologias com os dados de campo. 

Dentro desta visão, o presente trabalho com a aplicação do conceito de entropia 

para a decisão sobre a continuidade ou interrupção dos postos de monitoramento pode 

contribuir de forma eficaz para o auxílio no redimensionamento de redes de 

monitoramento de qualidade da água. 

2.17 MONITORAMENTO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foi introduzido como uma ferramenta para 

limitar as conseqüências inesperadas e adversas do processo de decisão de implantação 

de empreendimento no ambiente. Este processo foi idealizado baseado na idéia que 

quanto mais informação e análise sistemática, decisões melhores e mais racionais 

podem ser tomadas. Para avaliar as conseqüências inesperadas e fornecer possibilidades 

de reações adequadas e flexíveis, é necessário que exista um programa de 

acompanhamento ao EIA, e desta forma a predição, mitigação e o monitoramento são 
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relevantes não só nos estágios anteriores à tomada de decisão, mas também nos estágios 

seguintes (PETTS, 1999). 

Conforme ARTS e NOOTEBOOM (1999), o principal objetivo do Estudo de 

Impacto Ambiental e da Avaliação Estratégica do Ambiente é fornecer informações que 

são necessárias às decisões pró-ativas e preventivas. Inserido nestes estudos, o 

monitoramento para fins de fiscalização e cumprimento à legislação, fornece a 

verificação se as estratégias adotadas ou o projeto estão sendo conduzidos de forma 

adequada e de acordo com os tomadores de decisão. 

As ferramentas para o monitoramento de fiscalização e cumprimento à legislação 

relacionada com o EIA incluem a revisão da documentação, inspeção visual, entrevista 

com os funcionários do empreendimento, a verificação das medidas de mitigação e a 

amostragem ambiental entre outras (ARTS e NOOTEBOOM, 1999). BISWAS e 

GEPING (1987) fornecem metodologias para o Estudo de Impacto Ambiental em países 

em desenvolvimento. 

2.18 MONITORAMENTO E INTEGRIDADE ECOLÓGICA 

COVICH et al. (1995) define integridade ecológica relacionada a um ecossistema 

como sendo a capacidade dos elementos interconectados do habitat físico, seus 

processos e manutenção, de suportar e suster todo o meio biótico adaptado àquela 

região. As medidas dessa integridade devem ser baseadas nos processos físicos, 

ecológicos, e sociais e devem ter sensibilidade para demonstrar a variabilidade natural 

dos processos citados. 

Apesar desse conceito ser similar ao desenvolvimento sustentável é útil abordá-lo 

de forma diferenciada no que diz respeito ao monitoramento das componentes ligados à 

integridade ecológica, devido a suas particularidades com relação ao gerenciamento de 

recursos hídricos. 

Para atingir-se a integridade ecológica, COVICH et al. (1995), relaciona as 

seguintes atividades: 
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a) Identificação dos proprietários rurais e encorajamento para a 

participação deles no processo de decisão; 

b) Manutenção da faixa de variação de escoamento mínimo e máximo dos 

cursos d’água, nutrientes, e energia através das diferentes escalas do 

ambiente; 

c) Manutenção da função física e biológica da bacia hidrográfica através da 

manutenção da estrutura da bacia; 

d) Trabalhar com o ambiente na bacia hidrográfica e ecossistemas básicos 

antes de se considerar outros limites ou restrições jurisdicionais; 

e) Efetuar monitoramento de longo prazo para as comparações físicas e 

biológicas com as regiões relativamente não impactadas que servirão de 

referência para a interpretação de tendências e variações nos 

ecossistemas locais e regionais; 

f) Identificar as faixas naturais de variação dos processos físicos e 

biológicos e manutenção da flexibilidade na avaliação de possíveis 

eventos extremos ou partidas do ecossistema dinâmico e; 

g) Desenvolvimento de procedimentos para identificar a necessidade de 

reabilitação, enquanto identifica e mantêm apropriadamente as funções 

do sistema. 

Dentro desta linha, destacam-se ainda os seguintes trabalhos: MEYBECK (1996), 

BARTSCH, RICHARDSON e NAIMO (1998), TURNBULL e BEVAN (1994), 

BRYDGES e LUMB (1998), e VOS, MEELIS e TER KEURS (1999). 

HAUER e LAMBERTI (1996), descrevem uma série de métodos de amostragem 

para o monitoramento biológico em rios. 
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2.19 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO BRASIL 

Conforme ARAÚJO (2000), o monitoramento da qualidade das águas no Brasil é 

realizado principalmente pelos órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAS), empresas 

de saneamento e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os órgãos 

estaduais têm como competência à conservação e preservação da qualidade das águas de 

domínio estadual e tem suas redes de monitoramento estruturadas (localização dos 

pontos amostrados e parâmetros analisados) para atender sua demanda específica, bem 

como, para fornecer subsídios para a gestão dos recursos hídricos como bem 

econômico. 

A ANEEL possui estações fluviométricas de monitoramento de qualidade de 

água, em todo o território nacional, dispostas para atender as suas necessidades na área 

de geração de eletricidade. Estas redes monitoram geralmente cinco parâmetros (pH, 

Oxigênio Dissolvido, condutividade, temperatura e turbidez). 

Atualmente as redes de monitoramento não possuem uma interligação, assim, 

muitas vezes em um mesmo rio, temos estações muito próximas, quando não estão no 

mesmo ponto, administradas por diferentes órgãos, cada um com sua freqüência de 

amostragem e muitas vezes até com os mesmos parâmetros analisados, o que em alguns 

casos pode dificultar a análise dos resultados (ARAÚJO, 2000). Nos 27 estados 

brasileiros as redes de monitoramento estão em vários níveis de desenvolvimento. 

Algumas já operando com sistemas bem elaborados, com número de estações 

suficientes e parâmetros que reflitam as características das águas da região e 

georreferenciadas. Em outros estados, as redes estão em desenvolvimento e em outros 

somente em perspectiva de desenvolvimento. 

A Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas Interiores do Estado de São 

Paulo, mantida pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB, 

possui 124 pontos de amostragem (BARTH e BARBOSA, 1999). Nestes pontos de 

amostragem a cada dois meses, atualmente, são retiradas amostras para análise em 

laboratório, sendo determinados 33 parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de 

qualidade. Desses parâmetros, nove compõem o Índice de Qualidade das Águas, 
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denominado de IQA, sendo estes o Oxigênio Dissolvido (OD), a Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO), coliformes fecais, temperatura da água, pH, nitrogênio total, 

fósforo total, sólidos totais e turbidez. Com os dados coletados a CETESB, que opera 

desde 1976, elabora anualmente relatórios de qualidade das águas superficiais e mapas 

que ilustram a qualidade atual das águas que banham o Estado de SP. 

O Estado do Paraná possui uma rede composta de mais ou menos 60 estações que 

são administradas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, antiga Superintendência de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental – SUDERHSA, onde são analisados nove 

parâmetros na sua maioria e em 14 delas são analisados 29 parâmetros. 

Tabela 2.2 – Distribuição dos postos de monitoramento por Estado. FONTE: ARAÚJO 
et al. (2000). 

Estado Total Descarga 
líquida 

Qualidade 
das águas Régua Limnígrafo Sedimento-

métrica Telemétrica 

Acre 22 19 2 22 0 3 6 
Amapá 4 3 1 4 3 2 1 
Amazonas 111 67 23 107 4 27 26 
Roraima 1 1 1 1 0 0 0 
Rondônia 20 13 7 19 3 4 4 
Pará 90 30 10 78 2 6 8 
Tocantins 35 13 1 33 2 0 4 
Alagoas 44 27 5 41 11 4 4 
Bahia 146 85 39 119 17 14 7 
Ceará 13 8 2 13 1 0 0 
Maranhão 23 11 2 20 1 1 1 
Piauí 30 21 5 28 4 2 1 
Paraíba 23 24 2 27 3 2 1 
Pernambuco 57 23 15 46 8 7 3 
R. Gde Do Norte 29 20 5 29 4 0 0 
Sergipe 12 10 4 10 1 1 0 
R. Grande Do Sul 48 15 9 44 11 3 3 
Santa Catarina 38 24 11 30 3 7 3 
Paraná 118 74 26 104 19 10 10 
Mato Gr. Do Sul 35 18 18 20 6 3 3 
Distr. Federal 12 12 3 3 1 1 0 
Goiás 84 48 13 69 12 7 2 
Mato Grosso 87 55 16 77 12 8 10 
Espírito Santo 29 18 10 26 5 3 2 
Minas Gerais 502 298 163 371 97 29 33 
Rio De Janeiro 161 59 39 141 34 8 18 
São Paulo 190 166 53 165 43 13 14 

 

De acordo com JICA (2000) a qualidade da água dos principais rios foi observada 

pela SUREHMA de 1970 a 1986. Após da extinção da SUREHMA, o IAP prossegui 

com a investigação. O IAP processou os dados da observação de 1982 até o presente. 
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Os itens da observação são nove: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio 

Dissolvido (OD), Nitrogênio Total (N-T), Fósforo Total (P-T), Turbidez, Sólidos 

Totais, pH, Coliformes Fecais, e Temperatura da água, que são utilizados na 

composição do IQA. 

As variáveis básicas relevantes (ARAÚJO, 2000) utilizadas para o monitoramento 

estratégico da qualidade das águas realizada pela ANEEL na rede hidrogeoquímica são: 

pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez e temperatura, além de dados 

de sedimentos em suspensão e perfis de descarga líquida, para a caracterização do 

transporte de sedimentos. 

É importante observar que a freqüência de monitoramento na rede da ANEEL é 

constituída de quatro a cinco visitas anuais a cada estação para coleta e avaliação de 

parâmetros básicos de qualidade das águas. 

Apesar de ARAÚJO (2000) ressaltar que a rede de monitoramento 

hidrogeoquímico da ANEEL no Brasil atende o mínimo recomendado pela Organização 

Mundial de Meteorologia (OMM), ou seja, dez por cento, do total de estações 

fluviométricas instaladas. É importante notar que a densidade de distribuição não é 

uniforme no Brasil, como pode ser avaliado, embora superficialmente, através da Tabela 

2.2. Este fato é importante e alerta para a importância da implantação de novas redes de 

monitoramento e ampliação e redimensionamento das redes de monitoramento de 

qualidade da água existentes. 

MAGALHÃES JR. (2000), preocupado com a efetiva implementação dos 

instrumentos de gestão das águas, definidos pela Lei 9.433/97, que institui oficialmente 

a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, efetuou um levantamento sobre a situação do monitoramento das 

águas no Brasil, identificando as instituições federais e de ensino superior que possuem 

iniciativas de monitoramento de recursos hídricos. 

Aquele autor coloca importantes questões com relação à elaboração de planos de 

recursos hídricos, efetivação da outorga, cobrança e enquadramento dos cursos d’água e 

sua dependência de um sistema de monitoramento que satisfaça toda essa demanda. 
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Talvez agora, com a recente criação da Agência Nacional no ano 2000, Lei 9.984/00; de 

17 de julho de 2000, esse aspecto importante do gerenciamento dos recursos hídricos 

comece a ter seu lugar de destaque no cenário nacional. 

BESSA (1998), discute as etapas de um sistema de informações de qualidade da 

água, tal como o proposto por WARD, LOFTIS e McBRIDE (1990). 
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3 A REPRESENTATIVIDADE DA LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 

MONITORAMENTO 

A estação de monitoramento deve estar localizada de tal forma que possa 

representar de forma adequada o fenômeno que se está estudando e a região em que está 

instalada. 

Em geral a representatividade da informação obtida com a rede de monitoramento 

da qualidade da água está relacionada com os aspectos espaciais e temporais do 

fenômeno observado. Não existem meios de se medir eficazmente a representatividade 

da informação obtida, mas por outro lado o projetista pode tomar certas precauções para 

que o dado obtido não seja simplesmente números a mais e sim a descrição fidedigna do 

comportamento do fenômeno observado. Estas precauções são apresentadas e discutidas 

a seguir. 

3.1 VARIABILIDADE ESPACIAL, TEMPORAL E MODELAGEM DA QUALIDADE DA ÁGUA 

A distribuição dos postos ou estações de amostragem em rios (número de estações 

por unidade de comprimento do rio) pode refletir a representatividade espacial dos 

dados obtidos com o monitoramento, com relação à extensão do trecho representado 

pelo posto considerado e a poluição lançada, atenuada ou sofrida pelo ambiente neste 

espaço considerado. Uma das maneiras de tratar essa variabilidade é a utilização da 

estatística geoespacial, mas, como não há tratamento padronizado ou aceito 

internacionalmente para a questão de quantos postos de monitoramento seriam 

necessários para bem representar o ambiente observado, o caminho mais racional é a 

tentativa de melhoria do conhecimento da variabilidade espacial antes de se responder à 

questão anterior. 

A partir dos pontos de despejo ou lançamento de efluentes, a mistura deste 

efluente com a vazão do rio não se dá de forma imediata e depende das condições 

hidráulicas que permitam a homogeneização de forma rápida, como por exemplo uma 

queda d’água ou um trecho em corredeiras. 
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Na Mecânica dos Fluidos, o comprimento de mistura, é, em um sistema 

reservatório-tubo, a distância compreendida do início do tubo até a seção em que 

camada limite alcance a linha de centro do tubo (FOX e McDONALD, 2001), ou em 

outras palavras, é a distância necessária, partindo-se do início do tubo, a partir da qual o 

perfil de velocidades não se modifica mais com o aumento da distância ao longo do 

tubo. Tomando-se emprestado da Mecânica dos Fluidos, a idéia anteriormente 

mencionada, pode-se definir um comprimento longitudinal para que ocorra a mistura 

completa, isto é, em toda a seção transversal do curso d’água, do efluente poluidor com 

o escoamento do curso d’água. 

O cálculo deste comprimento pode ser utilizado para definir o ponto de 

implantação da estação de monitoramento ou também para se avaliar que tipo de 

composição de amostragem se utilizará para tornar a amostra representativa, quando for 

necessário instalar-se a estação de amostragem dentro do comprimento de mistura. 

Para tornar compreensível o fenômeno da variabilidade espacial e temporal 

decorrente da mistura do poluente com a vazão do curso d’água, a seguir descreve-se a 

respeito da modelagem da qualidade da água em rios. 

Nesta parte do texto se fará uso, embora resumidamente, dos trabalhos dos 

seguintes autores: DAILY & HARLEMAN (1975), FRENCH (1986), HUBER (1993), 

PE (1980), EIGER (1991), EIGER (1997), GIORGETTI (1980), SPERLING (1996), 

ORLOB (1983), LEBRETON (1974), HELOU (1994), HELOU (1996), BRAGA et al 

(2000), BOWIE et al (1985), RICH (1973), McGAUHEY (1968), KRENKEL & 

NOVOTNY (1980), TCHOBANOGLOUS & SCHOROEDER (1987), THOMANN & 

MUELLER (1987), RUTHERFORD (1994) e OTTAWAY (1982). 

Para se estudar o comportamento dinâmico dos fluidos é necessário compreender-

se os mecanismos, através dos quais, fluidos em movimento transportam materiais 

diferentes ou caracterizados por propriedades de estado diversas, de um ponto para o 

outro. Há dois mecanismos de transporte (GIORGETTI, 1980): o primeiro é chamado 

de advecção, e é o processo direto através do qual o fluido transporta porque se move, 

ou em outras palavras é o transporte de um constituinte pelo campo de velocidades do 
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meio fluido que o contém; o segundo é o mecanismo de difusão ou de condução, que é o 

processo de transferência através do meio fluido em movimento ou em repouso no 

sentido decrescente da concentração da propriedade transferida, causada pela própria 

existência da diferença de concentração. 

Os processos de transferência por difusão são caracterizados pela tendência em 

direção ao equilíbrio que se manifesta quando uma grandeza física não está distribuída 

uniformemente em um meio físico. 

Embora seja comum a hipótese de que os escoamentos em rios sejam 

unidimensionais, ou seja, apenas as variações longitudinais da nuvem de poluentes 

sejam consideradas, esta hipótese nem sempre corresponde à realidade, pois, no caso de 

um lançamento de efluentes em um curso d'água, há um trecho do rio em que o efluente 

não se mistura complemente com a água do rio e nesse trecho, a hipótese de que o 

escoamento é unidimensional fica prejudicada. A solução então é, dependendo do 

trecho que se quer simular, adotar um modelo compatível com a complexidade física 

que se quer modelar. Modelos bidimensionais e tridimensionais podem ser úteis nesse 

caso. 

Quando se faz um lançamento de efluentes num rio, o poluente tende a se espalhar 

de forma tridimensional próximo do local de lançamento, portanto para descrever esse 

efeito deve-se adotar a hipótese de transporte tridimensional do poluente. A medida que 

o poluente se desloca para jusante, ele tende a ocupar uma região do espaço cada vez 

maior. A primeira tendência é a uniformização da concentração do poluente na vertical 

e então, a hipótese de transporte bidimensional do poluente pode ser aplicada. A partir 

do ponto em que o poluente tende a distribuir-se de forma aproximadamente uniforme 

ao longo das seções transversais, a hipótese de transporte unidimensional do poluente 

pode ser adotada, então essa hipótese, em geral, só pode ser aplicada a jusante do trecho 

que ocorre o processo de mistura descrito. 

A experiência tem demonstrado que os modelos matemáticos têm sido suficientes 

para a determinação de grandezas hidrodinâmicas como vazão e nível d'água ao longo 

da direção longitudinal de rios. Além da correta descrição dimensional do problema de 
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transporte de poluentes, um outro aspecto que merece destaque no caso de rios e 

estuários é o da turbulência do escoamento, pois este afeta o processo de mistura entre o 

meio aquático natural e o poluente. Como o fenômeno da turbulência ainda é um 

problema em aberto do ponto de vista teórico, devido às dificuldades matemáticas 

envolvidas em seu estudo, ela tem sido abordada através de modelos matemáticos 

aproximados (EIGER, 1997). A modelagem matemática da turbulência e sua avaliação 

experimental podem ser observadas nos seguintes trabalhos: DAILY & HARLEMAN, 

1975; CEBECI, 1988; PATANKAR, 1988; BOÇON & MALISKA, 1998; SCHULZ, 

1998a e 1998b e ORTIZ et al, 1998. 

Baseando-se em KRENKEL & NOVOTNY (1980), FRENCH (1986), JAMES 

(1993), RUTHERFORD (1994) e EIGER (1997), a seguir é descrita a terminologia mais 

utilizada no transporte de poluentes. Para descrever o estado da qualidade do meio 

usualmente utilizam-se os termos: poluente, traçador, substância e constituinte, sendo 

este último mais adequado porque significa ser, representar, fazer parte de um 

organismo. O oxigênio dissolvido, a demanda bioquímica de oxigênio, a temperatura, 

os coliformes fecais, os nutrientes e os tóxicos orgânicos e inorgânicos são exemplos de 

constituintes. 

Os constituintes são divididos em conservativos, não conservativos, ativos e 

passivos. Um constituinte conservativo é aquele que sua distribuição espacial e temporal 

não é afetada por reações com outros constituintes ou com o meio fluido envolvente, 

mas somente afetados por processos físicos de transporte, ou seja, sofrem advecção e 

difusão, mas não sofrem decaimento. Um exemplo típico de constituinte conservativo é 

o sal. Os constituintes não conservativos sofrem decaimento e os exemplos mais 

comuns são o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio. Um constituinte 

passivo não afeta as características hidrodinâmicas do escoamento. O oxigênio 

dissolvido é, por exemplo, um constituinte passivo. Os constituintes ativos são aqueles 

cuja presença no meio afetam as características hidrodinâmicas do escoamento, como o 

caso do sal e da temperatura, que podem alterar a distribuição espacial de densidade, 

alterando o escoamento médio e as características de turbulência do escoamento. 



 

 

52

A concentração de um constituinte é quantidade de massa, energia térmica, ou 

número de organismos existentes na unidade de volume. Outros conceitos como 

convecção, difusão molecular e turbulenta e dispersão são definidas a seguir. 

A convecção é um transporte vertical induzido por instabilidade hidrostática, ou 

seja, devido a gradientes verticais de densidade. Os exemplo mais comum deste tipo de 

transporte em modelagem de qualidade da água é a estratificação térmica de lagos. 

O movimento decorrente da agitação térmica das partículas de um fluido promove 

o espalhamento das partículas dos constituintes. Com isto haverá um espalhamento do 

constituinte em um meio mesmo que este apresente velocidade média nula. Se o 

constituinte e o fluido em que ele esta inserida possuem a mesma densidade, haverá a 

tendência de espalhamento do constituinte por todo o meio fluido após um determinado 

tempo. Este processo é denominado difusão molecular e é descrito pela lei de Fick. A 

difusão então, é o processo de transporte de um constituinte na direção da diminuição de 

concentração do constituinte. O fluxo de constituinte é proporcional ao gradiente de 

concentração e a equação que o representa, aplicada na direção "x", é dada por (JAMES, 

1993): 

 
x
C

DF xx ∂
∂

−=     (3.1) 

Onde a concentração é expressa em unidades de quantidade por volume, e: 

Dx é a difusividade, ou coeficiente de difusão molecular, e possui dimensões de 

[comprimento2/tempo]; 

∂C/∂x é o gradiente da concentração na direção longitudinal. 

O sinal negativo na equação (3.1) indica que o fluxo é positivo na direção do 

gradiente negativo, ou seja, na direção da diminuição de concentração. 

O conceito de difusão turbulenta é análogo ao de difusão molecular, mas com 

origem no movimento turbulento dos fluidos. A difusão turbulenta é causada por 
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vórtices ou turbilhões dos mais variados tamanhos e orientações existentes no 

escoamento. Na realidade esse é um fenômeno advectivo, mas com resultados de 

aparência difusiva, ou seja, como não existe ainda uma forma precisa de se quantificar o 

campo de velocidades instantâneas de um escoamento turbulento, o conceito de difusão 

turbulenta é uma forma alternativa de se computar o efeito da turbulência nos 

escoamentos e no transporte de poluentes (EIGER, 1997). 

Quando as camadas adjacentes de um fluido apresentam deslocamento relativo 

entre si, ocorre cisalhamento entre elas e a esse fenômeno de advecção é dado o nome 

de advecção diferenciada. 

O efeito da ação conjunta da difusão molecular ou turbulenta e da advecção 

diferenciada é denominado de dispersão. Este conceito é necessário quando se 

considera um fenômeno tridimensional de forma simplificada em uma ou duas direções, 

ou seja, serve para considerar os efeitos das direções ao longo das quais foram adotadas 

simplificações, na formulação matemática resultante. Quando o fluido que recebe o 

constituinte possui velocidade própria, então este constituinte é transportado não só por 

difusão, mas também pelo próprio meio que o contém. Este tipo de transporte é 

denominado de difusão advectiva. 

Basicamente há três tipos de modelos hidráulicos para um corpo d'água, fluxo em 

pistão, mistura completa e fluxo disperso (SPERLING, 1996). Um corpo d'água em 

regime de mistura completa ideal se caracteriza por ter em todos os pontos da massa 

líquida a mesma concentração. Assim, a concentração efluente é igual à concentração 

em qualquer ponto do corpo d'água. Esta hipótese pode ser utilizada para lagos e 

represas bem misturadas. Um rio pode ser caracterizado como fluxo em pistão, pois 

após o trecho onde ocorre a mistura do constituinte ao meio fluido, é importante 

determinar-se as características do mesmo ao longo do espaço percorrido pela massa 

fluida. No caso do fluxo em pistão ideal não ocorrem trocas entre as seções de jusante e 

montante. Cada seção funciona como uma parte de um êmbolo, na qual a qualidade da 

água é a mesma em todos os pontos e, à medida que o êmbolo flui para jusante, nele vão 

se processando as diversas reações de autodepuração. 
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As duas descrições do parágrafo anterior são para situações idealizadas. Na 

realidade, os corpos d'água apresentam uma característica de dispersão dos poluentes 

intermediária entre as duas situações extremas, ou seja, a dispersão total (mistura 

completa) e dispersão nula (fluxo em pistão). Coeficientes elevados aproximam o corpo 

d'água ao regime de mistura completa e, por outro lado, coeficientes reduzidos 

aproximam-no ao fluxo em pistão. A consideração do regime no caso de fluxo disperso 

é importante principalmente nos casos de rios com baixas velocidades de escoamentos, 

sujeito à influência estuarina ou sujeitos a transitórios hidráulicos (SPERLING, 1996). 

Quando o escoamento varia com o tempo em uma determinada seção como ocorre 

em um transitório hidráulico em um rio, torna-se necessário descrever corretamente a 

variação temporal do escoamento e seus efeitos no transporte e mistura dos constituintes 

ao longo do curso d'água. Estes casos incluem transitório de efluentes de águas 

residuárias devidos as suas flutuações ao longo do tempo, ondas de enchente associada 

com a poluição difusa, derrame acidental de poluentes e oscilações periódicas de marés 

em rios sujeitos a condições estuarinas. 

Para descrever-se o processo acima descrito é necessário, além das equações de 

transporte de massa e quantidade de movimento (equações de Saint-Venant), para 

descrever o transitório hidráulico, a equação de transporte de massa para descrever o 

transitório do constituinte. A equação do transporte do constituinte é denominada de 

equação de advecção-difusão. 

Essa equação é formada por duas partes: 

Advecção, que na forma unidimensional, de um determinado constituinte com 

concentração C pode ser expressa por (JAMES, 1993): 
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Onde: 

C é a concentração do constituinte, e; 
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Vx é a velocidade na direção x. 

O primeiro termo da equação descreve a variação temporal da concentração do 

constituinte enquanto que o segundo termo descreve a variação convectiva ou espacial 

do constituinte. 

Processo de difusão, que, considerando a primeira lei de FICK, pode ser 

representado por (TUCCI, 1978; FRENCH, 1986; JAMES, 1993, TUCCI, 1998): 
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    (4.3) 

Onde: 

Dx é a difusividade. 

A derivada de segunda ordem descreve a variação espacial do gradiente de 

concentração. 

Conforme TUCCI (1978), no caso de rios, onde as velocidades são altas, o 

principal processo de transporte é a advecção e sendo assim, pode-se desprezar a 

difusão. Já em estuários a advecção e a dispersão devem ser consideradas, pois ocorrem 

velocidades baixas. 

Os processos de advecção, difusão molecular e turbulenta serão aditivos se as 

velocidades utilizadas na equação de advecção forem médias temporais associadas ao 

escoamento turbulento e o coeficiente de difusão turbulenta for utilizado (TUCCI, 1978; 

JAMES, 1993): 

 
( )









∂
∂

∂
∂

=
∂

∂
+

∂
∂

x
C

e
xx

CV
t
C

x
x     (3.4) 

Onde: 
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 ex é o coeficiente de difusão turbulenta. 

Considerando-se então a velocidade longitudinal, a concentração e o coeficiente 

de difusão turbulenta como sendo médios na seção transversal do escoamento, pode ser 

obtida a equação de advecção-difusão ou equação unidimensional de transporte de 

massa em regime não-permanente, que é uma equação diferencial parcial do tipo 

elíptica (PATANKAR, 1988), para um constituinte não-conservativo: 
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Onde: 

E é o coeficiente de dispersão longitudinal, e; 

Si é o termo fonte, ou perdas e ganhos do sistema. 

O coeficiente de dispersão longitudinal representa a distribuição não uniforme de 

velocidades (dispersão) e os valores médios da difusividade turbulenta. O termo Si 

representa as perdas e ganhos do sistema e é chamada de termo fonte. Na equação de 

transporte de massa os quatro termos são chamados (PATANKAR, 1988), da esquerda 

para direita, de: termo não-permanente, termo convectivo, termo de difusão e termo 

fonte. O termo de difusão representa a variação longitudinal do gradiente de 

concentração. 

Na equação acima os valores médios representam as variações da concentração e 

da velocidade na seção transversal e, desta forma, a equação é unidimensional e de 

direção longitudinal. 

O coeficiente de dispersão longitudinal representa o produto das velocidades e 

concentrações longitudinais na seção transversal média, mais a média espacial dos 

valores do coeficiente de difusividade turbulenta. 
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Vários autores têm se dedicado a este importante assunto e entre eles destacamos: 

WURBS (1998), AZEVEDO, PORTO e PORTO (1998), SINHA, SOTIROPOULOS e 

ODGAARD (1998), SEO e CHEUNG (1998), GUYMER (1998), KOUSSIS e 

RODRÍGUEZ-MIRASOL (1998), JOBSON (1997), MONTE (1997), KIM e CHAPRA 

(1997), WEIZHEN (1991) e D'ALPAOS e XIAOYONG (1991). 

Conforme CHAPRA (1997), nos rios deve-se considerar dois regimes de mistura, 

o que se dá na direção do escoamento principal, no caso do despejo ser lançado na 

direção do escoamento, denominado de mistura longitudinal, processo este que é 

parametrizado pelo coeficiente de dispersão, e a mistura transversal, ou seja, quando se 

lança um despejo perpendicular ao escoamento principal, é necessário considerar qual é 

o comprimento do trecho longitudinal necessário para se obter a mistura do despejo em 

toda a seção transversal. É interessante relembrar que a dispersão é devida ao efeito da 

ação conjunta da difusão molecular (variação da concentração devido ao movimento 

molecular de um ponto de alta concentração para um de baixa concentração), difusão 

turbulenta (devida a flutuação turbulenta do escoamento) e advecção diferenciada, este 

último transporte resultado do gradiente do escoamento, ou seja, da diferença nas 

componentes de velocidade devido ao fenômeno de cisalhamento que ocorre no 

escoamento. 

Portanto, para a amostragem ser representativa ela deve ser efetuada onde haja 

uma completa homogeneização da variável que se está pesquisando na seção transversal 

do escoamento. Baseando-se nas características do escoamento e da seção transversal é 

possível calcular o comprimento de mistura, ou seja, a distância necessária para que 

haja a completa homogeneização de um determinado constituinte lançado no 

escoamento. 

A microlocalização, que é a localização do ponto de amostragem dentro do trecho 

escolhido ou determinado na macrolocalização, para ser representativa do ponto de vista 

espacial, deve ser determinada em função do comprimento de mistura, que por sua vez é 

função da velocidade média do escoamento, da localização da fonte pontual, ou seja, se 

esta fonte está localizada nas margens ou em algum ponto específico da seção 

transversal, do posicionamento da fonte pontual, ou seja, se está posicionada 
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perpendicular ao escoamento ou na direção dele, e do coeficiente de difusão turbulenta 

lateral e vertical. 

SANDERS et al. (1983) fornece várias equações para o cálculo do comprimento 

de mistura. 

FISCHER (1979), citado em CHAPRA (1997), desenvolveu as seguintes 

equações para o cálculo do comprimento de mistura, Lm, medido em metros lineares, 

sendo a primeira a seguir válida para quando a descarga é lateral: 

 
lat

m E
B

UL
2

4,0=  (3.6) 

Onde:  U é a velocidade média do escoamento principal em m/s; 

B é a largura média do rio, medida em m, e; 

Elat é o coeficiente de dispersão lateral ou transversal, medido em m2/s. 

Quando a descarga é efetuada no centro do canal, o comprimento de mistura é 

dado por: 

 
lat

m E
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2

1,0=  (3.7) 

Para o cálculo do coeficiente de dispersão transversal, Elat, pode-se utilizar a 

seguinte equação também proposta por FISCHER (1979), citado em CHAPRA (1997) e 

FISCHER (1967): 

 ∗= HUElat 6,0  (3.8) 

onde:  H é a profundidade média do escoamento, medida em m, e; 

U* é a velocidade de atrito, dada em m/s. 
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A velocidade de atrito pode ser calculada por: 

 IHgU =∗  (3.9) 

onde:  g é a aceleração gravitacional, medida em m/s2; 

H é a profundidade média em m, e; 

I é a declividade do fundo do canal, m/m. 

Para descargas laterais pode-se de modo mais direto utilizar-se a equação proposta 

por YOTSUKURA (1968), citado em CHAPRA (1997): 

 
H
B

ULm

2

52,8=  (3.10) 

Onde as variáveis mostradas na equação (3.10) são as mesmas já definidas 

anteriormente. 

Com relação à variabilidade temporal é importante notar que o projeto da rede 

deverá ter em conta a variabilidade particular do fenômeno observado para que a 

amostragem e conseqüentemente a informação obtida com o monitoramento seja 

representativa. 

Conforme CHAPMAN (1992), a variação temporal dos constituintes químicos 

dos corpos d’água pode ser descrita atreves do estudo das concentrações e cargas, no 

caso de rios, ou através da determinação das taxas de sedimentação, biodegradação ou 

transporte. A variabilidade temporal pode ser definida em termos de cinco tipos 

principais: 

a) Variabilidade minuto-a-minuto ou dia-após-dia, que é resultado de 

mistura introduzida por fontes contribuintes ao corpo d’água ou 

flutuação nas próprias fontes. Estas flutuações podem estar ligadas à 
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variação nas condições meteorológicas ou hidrológicas, como no caso 

de ondas de enchente, ou á variações geométricas do corpo d’água; 

b) Variabilidade diária se refere à variabilidade que ocorre no período de 

24 horas em ciclos biológicos, influenciados pela insolação, como o 

oxigênio dissolvido, nutrientes e pH, e cargas de poluentes como os 

despejos domésticos; 

c) Variabilidade com duração de dias a meses, que estão relacionadas aos 

fatores climáticos e a variabilidade das fontes de poluição, como por 

exemplo, a poluição industrial e agrícola; 

d) Variabilidade sazonal, hidrológica e biológica, ligadas aos fatores 

climáticos, e; 

e) Variabilidade de ano para ano, sendo esta devida principalmente à 

influência humana na bacia hidrográfica. 

É recomendável a tomada ocasional de amostras replicadas para assegurar a 

representatividade da amostragem (CHAPMAN, 1992). Essa amostragem replicada é 

importante para confirmar a variabilidade temporal, ou seja, amostragens em um 

determinado ponto do curso d’água em intervalos de tempo previamente definidos, e 

também verificar a variabilidade espacial, tomando se amostras em pontos distintos do 

curso d’água de forma simultânea. 

CHAPMAN (1992) também aconselha que em cada 10 amostras, uma seja de 

controle, ou seja, uma amostra “em branco”, para levar em conta possíveis erros devido 

a contaminação dos frascos de amostragem durante as operações de campo, transporte, 

armazenamento e laboratório. Essa amostra “em branco” se constitui de água destilada 

armazenada no frasco de amostragem, que passa por todas as operações que as amostras 

reais passam, como por exemplo, o transporte, a preservação, o armazenamento e 

filtragem. 
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3.2 RELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS DE QUALIDADE DA ÁGUA E O ESCOAMENTO 

Neste trabalho está sendo adotado que o termo variável se referem às 

características de qualidade da água ou hidráulicas que possuem variabilidade, ou seja, 

oxigênio dissolvido, concentrações de constituintes, vazão, velocidade, etc., enquanto o 

termo parâmetro, que freqüentemente é utilizado no sentido mencionado, será utilizado 

para designar os termos que identificam as quantidades da amostragem estatística, como 

por exemplo, a média e a variância. 

O escoamento em rios é altamente variável no tempo, dependendo da situação 

climática e da rede de drenagem da bacia hidrográfica. Em geral, uma contínua e 

completa mistura vertical é atingida nos rios devido as correntes d’água e a turbulência. 

Os rios são caracterizados por correntes unidirecionais com velocidade média variando 

desde 0,1 a 1 m/s (CHAPMAN, 1992). 

As distribuições temporais das concentrações dos constituintes podem ser 

determinadas com uma baixa freqüência de monitoramento por um longo período de 

tempo ou por uma alta freqüência de monitoramento realizada em um período mínimo 

de um ano, ou seja, em um ciclo hidrológico (CHAPMAN, 1992). 

Devido à natureza dinâmica dos rios e dos fenômenos biológicos que nele 

ocorrem, adapta-se de VELZ (1950), citado em HANEY e SHIMITD (1958), os 

seguintes aspectos da amostragem representativa com relação às variáveis de qualidade 

da água e o escoamento: 

a) Amostrar considerando à variação diária do escoamento; 

b) Considerar as fontes de poluentes e tributários com relação à definição 

do comprimento de mistura. Diferenças de temperatura ou densidade 

entre dois rios podem resultar após a confluência, estratificação na 

vertical; 
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c) Considerar as características físicas do curso d’água como, por exemplo, 

as barragens e pilares de ponte e geometria da seção transversal que 

possam alterar a representatividade da amostragem; 

d) Considerar as descargas de esgoto no curso d’água, pois elas podem 

conter flutuações horárias, diurnas, semanais ou sazonais; 

e) Considerar as anormalidades na autodepuração dos cursos d’água. 

Outra observação importante quanto à variabilidade temporal do escoamento e 

concentrações dos constituintes é apontada por MONTGOMERY e HART (1974), ou 

seja, se a freqüência de monitoramento for muito baixa com relação às variações 

naturais do curso d’água, as médias calculadas com essas amostragens tomadas em 

intervalos regulares com relação às variações cíclicas tenderão à subestimar estas 

variações, pois os valores máximos, mínimos e outros pontos nem sempre ocorrem em 

intervalos regulares. 

O fato descrito acima chama a atenção para a importância da pesquisa preliminar 

para a definição das flutuações hidrológicas e das variáveis de interesse no curso 

d’água. 

3.3 A LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM NA SEÇÃO TRANSVERSAL 

Em situações em que não se possa localizar a estação de monitoramento após o 

comprimento de mistura tem-se que se estabelecer métodos para a avaliação do 

parâmetro de qualidade da água, dividindo-se a seção transversal e tomando-se medidas 

ao longo dela e após isto se ponderando as vazões e características medidas. 

COIMBRA (1991) sugere algumas metodologias para a coleta de amostras de 

águas de superfície, com o objetivo de satisfazer o conceito de representatividade da 

amostra, ou seja, cada amostra retirada, deve possuir idealmente as mesmas 

características de qualidade apresentadas em toda a extensão da seção, no instante da 

coleta. 
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Para averiguar a variabilidade espacial na seção transversal, pode-se utilizar o 

procedimento baseado na análise de variância (ANOVA), descrito por SANDERS et al. 

(1983) e SANDERS (1982). 

O emprego da análise de variância é particularmente útil no caso da verificação 

estatística de uma particular seção transversal quanto ao término do comprimento de 

mistura. A variância, s2, de uma amostra é a média dos quadrados dos desvios em 

relação à média do grupo, ou seja: 
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onde:  xi é o valor de cada dado i; 

x é o valor da média amostral, e; 

n é o número total de dados. 

Aplica-se a análise de variância para se determinar se as médias de duas ou mais 

populações são iguais (STEVENSON, 1986). A ANOVA pode ser utilizada para se 

determinar se as médias amostrais sugerem diferenças efetivas, ou se tais diferenças 

decorrem apenas da variabilidade amostral. 

Para iniciar-se a aplicação da ANOVA é necessária a divisão da seção transversal 

do rio em trechos horizontais, xi, igualmente espaçados, com i=1 até n. Os pontos 

interiores às margens que dividem os trechos xi e xi+1, definirão as verticais, yj, a serem 

amostradas nos pontos j=1 até m. Nos pontos (xi, yj) serão tomados os conjuntos de 

dados das concentrações dos constituintes, Zw, ao longo do tempo, de w=1 até k. Os 

valores médios de Zw, variabilidade temporal, obtidos em cada ponto (xi, yj), 

variabilidade espacial na seção transversal podem agora ser comparados através da 

análise de variância. 
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Duas bibliografias são dignas de menção para a realização dos cálculos da 

ANOVA: STEVENSON (1986) e SPIEGEL e DiFRANCO (1997). 

3.4 A INFLUÊNCIA DO TIPO DE AMOSTRAGEM 

Como a qualidade da água varia temporal e espacialmente a forma de amostragem 

certamente irá influenciar na representatividade da amostragem. 

Vários trabalhos abordam a influência do tipo de amostragem no monitoramento, 

entre eles se destacam USDA (1996), HUIBREGTSE E MOSER (1976) e HANEY e 

SCHIMIDT (1958) que traz uma discussão a respeito das amostragens manual e 

composta. 

USDA (1996) fornece uma tabela, transcrita abaixo, com indicativos do tipo de 

amostragem a utilizar dependendo-se dos objetivos do monitoramento. 

Tabela 3.1 – Tipo de amostragem em função do objetivo do monitoramento. Fonte: 
USDA (1996). 

Tipo de amostragem Objetivo do monitoramento 
Simples Integrada ou composta Contínua 

1. Verificação de áreas não impactadas X X  
2. Análise de tendências X X  
3. Transporte e destino de constituintes  X X 
4. Definição de problemas X X  
5. Estudo de áreas críticas X X  
6. Fiscalização X X  
7. Avaliar a eficácia de práticas conservacionistas  X  
8. Avaliar programas de controle de poluição  X  
9. Verificar a alocação de cargas de esgotos  X  
10. Avaliação de modelos matemáticos  X  
11. Pesquisa  X X 

Com base nas bibliografias acima citadas descrevem-se os tipos de amostragem a 

seguir. 

3.4.1 Coleta simples 

A amostragem por coleta simples é uma amostragem discreta tomada em um 

ponto específico no tempo. Essas amostras, efetuadas pela retirada de um volume pré-
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definido de água no caso de cursos d’água, podem ser coletadas manualmente ou 

automaticamente com um amostrador. 

Como a qualidade da água é variável com o tempo, a amostragem por coleta 

simples pode não representar a variabilidade temporal. 

A coleta de amostras simples é apropriada quando se deseja (HUIBREGTSE E 

MOSER, 1976): 

a) Caracterizar a qualidade da água em um tempo particular; 

b) Fornecer informação sobre máximos e mínimos, e; 

c) Permitir a coleta de amostras de volume variável. 

3.4.2 Composição por tempo 

A composição por tempo consiste de uma série de amostras simples, geralmente 

coletadas de forma contínua no tempo, em períodos variáveis ou não, e agrupadas em 

um único volume, ou em frascos separados para serem compostos posteriormente. A 

vantagem óbvia desse procedimento é a economia de análises laboratoriais. 

3.4.3 Composição por volume 

A composição por volume consiste na retirada de amostras simples cada vez que 

determinado volume de escoamento, previamente fixado, passou pela estação de 

monitoramento. Esse tipo de amostragem requer equipamentos para a medida da vazão. 

Pode-se alternativamente monitorar o nível d’água na seção e com isso avaliar a vazão 

através de uma curva chave previamente definida para a seção. 

Alguns autores (BAUN, 1982; SHELLY e KIRPATRIC, 1975), citado em USDA 

(1996), criticam esse tipo de amostragem por ser inapropriado para o cálculo de cargas 

de poluentes e fornecer valores imprecisos quando a vazão e a concentração do 

constituinte variam. 
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3.4.4 Integração 

Esse tipo de amostragem é necessário quando se quer obter uma estimativa de 

valor médio de uma variável, na direção vertical, horizontal ou na seção transversal do 

escoamento. É comum se utilizar a amostragem com integração para o cálculo da 

velocidade média do escoamento e quando se quer obter valores médios de variáveis 

afetadas por fenômenos de estratificação, por exemplo. Outra aplicação é para o caso da 

amostragem em regiões onde a mistura do despejo com o escoamento do corpo d’água 

ainda não se completou. Pode-se utilizar a seguinte equação para o cálculo da 

concentração média, C , em uma vertical da seção transversal escolhida para 

monitoramento, onde o ponto (1) corresponde ao fundo do canal e o ponto (N) 

corresponde à superfície da lâmina d’água: 

 
h

hC
C

N
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=
+ ∆
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1,

     (3.12) 

Onde: 

h é a profundidade da lâmina d’água; 

? h são as divisões da altura h de (i) até (i+1); 

1, +iiC  é a média das concentrações medidas nos pontos (i) e (i+1). 

A equação (3.12) pode ser substituída pela equação simplificada (3.13) a seguir: 
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C NN    (3.13) 

Onde: 

iC  representa as concentrações medidas nos pontos (i), que devem estar 

igualmente espaçados na altura vertical. 
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3.4.5 Amostragem contínua 

Esse tipo de amostragem é realizado quando se quer caracterizar continuamente 

no tempo a qualidade da água, normalmente para fins de pesquisa. Como é uma 

amostragem automática a manutenção dos equipamentos pode encarecer o projeto de 

monitoramento, mas é extremamente adequada para se avaliar a real variabilidade 

temporal dos constituintes de interesse no corpo d’água estudado. 

USDA (1996) aponta que este tipo de amostragem pode ser utilizado para 

qualquer variável que pode ser medida utilizando-se métodos eletrométricos, ou seja, 

amônia, cloretos, condutividade, cianetos, oxigênio dissolvido, fluoretos, compostos 

inorgânicos não metálicos, nitrato, pH, salinidade e temperatura. Esse método exclui os 

metais, compostos orgânicos e os pesticidas. Os eletrodos em sua maioria são 

dependentes da temperatura, possuindo limites de funcionamento em função desta. Os 

eletrodos também são influenciados por altas velocidades do escoamento. 

3.5 DIRETRIZES GERAIS PARA A OBTENÇÃO DE AMOSTRAS REPRESENTATIVAS 

De acordo com o que foi apresentado e discutido acima, pode-se extrair as 

seguintes diretrizes, entre outras possíveis, para considerar e aprimorar a 

representatividade do monitoramento: 

a) Calcular o comprimento de mistura após os pontos de lançamento de 

efluentes no curso d’água monitorado; 

b) Realizar pesquisa preliminar para verificar a variabilidade temporal e 

espacial das variáveis definidas no projeto da rede de monitoramento; 

c) Coletar as a amostras de forma apropriada com relação às possíveis 

variações do constituinte, do regime de escoamento e da geometria da 

seção transversal; 

d) Respeitar o tempo adequado de armazenamento até a chegada das 

amostras no laboratório; 
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e) Tomar esporadicamente amostras replicadas para detectar possíveis 

mudanças ocorridas na variabilidade espacial ou temporal; 

f) Tomar esporadicamente amostras “em branco” para verificar a 

possibilidade de contaminação da amostragem; 

g) Implantar controle de qualidade para as amostragens de campo; 

h) Implantar controle de qualidade laboratorial. 

Finalmente destaca-se a observação do GEOLOGICAL SURVEY (1977), citado 

em BLACK (1990), no sentido de que a amostragem deve ser a coleta de informação 

representativa de parte do ambiente que permita-nos aprender sobre todo o ambiente. 

Portanto, uma amostra representativa é aquela que caracteriza o ambiente. 

Para a coleta de amostras representativas em resumo, deve-se padronizar a 

amostragem com relação a cada estação de monitoramento, se assim for necessário; 

definir a freqüência de amostragem adequada; definir os dispositivos de amostragem; 

padronizar os procedimentos de manuseio, preservação e identificação, para que a 

validade das medidas efetuadas seja garantida. 
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4 MACROLOCALIZAÇÃO BASEADA NAS CARACTERÍSTICAS DE 

DRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA PARA BACIAS COM E SEM 

DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZANDO-SE O CONCEITO DE 

ENTROPIA 

Neste capítulo será abordado o conceito de entropia relacionado com o 

ordenamento dos rios, que resulta em processos de macrolocalização que podem ser 

aplicados em bacias sem dados de qualidade da água utilizando-se apenas o 

conhecimento da drenagem da mesma. 

4.1 A ORDEM DOS RIOS E O CONCEITO DE ENTROPIA 

SHARP (1970) e SHARP (1971) estabeleceu as bases para a macrolocalização de 

estações de monitoramento baseada nas classificações de HORTON (1945) e 

STRAHLER (1957), citado em MELTON (1959), que propuseram critérios de 

ordenação de canais da rede de drenagem. 

No sistema de HORTON os canais de primeira ordem são aqueles que não 

possuem tributários; os canais de segunda ordem têm apenas afluentes de primeira 

ordem; os canais de terceira ordem recebem afluência de canais de segunda ordem, 

podendo também receber diretamente canais de primeira ordem; sucessivamente, um 

canal de ordem u pode ter tributários de ordem u-1 até 1. Isto implica atribuir a maior 

ordem ao rio principal, valendo esta designação em todo o seu comprimento, desde o 

exutório da bacia até sua nascente (SILVEIRA, 1993). 

No sistema de STRAHLER, conforme SILVEIRA (1993), todos os canais sem 

tributários são de primeira ordem, mesmo que sejam nascentes dos rios principais e 

afluentes; os canais de segunda ordem são os que se originam da confluência de dois 

canais de primeira ordem, podendo ter afluentes também de primeira ordem; os canais 

de terceira ordem originam-se da confluência de dois canais de segunda ordem, 

podendo receber afluentes de segunda e primeira ordens; sucessivamente, um canal de 
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ordem u é formado pela união de dois canais de ordem (u-1), podendo receber afluência 

de canais com qualquer ordem inferior.  

Com relação à ordem dos rios, desde a sua fundamentação em bases científicas 

por HORTON (1945), destaca-se que diversos trabalhos ao longo da história discutem 

as suas características e aplicações, entre eles: MELTON (1959), SCHEIDEGGER 

(1965), SMART (1967), e PECKHAM e GUPTA (1999). É interessante observar, além 

da importância do trabalho “Erosional development of streams”, publicado em 1945, 

que foi e é base para tantos outros trabalhos, que é resultado de um estudo sobre a bacia 

hidrográfica com relação as possíveis inter-relações de suas características hidráulicas, 

hidrológicas, e geológicas, foi iniciado por HORTON em 1905. 

SHARP (1970) afirma que o ordenamento de uma rede de drenagem segundo o 

conceito de HORTON, é uma medida direta da entropia, ou incerteza de uma fonte de 

suprimento de qualquer partícula de um constituinte que seja detectado no exutório da 

bacia considerada. Se u é a ordem do rio principal da bacia hidrográfica, então a 

incerteza de que a fonte poluente está localizada no tributário de ordem i é dado por: (u–

i). 

O resultado pode ser interpretado como sendo o número mínimo de amostragens 

seqüenciais que deverão ser efetuadas para identificar em qual tributário do rio principal 

da bacia hidrográfica está localizado a fonte poluidora. O ordenamento de 

SCHEIDEGGER pode ser interpretado como sendo o número mínimo de amostras que 

deve ser tomado na bacia hidrográfica, para identificar uma fonte singular de poluição, 

quando a magnitude do exutório da bacia hidrográfica é conhecida. Devido ao fato de 

que no caso real pode haver múltiplas fontes de poluição e isto não pode ser 

representado por um processo de ramificação simplificado, SHARP (1970) sugere que o 

número médio de amostragens, na, necessárias para identificar uma única fonte pontual 

pode ser dado pela equação abaixo: 

 ))(1( iurn ba −−=  (4.1) 

onde:  u é a ordem do tributário considerado, e; 
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rb é a relação de bifurcação. 

Por sua vez, a relação de bifurcação, definido por HORTON, conforme HORTON 

(1945), SHARP (1970) e EAGLESON (1970), é dado por: 

 
1+

=
i

i
b N

N
r  (4.2) 

onde:  Ni é o número de rios de ordem i de uma dada bacia hidrográfica; 

Ni+1 é o número de rios de ordem i+1 de uma dada bacia hidrográfica. 

É interessante notar que, conforme VILELLA e MATTOS (1975), que a ordem 

dos rios reflete o grau de ramificação ou bifurcação dentro da bacia. No conceito de 

STRAHLER, são consideradas de primeira ordem todas as correntes formadoras, ou 

seja, os pequenos canais que não tenham tributário, quando dois canais de primeira 

ordem se unem é formado um canal de segunda ordem; a junção de dois rios de segunda 

ordem dá lugar a formação de um rio de terceira ordem e, assim, sucessivamente. Desta 

forma então, quando dois rios de ordem u se unem, forma-se um rio de ordem u + 1. 

A conseqüência da equação anterior é que, para uma bacia hidrográfica com seu 

rio principal de ordem u, o número total de rios de ordem i, Ni, será dado pela seguinte 

equação: 

 1−= u
bi rN  (4.3) 

A incerteza de qual tributário do rio principal, que drena a bacia hidrográfica, 

pode ser a fonte de poluição, quando esta fonte de poluição é detectada no exutório da 

bacia pode ser medida em termos probabilísticos, ou seja, qual é a probabilidade de que 

a fonte de poluição esteja na área de drenagem do i-ésimo tributário aleatoriamente 

escolhido? Conforme SHARP (1970), quando há uma única fonte de poluição e todos os 

i-ésimos tributários possuem igual probabilidade de serem escolhidos, a probabilidade, 

Pi,j, de que a fonte de poluição esteja na área de drenagem do j-ésimo seguimento do i-

ésimo tributário, ordenado segundo o conceito de STRAHLER é dado por: 
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i

ji N
P

1
, =  (4.4) 

Combinando-se as equações (5.3) e 5.4), tem-se: 

 iu
b

ji r
P −=

1
,  (4.5) 

É interessante observar que, da equação anterior, quando i = u, Pi,j = 1, 

significando que se houver a detecção de poluente no exutório do rio principal, a fonte 

desse poluente estará em algum tributário à montante. 

Ao se fazer analogia da relação de bifurcação, conforme a equação (4.3), com a 

equação do crescimento populacional (BATSCHELET, 1978; SHARP, 1970), quando a 

população inicial é tomada como sendo igual a um, a relação de bifurcação, rb, 

corresponde à taxa de reprodução; (u – i), corresponde ao número de gerações e, Ni 

corresponde ao tamanho da população após (u –i) gerações. 

Deste modo, conforme SHARP (1970), o número mínimo de amostragens 

seqüenciais, nmas, ou também chamada incerteza da fonte de poluição, para localizar 

uma fonte isolada de poluição em uma rede de drenagem é igual ao número de gerações, 

como definido no parágrafo anterior, que separa o exutório da fonte, ou seja: 

 iunmas −=  (4.6) 

onde:  u é a ordem do exutório da bacia hidrográfica, e; 

i é a ordem do tributário em que está localizada a fonte de poluição. 

Ao comparar o número mínimo de amostragens seqüenciais, nmas, com a definição 

de entropia, que é uma medida de incerteza, dada pela teoria da informação de 

SHANNON (SHANNON, 1948; SHANNON e WEAVER, 1964), SHARP (1970) 

concluiu que esse procedimento seria útil para avaliar a incerteza de uma fonte 

poluidora no tributário i, detectada no exutório da bacia. 
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Pela teoria da informação de SHANNON, discutida com maiores detalhes no 

capítulo subseqüente deste trabalho, tem-se a incerteza ou entropia, H, é definida por: 

 ∑
=

−=
n

i
ii PPcH

1

log  (4.7) 

Onde:  H é a incerteza, escolha ou entropia; 

Pi é a probabilidade do sistema considerado possuir um estado i, e; 

c é um fator de escala ou unidade de medida. 

Ao se introduzir a probabilidade, Pi,j, de que a fonte de poluição esteja na área de 

drenagem do j-ésimo seguimento do i-ésimo tributário, na equação anterior, tem-se: 

 ∑
=

−==
iN

j
jijimas PPcHn

1
,, log  (4.8) 

Substituindo-se a equação (4.4) na equação (4.8), obtém-se: 

 imas NcnH log==  (4.9) 

Da substituição da equação (4.5) na equação (4.9), tem-se que: 

 bmas riucnH log)( −==  (4.10) 

Como c é um valor arbitrário, a incerteza pode ser medida em qualquer unidade 

que seja conveniente. Se for escolhido o valor de c, como sendo (1/logrb), o resultado da 

equação (4.10) será igual ao da equação (4.6), demonstrando-se desta forma a 

proposição de SHARP (1970) de que a equação (4.6) é uma medida de incerteza. 
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4.2 ALOCAÇÃO BASEADA NO NÚMERO DE TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTES 

Este procedimento, proposto originalmente por SHARP (1970) e SHARP (1971), 

é baseado nos trabalhos de SHREVE (1967), citado em SHARP (1970), e 

SCHEIDEGGER (1965), que sugeriram um modo alternativo de cálculo da ordem dos 

rios. SHREVE e SCHEIDEGGER criaram o conceito de magnitude do rio como 

elemento de ligação, ou seja, a magnitude de qualquer rio da bacia de drenagem é igual 

ao número total de fontes ou tributários que contribuem para este rio. 

Para responder a questão de quantas amostragens seriam necessárias para se 

encontrar uma fonte de poluição em um tributário ou elemento da rede de drenagem, 

STEINHAUS (1969), citado em SHARP (1970), fornece a seguinte equação: 

 [ ]µ2log1 +=SAMOSTRAGENn  (4.11) 

onde:  µ é a magnitude do elemento da rede de drenagem. 

Como o número um pode ser escrito como sendo log22µ, então: 

 [ ]µ2log2=SAMOSTRAGENn  (4.12) 

A equação (4.12) é chamada de ordenamento consistente de SCHEIDEGGER, 

que formulou no trabalho de 1965, uma lei explícita para a composição do ordenamento 

de rios. Esta lei diz que ao se combinar um rio com ordem m com outro de ordem n, a 

ordem resultante será dada pela lei geral da composição de rios a seguir: 

 )22(log)( 2
nmnmOrdem +=+  (4.13) 

No caso acima, as correntes formadoras, que são os pequenos canais que não 

tenham tributário, que são consideradas de primeira ordem, na ordenação de 

STRAHLER, serão assinaladas com o número dois, pois, como por exemplo, m = 1, 2m 

= 2. 
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O número de amostragens, como caracterizado nas equações (5.12) e (5.13), pode 

ser interpretado, segundo SHARP (1970), como sendo o número de amostras 

necessárias para localizar uma fonte de poluição em um elemento de primeira ordem da 

rede de drenagem. 

O processo de pesquisa da fonte poluidora é realizado pela procura a montante, 

até que o elemento de magnitude cujo valor seja a metade da magnitude do rio principal 

seja atingido. 

Se o contaminante não for encontrado, procede-se do mesmo modo até que o 

elemento de magnitude cujo valor seja a metade da magnitude do elemento de partida 

seja encontrado. 

Se na primeira amostragem não for detectado o contaminante, retorna-se para 

jusante, até que o elemento seja (3/4) da magnitude do rio principal onde se começou a 

pesquisa, e continua-se a pesquisa dividindo-se a magnitude do elemento de partida por 

dois, e assim sucessivamente até encontrar a fonte de poluição. 

Considerando-se que a magnitude do elemento, µ, é igual ao número de rios de 

ordem um, N1, tem-se: 

 1
1

−== u
brNµ  (4.14) 

Substituindo-se o resultado anterior na equação (5.12), tem-se: 

 [ ] ( )[ ] 1log1log1 2
1

2 +−=+= −
b

u
bSAMOSTRAGEN rurn  (4.15) 

Deste modo o número médio de amostras por geração, nmapg, será: 

 
( )[ ]
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1log1 2
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=
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n b

mapg  (4.16) 

Posteriormente, SHARP (1971), propôs um procedimento de amostragem 

seqüencial, baseado na divisão da rede de drenagem em centros de “massa”, que 
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fazendo uma analogia com a Física, representa o centro de gravidade ou baricentro da 

rede de drenagem da bacia hidrográfica, e será descrito na seqüência. 

No conceito de SHREVE para ordenamento de rios, cada tributário inicial ou 

formador é de ordem ou magnitude um. Cada um destes tributários formadores é 

denominado elemento externo e inicia em uma seção chamada origem e termina a 

jusante em uma seção chamada junção ou bifurcação. Toda vez que dois elementos 

externos se juntam formando um novo elemento, este último recebe o nome de elemento 

interno e possui ordem ou magnitude dois. Quando quaisquer dois elementos internos 

ou externos se juntam, possuindo magnitudes M1 e M2, o elemento interno resultante 

terá ordem de magnitude (M1 + M2). 

O procedimento de adição das magnitudes é seguido quando da junção de outros 

elementos internos até que se chegue ao exutório da bacia hidrográfica, ou seja, a cada 

junção somam-se as magnitudes dos elementos que estão se juntando. O resultado deste 

processo é que se a bacia contiver N origens ou N elementos externos, a magnitude do 

exutório será N. 

Quando o elemento do rio possui uma configuração normal, ou seja, apenas um 

caminho entre a origem e a junção, sendo esta consistindo de bifurcação, MELTON 

(1959) e SHREVE (1966), citado em SHARP (1971), o número de elementos, l, e o 

número de bifurcações, b, está relacionado ao número de origens ou elementos externos 

conforme a equação a seguir: 

 12 −= Nl  (4.17) 

e o número de bifurcações é: 

 1−= Nb  (4.18) 

O elemento que divide a rede de drenagem aproximadamente ao meio, no que diz 

respeito ao número de tributários, é chamado de centro de massa, de gravidade, 

baricentro, ou centróide da rede de drenagem. 
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O centro de massa da rede de drenagem ocorre no elemento cuja magnitude é 

próxima da magnitude do exutório da bacia hidrográfica. A magnitude do centro de 

massa da rede drenagem, Mc, pode ser calculada segundo a seguinte equação (SHARP, 

1971): 

 



 +

==
2

10M
MM ic  (4.19) 

onde:  Mo é a magnitude do exutório; 

Mi é a magnitude do i-ésimo elemento interior da rede de drenagem, e; 

[  ] significa valor inteiro. 

Vários autores descrevem o método de SHARP (1971) entre eles destacam-se: 

SANDERS (1974), SANDERS et al. (1976), CLARKSON (1979), ADRIAN et al. 

(1980), SANDERS et al. (1983) e SIMONETI (1999). A seguir descreve-se o método 

de SHARP para a macrolocalização de estações de monitoramento baseando-se nos 

autores citados. 

O método de SHARP para macrolocalização de estações, como visto nos 

parágrafos anteriores, subdivide sistematicamente a rede de drenagem em porções 

aproximadamente iguais em termos de número de tributários contribuintes. 

Este método foi proposto para definir a macrolocalização de estações em rede de 

monitoramento cujo objetivo é detectar, isolar e identificar a origem da fonte poluidora 

CLARKSON (1979). 

Cada tributário externo ou elemento externo, como definido anteriormente, que 

contribui para o rio principal recebe a magnitude um. Evidentemente, a escala do mapa 

utilizado influenciará no número de tributários considerados. Uma outra maneira de se 

definir até qual tributário será considerado na rede de drenagem, é atribuir-se para os 

cursos d’água perenes uma vazão mínima a partir da qual serão considerados. Tendo-se 

um mapa com uma boa resolução e adotando-se este último critério, tem-se a vantagem 
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de padronizar a consideração dos rios, mas é necessário ter-se informação sobre a 

fluviometria da bacia. 

O elemento formado pela interseção de dois outros tributários externos torna-se 

um tributário de segunda ordem. Seguindo-se este raciocínio, um tributário ou elemento 

formado pela interseção de dois outros tributários terá magnitude igual a soma das 

magnitudes dos tributários que o formam. No exutório da bacia hidrográfica, a 

magnitude do rio principal será igual ao número de tributários externos. 

Pela divisão da magnitude do rio principal no exutório da bacia por dois, ou 

utilizando-se a equação (5.19) o centro de massa da bacia hidrográfica fica definido. O 

primeiro centróide ou centro de massa definido divide a rede de drenagem da bacia 

hidrográfica em duas partes aproximadamente iguais, e do mesmo modo pode ser 

encontrado para cada parte seu centro de massa e assim sucessivamente até que se 

chegue aos tributários externos de ordem um, cobrindo-se assim toda a rede de 

drenagem. 

O elemento ou trecho do rio designado pela primeira divisão, primeiro centro de 

massa, da rede de drenagem recebe a classificação de primeiro nível hierárquico. A 

divisão da rede de drenagem em quartos define o segundo nível hierárquico. 

Conseqüentemente, a divisão da rede de drenagem em sextos definirá o terceiro nível 

hierárquico. 

Para encontrar o tributário em que se encontra a fonte de poluição, SHARP propôs 

que as amostras fossem tomadas segundo o nível hierárquico, iniciando-se pela 

amostragem no primeiro nível hierárquico, até que a fonte de poluente seja encontrada. 

A idéia neste caso é construir-se redes de monitoramento constituídas de postos 

ou estações de monitoramento fixas, que seriam decididas baseando-se na classificação 

do nível de hierarquia, e depois de definido o número de estações fixas, os demais 

tributários seriam amostrados seqüencialmente até a identificação do tributário que se 

possui a fonte de poluição. 
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O maior centro de massa, que recebe o primeiro nível de hierarquia, calculado 

pela equação (5.19), é localizado no elemento mais próximo cuja ordem é resultado 

desta equação. É importante notar que o elemento, Mi, cuja magnitude será especificado 

em cada hierarquia, pode não existir, daí a necessidade da escolha do elemento de 

magnitude mais próxima. 

Como definido no procedimento de SHARP, para definir os próximos níveis 

hierárquicos, deve-se desconsiderar o elemento de nível hierárquico um para se obter a 

rede de drenagem dividida em duas redes com magnitude aproximadamente igual. Em 

cada rede de drenagem assim definida, aplica-se novamente a equação (5.19), 

encontrando-se o próximo nível hierárquico. 

O tratamento da parte de jusante e montante da rede de drenagem, definida pelo 

centro de massa principal da rede, pode ser efetuado utilizando o re-ordenamento dos 

tributários descrito no parágrafo anterior. Outro modo de tratar as partes resultantes da 

divisão da bacia de drenagem é utilizando-se a seguinte equação: 
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M  (4.20) 

ou, 

 '" iui MMM +=  (4.21) 

onde:  Mi é a magnitude do elemento i e/ou a magnitude do nível de hierarquia i; 

Md é a magnitude da parte de jusante da rede de drenagem; 

Mu é a magnitude da parte de montante da rede de drenagem, e; 

Mi’ e Mi” são as alternativas possíveis para os centros de massa da bacia de 

jusante e de montante. 
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Cada elemento escolhido para amostragem, deve ser analisado para a definição da 

seção transversal em que será instalada a estação de monitoramento, considerando as 

questões de acessibilidade, comprimento de mistura e outras características que o 

tributário poderá conter (CLARKSON, 1979). 

É apresentada neste capítulo, item 4.6, a aplicação do procedimento de SHARP à 

Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, bem como o estudo de macrolocalização ótimo com 

relação ao monitoramento através de estações fixas e amostragens seqüenciais. 

4.3 ALOCAÇÃO BASEADA NO NÚMERO DE DESCARGAS PONTUAIS DE POLUENTES 

A modificação no procedimento de SHARP, realizada por SANDERS, é a 

consideração das fontes pontuais de poluição, como tributários. Essa contribuição de 

SANDERS aparece pela primeira vez com o trabalho de CLARKSON (1979). 

O número de descargas de poluentes pode ser considerado no projeto da rede de 

monitoramento, utilizando-se o procedimento de SHARP para a macrolocalização de 

estações, considerando-se cada descarga individual de poluente como sendo um 

tributário externo de ordem um. Com esta modificação e utilizando-se as equações 

acima descritas, os centros de massa da rede de drenagem podem ser especificados em 

função das atividades populacionais e industriais. 

4.4 ALOCAÇÃO BASEADA EM MEDIDAS DE CARGAS DE POLUENTES 

Neste caso deve-se possuir a fluviometria da bacia e o conhecimento das cargas 

de todas as descargas afluentes à rede de drenagem. Como no caso anterior, cada 

tributário que possui carga poluidora deverá ser considerado. É possível também 

considerar cada tributário com sua carga devido à poluição difusa. O equacionamento é 

o mesmo do caso da consideração dos tributários com a exceção que neste caso a 

magnitude dos tributários é substituída pelas cargas poluidoras. 
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As redes de drenagem definidas em termos do número de descargas de poluente 

ou da carga poluidora, geram centros de massa que representam o centro de massa da 

carga de poluição na bacia ou rede de drenagem. 

4.5 PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO DE MACROLOCALIZAÇÃO UTILIZANDO-SE O 

COMPROMISSO ENTRE ESTAÇÕES FIXAS E PESQUISAS SEQÜÊNCIAIS 

Para se estabelecer uma rede de monitoramento utilizando-se o procedimento de 

SHARP, pode-se em função dos recursos financeiros disponíveis para a implantação da 

mesma, decidir-se inicialmente pela implantação das estações de primeiro nível 

hierárquico como fixas e realizar pesquisas ou amostragens seqüenciais, no restante da 

rede de drenagem. Se o programa de implantação possuir mais verbas, ou ao longo do 

projeto, vier receber mais financiamento, poderá se optar pela definição das estações de 

segundo nível hierárquico como fixas, ficando as demais amostradas de forma 

seqüencial, e assim sucessivamente até ser atingido os elementos de ordem de 

magnitude um. 

SHARP (1971) descreve o processo de otimização de macrolocalização 

utilizando-se o compromisso entre estações fixas e pesquisas seqüenciais. A descrição 

da generalização deste método será dada a seguir. 

A decisão ótima da quantidade de estações fixas e quantidade de amostragens 

seqüenciais pode ser avaliada em função do custo e dos recursos disponíveis para a 

implantação da rede de monitoramento. Se o objetivo é obter uma cobertura total da 

bacia hidrográfica com relação ao monitoramento para fins de fiscalização ou 

cumprimento dos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais, com custo mínimo, 

pode-se utilizar o conceito de máximo ganho de informação, Gi, onde este ganho de 

informação pode ser definido, entre outras formas, pela eficácia de cobertura, Ce, do 

monitoramento menos o esforço, Em, necessário para efetuá-lo. Portanto: 

 mei ECG −=  (4.22) 
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Definindo-se a eficácia de cobertura do monitoramento, Ce, em função do número 

de estações fixas ou simultâneas de monitoramento, Fs, têm-se: 

 
s

e F
C

1
1−=  (4.23) 

Se o esforço necessário para localizar uma fonte potencial de poluição for 

definido em função da soma, ST, do número de estações fixas, Fs, e número de 

amostragens seqüenciais, As, esse esforço pode ser dado por: 

 
o

T
m M

S
E =  (4.24) 

onde:  Mo é a magnitude do rio principal no exutório da bacia hidrográfica. 

Deste modo, o ganho de informação, Gi, na utilização de um projeto misto com 

estações fixas de monitoramento e amostragens seqüenciais para a identificação de 

possíveis fontes poluidoras, é dado por: 
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Neste procedimento de otimização o ganho de informação para o projeto misto 

pode ser efetuado para as diferentes combinações entre estações fixas e amostragens 

seqüenciais e optar por aquela opção que maximize este ganho. Para exemplificar esse 

procedimento é realizada uma aplicação para a Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó. 

A tabela que generaliza estes cálculos é dada a seguir:  

A amostragem seqüencial em porcentagem é dada pela seguinte equação em 

termos das colunas da tabela 4.1: 

 



 

 

83

Tabela 4.1 – Procedimento de otimização de macrolocalização. Fonte: Adaptado de 
SHARP (1971). 

Hierarquia 
da estação 

Número total de 
estações de 

monitoramento 
(ST) 

Número de 
estações 

adicionadas 

Número de 
amostragens 

seqüenciais esperadas 
para completar 

a procura 

Procura 
Seqüencial 

(%) 

Ganho de 
Informação 

com o projeto 
misto 
(%) 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 
0 1 1 (j – 1) 0 - 
... ... ... ... ... ... 
J M0 ... - 100 - 

 ( ) 
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j
Coluna

Coluna  (4.26) 

O ganho de informação, dado em função das colunas da Tabela 4.1, fica: 
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Coluna  (4.27) 

4.6 ESTUDO DE CASO: BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAPÓ - PARANÁ 

O Rio Pirapó nasce em Apucarana e possui uma extensão de 168 km até sua foz 

no Rio Paranapanema. A bacia hidrográfica do Pirapó apresenta uma área de drenagem 

de 5023 km2 (PARANÁ, 1997). 

A atividade econômica principal é a agropecuária. As culturas mais importantes 

são a soja, o trigo e a cana de açúcar, havendo ainda pastagens. 

A bacia é relativamente industrializada, com predominância das agroindústrias: 

cinco destilarias de álcool, duas de óleos comestíveis, oito laticínios, quatro frigoríficos, 

cinco curtumes, duas fecularias e quatro alimentícias. 

Existem várias cidades na bacia, sendo que as mais importantes, como Maringá, 

se situam no divisor de águas da bacia. A população urbana representa 84% da 

população total, que é de aproximadamente 500.000 habitantes. 
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Figura 4.1 – Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó – Paraná. Fonte: PARANÁ (1997). 
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Aplicando-se o procedimento de SHARP, descrito anteriormente à Bacia 

Hidrográfica do Rio Pirapó, tem-se que a magnitude do exutório é igual a 35. Essa 

magnitude indica também o número de tributários externos do rio principal. 

Pode-se utilizar a seguinte convenção para a atribuição do nível hierárquico: 

O: estação de nível hierárquico 0, no exutório da bacia; 

A: estação de nível hierárquico 1; 

B: estações de nível hierárquico 2; 

C: estações de nível hierárquico 3; 

D: estações de nível hierárquico 4; 

E: estações de nível hierárquico 5; 

F: estações de nível hierárquico 6, e assim sucessivamente. 

Para o cálculo das hierarquias de amostragens utiliza-se a equação (4.19), 

partindo-se da magnitude do exutório, M0, que neste caso é 35. 

O centro de massa principal da Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, onde será 

localizada a estação de monitoramento de nível hierárquico 1, deverá ser localizada 

próxima ao elemento cuja magnitude seja mais próxima do seguinte valor: 

 18
2

135
2

10
1 =
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M

M  (4.28) 

Quando se utilizar à equação (4.19) ao invés de se dividir simplesmente a 

magnitude do exutório por dois, e resultar um valor não inteiro, devido a uma 

magnitude do exutório par, como definido na referida equação, toma-se a parte inteira 

do resultado. 
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As estações de nível hierárquico 2, são calculadas utilizando-se as equações (4.20) 

e (4.21), como segue. Sendo Md = M0 =35 e Mu = 18, tem-se para a parte de montante 

do centro de massa da bacia hidrográfica: 

 9
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= ud MM
M  (4.29) 

Para a parte de jusante do baricentro da bacia hidrográfica, tem-se: 

 27918'" 22 =+=+= MMM u  (4.30) 

Para a definição das subseqüentes hierarquias, procede-se de forma semelhante 

até atingir-se os tributários externos, ou seja, aqueles cuja ordem de magnitude é um. A 

figura 4.2 mostra o resultado da aplicação desta metodologia na Bacia Hidrográfica do 

Rio Pirapó.  

Aplicando-se o procedimento para a macrolocalização ótima de estações de 

monitoramento baseado em compromisso entre estações fixas e amostragens seqüencial, 

descrito Pirapó, obteve-se que o melhor ganho de informações, 58,93%, é obtido 

considerando-se a rede de monitoramento com 8 estações fixas, ou seja, aquelas 

definidas pelas hierarquias de 0 a 3, sendo o restante da bacia, para efeito de pesquisa de 

localização de fontes de poluição detectadas a jusante nos postos fixos, amostrados 

seqüencialmente, de acordo com a hierarquia restante mostrada na figura 4.3. 

A tabela 4.2 apresenta os cálculos para a obtenção da macrolocalização ótima das 

estações de monitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó. 
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Figura 4.2 – Macrolocalização seqüencial de estações de monitoramento na bacia 
hidrográfica do Rio Pirapó. 

Tabela 4.2 - Macrolocalização ótima das estações de monitoramento na Bacia 
Hidrográfica do Rio Pirapó. 

Hierarquia 
da estação 

Número total de 
estações de 

monitoramento 
(ST) 

Número de 
estações 

adicionadas 

Número de 
amostragens 
seqüenciais 

esperadas para 
completar a 

procura 

Procura 
Seqüencial 

(%) 

Ganho de 
Informação 

com o projeto 
misto 
(%) 

0 1 1 5 0,00 - 
1 2 1 4 20,00 32,86 
2 4 2 3 40,00 55,00 
3 8 4 2 60,00 58,93 
4 16 8 1 80,00 45,18 
5 32 16 0 100,00 5,45 
6 35 3 - 100,00 - 
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5 MACROLOCALIZAÇÃO COM PESQUISA PRELIMINAR DA QUALIDADE 

DA ÁGUA UTILIZANDO-SE O CONCEITO DE ENTROPIA 

Uma das principais atividades no monitoramento dos recursos hídricos é a sua 

quantificação. Essa quantificação, seja ela para fins de informação, ou para avaliar a sua 

eficácia pode ser melhorada com a utilização do conceito de entropia. Esse princípio 

permite a quantificação da informação e possibilitou um sem número de aplicações em 

várias áreas do conhecimento humano. 

Conforme JELINEK (1968), citado em MINEI (1999), a teoria da informação é o 

estudo dos aspectos fundamentais dos problemas encontrados na geração, armazenagem 

e transmissão de informações, ou seja, preocupa-se com a questão da definição da 

quantidade de informação contida numa mensagem a transmitir e como medir a 

quantidade de informação transmitida por um determinado sistema. 

No artigo “A mathematical theory of communication”, SHANNON (1948) 

introduziu as bases matemáticas da Teoria da Informação, conceituando a produção e a 

transmissão de informações. 

Pode-se dizer que a Teoria da Informação está interessada no “conteúdo da 

informação” da mensagem e não na mensagem em si, de forma que a “quantidade de 

informação” possa ser relacionada a uma grandeza numérica (MINEI, 1999). 

Quando já se possui alguma informação sobre uma mensagem, o acréscimo de 

informação pode ser pouco ou muito dependendo do que já se conhece. O 

desconhecimento sobre a informação recebida leva ao conceito de incerteza, pois quanto 

maior a incerteza sobre o resultado de um “estado” da mensagem, maior será a 

quantidade de informação associada a esse resultado. 

Conforme MINEI (1999), se podemos prever antecipadamente o resultado de uma 

situação posterior à mensagem, então certamente nenhuma informação foi passada por 

ela, portanto, a medida da informação de um “estado” posterior da mensagem precisa 

estar baseada na probabilidade de ocorrência dessa situação. 
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Admitindo-se a ocorrência de um evento e a transmissão de uma mensagem, a 

quantidade de informação transmitida ao receptor pode ser definida como (MINEI, 

1999): 

 







=

p
p

recebidaInformação
'

log  (5.1) 

onde:  p’ é a probabilidade do evento, junto ao receptor, após a chegada da mensagem; 

p é a probabilidade do evento, junto ao receptor, antes da chegada da mensagem. 

Considerando somente a situação de transmissão de informação sem interferência, 

onde a mensagem recebida é igual à mensagem transmitida, o receptor tem a certeza de 

estar recebendo a mensagem correta e a probabilidade p’ será igual a um. A quantidade 

de informação dependerá, portanto, da probabilidade do evento anterior à chegada da 

mensagem e a equação anterior se transforma em: 

 p
p

recebidaInformação log
1

log −=







=  (5.2) 

HARTLEY, citado em SHANNON (1948), aponta as razões da escolha da função 

logarítmica das probabilidades para expressar a quantificação da informação: 

a) É pratico e útil. Parâmetros de importância para a engenharia como 

tempo, largura de banda, número de transmissões, etc., tendem a variar 

linearmente com o logaritmo do número de possibilidades. Por exemplo, 

somando uma transmissão a mais em um grupo de transmissões, dobra o 

número de estados possíveis de transmissão. Dobrando o tempo 

grosseiramente, eleva-se ao quadrado o número de possíveis mensagens, 

ou dobra-se o logaritmo, por exemplo. 

b) Está mais próximo do nosso sentimento intuitivo sobre a medida formal. 

Está relacionado de perto com o fato de que nós utilizamos 
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intuitivamente fazemos medidas reais utilizando comparação linear com 

padrões comuns. 

c) É matematicamente mais satisfatório. Muitas das operações em termos 

de limites são simples na forma de logaritmos, mas poderiam requerer 

massivo esforço em termos do número de possibilidades. 

GOLDMAN (1954), citado em MINEI (1999), aponta que a definição de entropia 

envolvendo o logaritmo das probabilidades não é a única possível, mas tem virtudes que 

a recomendam: é simples, não conduz a contradições e tem propriedades úteis na 

análise, correspondendo bem à nossa maneira usual de pensar. 

A escolha de uma base logarítmica corresponde à escolha de uma unidade para 

medir a informação. Se o logaritmo de base 2 for utilizado a unidade resultante pode ser 

chamada de dígitos binários, ou apenas bits.  

Conforme SHANNON (1948) esta nomenclatura foi sugerida por J. W. TUKEY e 

cita o seguinte exemplo: Um dispositivo binário com duas posições estáveis, tal como 0 

ou 1, ligado ou desligado, conduzindo sinal ou não conduzindo sinal elétrico, de um 

circuito eletrônico, pode armazenar um bit de informação. N dispositivos podem 

armazenar N bits uma vez que o número de estados possíveis é 2N, e log22N = N. Se o 

logaritmo de base 10 for utilizado as unidades do resultado podem ser chamadas de 

dígitos decimais. Então: 

 M
M

M 10
10

10
2 log32,3

2log
log

log ==  (5.3) 

Em trabalho analítico onde integração e a diferenciação são envolvidas, o 

logaritmo natural pode ser útil. Neste caso as unidades resultantes da quantificação de 

informação podem ser chamadas de unidades naturais. 

Conforme AMOROCHO e ESPILDORA (1973), pode-se utilizar como unidades 

de entropia o binit, proposto por GOLDMAN, referindo-se a unidade de informação 

como sendo o digito binário. Posteriormente o binit foi renomeado para bit por 
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SHANNON, para ser utilizado como unidade quando se utiliza o logaritmo de base 2. 

Uutiliza-se napier ou nats, que foi proposto por CHAPMAN (1986), para o logaritmo 

natural e decibel ou hartley para logaritmo na base 10. Neste trabalho utilizaremos a 

unidade napier para a quantificação da entropia. 

Em situações em que há somente dois eventos ou alternativas igualmente 

prováveis, um bit de informação dirá qual evento ocorreu ou foi escolhido. Supondo que 

a probabilidade de ambas as alternativas sejam iguais, a quantidade específica de 

informação será (MINEI, 1999): 

 ( ) bit12log2/1log 22 ==−  

De forma semelhante: 

 ( ) ( ) napier12ln2/1ln ==−  

Utilizando-se o exemplo de MINEI (1999), considerando-se uma fonte 

produzindo três símbolos, A, B, e C. Se A ocorre com probabilidade P(A), B com 

probabilidade P(B) e C com probabilidade P(C), então a quantidade de informação 

associada a A é –log2P(A), a associada a B é –log2P(B) e a associada a C é –log2P(C). 

Uma vez que, no tempo, A ocorre somente com probabilidade P(A), B apenas com P(B) 

e C apenas com P(C), a informação média H pode ser definida como: 

 )(log)()(log)()(log)( 222 CPCPBPBPAPAPH −−−=  (5.4) 

Para o caso de uma fonte x gerando m símbolos independentes, o i-ésimo símbolo 

tem uma probabilidade de ocorrência P(i), então de forma generalizada tem-se: 

 ( ) ( )iPiPxH
m

i
∑

=

−=
1

log)(  (5.5) 

Em sistemas ideais, H é proporcional à quantidade termodinâmica chamada 

entropia. 
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SHANNON (SHANNON & WEAVER, 1964) percebeu que existe uma relação 

muito próxima entre entropia e informação e utilizou o mesmo símbolo H, utilizado 

inicialmente por BOLTZMANN na mecânica estatística, para esse somatório. Deste 

modo, a entropia da série de probabilidades P(i), tornou-se padrão para a descrição da 

quantificação de informação na Teoria da Informação. 

Então, segundo GOLDMAN (1954), citado em MINEI (1999), se as 

probabilidades P(i) representam probabilidades de símbolos ou, genericamente, 

probabilidades de mensagens, então H representa a informação média por símbolo ou 

por mensagem, segundo o caso. Pode-se concluir, então, que a entropia é uma medida 

da escolha disponível, em seqüências controladas pela probabilidade. 

Uma das principais propriedades da entropia é que o seu valor máximo, ou a 

máxima quantidade média de informação por mensagem ocorre quando todos os 

eventos são igualmente prováveis e independentes. Neste caso, as probabilidades 

individuais P(i) são todas iguais e cada mensagem contribui com a mesma quantidade 

de informação. Essa propriedade coincide com a noção intuitiva de que a máxima 

informação deve ser transmitida quando os eventos são aleatórios ou igualmente 

prováveis. Se o caso de eventos igualmente prováveis não ocorre, a informação média 

diminuirá em relação à máxima. 

5.1 REDIMENSIONAMENTO DA MACROLOCALIZAÇÃO UTILIZANDO O CONCEITO DE 

ENTROPIA 

No monitoramento da qualidade da água, a aplicação do conceito da entropia é 

descrita com as características abaixo. 

Conforme THIEL (1967) e SCHIMITT (1969), citado em RECKHOW e 

CHAPRA (1983), existe uma maneira efetiva de expressar a informação sobre a média, 

que pode ser definida como o conhecimento, ou também como o oposto da incerteza, 

através dos resultados de uma distribuição de probabilidades utilizando-se uma 

quantidade chamada de entropia da distribuição. 
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De forma semelhante ao que foi exposto acima, a entropia, H, é definida como: 

 ∑
=

−=
m

i

pipiH
1

)ln(  (5.6) 

onde:   pi é a probabilidade de ocorrência do evento i. 

A informação sobre a média, I, definida por FISHER, citado em RECKHOW & 

CHAPRA (1983), considerando-se distribuição normal com variância, s2, e média 

desconhecida, µ, é dada por: 

 ( ) 2

1
s

I =µ  (5.7) 

Isto significa que a informação sobre a média, contida em um conjunto de dados 

normalmente distribuído é inversamente proporcional à variância, ou seja, ao se 

aumentar o valor da variância a informação sobre a média tenderá a diminuir e a 

incerteza ou entropia será aumentada também. 

O comportamento da função H é tal que a entropia será a maior possível quando 

todos os resultados são igualmente prováveis, ou quando a informação sobre a média é 

mínima. Então, conforme a definição de FISHER, a informação sobre a média terá valor 

máximo quando a entropia for mínima, pois a entropia marginal, ou seja, a entropia de 

cada estação de monitoramento é função da variância do vetor de valores da variável 

considerada na estação. 

A entropia será alta, valor da informação sobre a média baixo, quando o número 

de resultados, eventos ou valores possuem grande variabilidade. Então quando há 

muitos resultados possíveis o resultado é completamente incerto e o conteúdo de 

informação sobre a média é baixo, porém a informação sobre o sistema é alta. 

Para a aplicação do conceito de entropia para a análise de redes de monitoramento 

com respeito à freqüência espacial, pode-se utilizar o seguinte procedimento, baseado 

nos conceitos extraídos de AMOROCHO & ESPILDORA (1973), CASELDON e 
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HUSAIN (1980), CHAPMAN (1986), HUSAIN (1989), HARMANCIOGLU (1994), 

HARMANCIOGLU e SINGH (1998), e OZKUL, HARMANCIOGLU, e SINGH 

(2000): 

Passo 1: 

Considerar que existem M estações de monitoramento na bacia hidrográfica. 

A série de dados de qualidade da água da variável selecionada em cada estação de 

monitoramento será denotada por Xm, onde m varia de 1 até m. 

A representação dos dados desta série ao longo do tempo será denotada por Xm,i 

onde i varia de 1 até N, onde N é o tamanho da amostra. 

A duração da amostragem será considerada igual para todas as M estações, mas o 

número total de amostras, N, disponíveis em cada estação pode ser diferente porque 

podem existir valores perdidos ou intervalos sem amostragem na série considerada. 

Passo 2: 

Selecionar o tipo de função densidade de probabilidade que melhor se adapta aos 

dados de qualidade da água que se dispõe, distribuição multivariada de Xm , de todas as 

M estações selecionadas. 

Conforme WARD, NIELSEN e BUNDGAARD-NIELSEN (1976), com relação à 

forma da distribuição de probabilidades utilizada para descrever-se os dados de 

qualidade da água, afirma-se que a distribuição normal não é limitada aos dados que são 

normalmente distribuídos, porque para qualquer distribuição, pode ser demonstrado que 

as médias amostrais convergem rapidamente em direção à forma normal quando o 

número de amostras utilizado para o cálculo das médias aumenta. Essa conclusão é 

baseada no Teorema do Limite Central, uma vez que a precisão da aproximação 

melhora quando o tamanho da amostra cresce, e então a distribuição amostral é 

assintoticamente normal (SPIEGEL e DiFRANCO, 1997). 
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MONTGOMERY e HART (1974), e SHERWANI e MOREAU (1975) citado em 

WARD, NIELSEN e BUNDGAARD-NIELSEN (1976), concluem que a distribuição 

normal e a log-normal é adequada para a maioria das variáveis de qualidade da água. 

Por exemplo, pH, que é um valor logaritmo, temperatura, e em alguns casos, oxigênio 

dissolvido, em geral possuem distribuição de forma normal. As variáveis de qualidade 

da água altamente correlacionadas com a vazão e a própria vazão, coliformes totais, 

nitrito, nitrato, nitrogênio e fósforo totais, são variáveis que geralmente são distribuídas 

de forma log-normal. 

Para a distribuição multivariada normal e log-normal a Entropia Associada ou 

conjunta, H(Xm),pode ser calculada como: 

 ( ) ( ) ( )XM
M

C
M

XH m ∆−+





+






= ln

2
ln

2
1

2ln
2

π  (5.8) 

onde:  Xm é o vetor de M variáveis; 

|C| é o determinante da matriz de covariância C; 

? X é o intervalo assumido, por hipótese, ser o mesmo para todas as M estações. 

A entropia associada ou conjunta representa fisicamente a soma das incertezas de 

alguma variável particular de qualidade da água na bacia hidrográfica, a qual pode ser 

reduzida pela amostragem nas M estações. 

A equação (6.8) encontra-se deduzida no Apêndice 1. 

Passo 3: 

Cálculo da entropia, H(Xm), de cada estação m, onde m = 1,……, M, da variável 

de qualidade da água X, observada na estação de monitoramento e calculada pela 

equação (6.8) onde M recebe o valor 1. 
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1

π  (5.9) 

A estação com o mais alto valor de H(Xm) será a estação com prioridade 1, porque 

este será o local onde ocorre a maior variância na variável X de qualidade da água 

selecionada. Desta forma, o maior ganho de informações será obtido ao se efetuarem 

mais observações nesta estação, para se tentar diminuir a variabilidade amostral. 

Para a identificação das prioridades das estações da rede de monitoramento, o 

número de identificação da estação m, será trocado pelo índice j, de forma que a m-

ésima estação Xm com a maior entropia, será denotada por Xj = X1, significando que essa 

estação terá prioridade um. 

Neste procedimento, classificando-se as estações segundo a prioridade, ao se ter a 

classificação final, pode-se retirar as estações com prioridades menores ou reduzir as 

variáveis monitoradas onde estas possam ser descritas através do monitoramento nas 

demais estações da rede. 

Passo 4: 

Associar a estação que recebeu a prioridade um com cada uma das estações 

restantes, para selecionar-se o par que resultará o menor transporte de informações. 

A estação de monitoramento que preencher esta condição será a estação de 

prioridade 2, Xj = X2, de tal forma que obedeça a seguinte condição: 

 ( ) ( ){ } ( ){ }21211 ,min|min XXTXXHXH =−  (5.10) 

Onde H(X1|X2) é a Entropia Condicional. 

A entropia condicional pode ser calculada do seguinte modo: 

 ( ) ( ) ( )22121 ,| XHXXHXXH −=  (5.11) 
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Que de forma generalizada fica: 

 ( ) ( ) ( )jjjjj XHXXXHXXXH −= −− ,,......,|,......, 1111  (5.12) 

onde: 

 ( ) ( ) ( )Xj
j

C
j

XXH j ∆−+





+






= ln

2
ln

2
1

2ln
2

,....,1 π  (5.13) 

Onde |C| é o determinante da matriz de covariância C. 

O menor valor da diferença dada pela equação (5.10) será aquele gerado pelo 

maior valor da entropia condicional da combinação de estações de monitoramento, 

calculada pela equação (5.13). 

Passo 5: 

O mesmo procedimento é continuado pela combinação sucessiva das estações 

restantes, até a estação M, selecionando-se a estação cuja combinação produz o menor 

transporte de informação. Fisicamente, o significado desse transporte de informação é a 

dependência de uma estação de monitoramento com relação à informação gerada pelas 

outras, ou seja, quanto maior o transporte de informação entre as estações, quando estas 

se associam, mais redundante ou desnecessária a informação será. Se por outro lado, o 

transporte de informações diminuir com a associação das estações de monitoramento, 

mostrará que tal associação é necessária para a produção de informação relevante na 

rede de monitoramento considerada. 

A combinação que produz o menor transporte de informações deve satisfazer a 

seguinte equação: 

( ) ( ){ } ( )( ){ }jjjjj XXXTXXXHXXH ,,.....,min|,....,,....,min 111111 −−− =−  (5.14) 

Onde X1 é a estação de monitoramento com prioridade 1 e Xj é a estação com 

prioridade j-ésima. 
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A Entropia Condicional pode ser calculada através da equação (5.12) e o 

Transporte de Informação, T((X1, ...,Xj-1),Xj), pode ser calculado como: 

 ( )( ) ( ) ( )jjjjj XXXHXXHXXXT |,.....,,....,,,....., 111111 −−− −=  (5.15) 

Então, desta forma, o Transporte de Informação fica sendo dado por: 

 ( )( ) ( ) ( ) ( )[ ]jjjjj XHXXHXXHXXXT −−= −− ,.....,,....,,,....., 11111  (5.16) 

Para a função densidade de probabilidade de variáveis múltiplas distribuídas de 

forma normal, o transporte de informações pode ser dado por: 

 ( )( ) ( )2
11 1ln

2
1

,,....., RXXXT jj −





−=−  (5.17) 

Onde R é o coeficiente de correlação múltipla e, R2, o coeficiente de 

determinação. 

De acordo com o procedimento descrito, fica assegurada que a estação de 

monitoramento Xj possui a menor correlação com as outras estações da rede, ou seja 

produz sua informação com a menor dependência da informação gerada pelas outras 

estações da rede. 

Passo 6: 

Realizando-se os passos do procedimento descrito, pode-se avaliar os resultados a 

cada passo pela definição da porcentagem tj de informação não transferida ou 

independente entre as estações de monitoramento, sendo esta dada pela seguinte 

equação: 
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( )11
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,.....,

,.....,
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==
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j

jj
j XXH

XHXXH

XXH

XXXH
t  (5.18) 

A porcentagem de Informação Transferida (1 – tj), pode se calculada como: 
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j XXH

XXXT
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Neste ponto o projetista pode decidir a quantidade máxima de informação repetida 

ou redundante que ele irá permitir na rede de monitoramento. 

Se o projetista especificar o limite superior de informação transferida ou 

redundante como (1 - tj)*, em porcentagem, pode-se selecionar que combinação de 

estações produzirá esta percentagem pré-especificada e desta forma estas estações 

selecionadas deverão fazer parte da rede de monitoramento. 

As estações que forem adicionadas após o sistema alcançar o valor (1 - tj)*, irão 

aumentar a informação redundante e então os responsáveis pelo sistema de 

monitoramento podem decidir pela exclusão dessas estações. 

Passo 7: 

A avaliação descrita no passo 6 também pode ser feita alternativamente através da 

definição de kj, ou seja, a relação entre a incerteza explicada pelo número j de estações 

de monitoramento que produzem a informação não redundante, do total número M de 

estações da rede. 

 
( )

( )Mjj

j
j XXXXH

XXH
k

,...,,,...,

,......,

11

1

−

=  (5.20) 

Deste modo, pode-se especificar um limite superior kj* como a porcentagem de 

incerteza que pode ser removida da rede de monitoramento. 

Este limite superior, kj*, pode ser alcançado através da combinação de um certo 

número de estações de monitoramento ou locais de amostragem que produzem kj > kj*, 

podem ser interrompidas. 

No procedimento descrito, os benefícios de cada combinação de estações de 

monitoramento são mensurados em termos do menor transporte de informações ou da 
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maior entropia condicional produzida pela combinação das estações de monitoramento, 

pois quanto menor o transporte de informação mais independente é a estação na 

produção de informações. 

Para selecionar a melhor combinação de estações, é suficiente comparar-se os 

custos e benefícios representados por tj ou kj. Aumentar-se-ão os custos pela adição de 

novas estações ou diminuir-se-ão os custos pela opção de descontinuidade de algumas 

estações. 

O procedimento acima auxilia a avaliação da rede de monitoramento com relação 

às estações de monitoramento existentes. 
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6 ESTUDO DE CASOS: REDIMENSIONAMENTO DE REDES DE 

MONITORAMENTO UTILIZANDO-SE O CONCEITO DE ENTROPIA 

Neste capítulo é apresentada a aplicação do conceito de entropia ao 

redimensionamento de redes de monitoramento, para as redes dos Rios Fox, Wisconsin, 

EUA, e Rio Piracicaba, São Paulo, Brasil. Posteriormente discute-se os resultados 

obtidos. 

A associação das estações de monitoramento para fins de redimensionamento 

baseia-se no critério de que esta associação produzirá o menor transporte de 

informações, ou seja, quanto mais estas estações produzirem informações independentes 

umas das outras, menor será a informação comum entre elas e isto caracterizará a 

importância da independência na produção de informação da estação de monitoramento 

considerada. 

O transporte de informação representa a quantidade de informação que está 

repetida no conjunto ou na associação das informações obtidas com os postos 

considerados na rede em questão. 

Quando os processos são independentes em cada posto, ou seja, a informação 

produzida só depende de cada posto em questão, o transporte de informação entre os 

postos considerados, será zero. 

Desta forma, a análise do redimensionamento sob o conceito de entropia sempre 

deverá levar em conta a incerteza da informação produzida em cada posto e a 

dependência entre as informações produzidas nestes postos. 

O redimensionamento é feito através do uso da programação de macros da 

planilha Excel.  

O programa desenvolvido permite que se faça a análise de 5 postos em uma 

mesma rede, com até 21 dados por posto, sendo analisada uma variável de cada vez. 
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Esse limite de dados por postos foi escolhido em função do número de dados utilizáveis 

no primeiro conjunto de dados analisado para a construção do programa. 

O programa classifica os postos por ordem de prioridade e, através deste 

resultado, pode-se concluir se algum posto pode ser desativado, qual a ordem de 

dasativação de postos ou, que dados podem ser deixados de ser medidos em 

determinados postos pois a informação obtida não está contribuindo significativamente 

para os resultados obtidos. 

Se a série de dados disponíveis for maior que 21, pode-se aplicar o programa 

várias vezes, para diferentes períodos de tempo e uma mesma variável, dentro da série 

disponível e, observar-se se a importância da informação fornecida por um dado posto 

vem se mantendo ao longo do tempo. 

Para esta aplicação, foi assumido que os dados são distribuídos normalmente. 

6.1 FOX RIVER – WISCONSIN – EUA 

Uma abrangente pesquisa a respeito das Bifenilas Policroradas (PCBs) e 

constituintes convencionais foi realizada durante os anos de 1989 e 1999, avaliando-se o 

conteúdo de PCBs armazenado e a quantidade que tinha alcançado a parte de inferior da 

bacia hidrográfica do Rio Fox (STEUER, JAEGER AND PATTERSON, 1995).  

Segundo STEUER, JAEGER AND PATTERSON (1995), durante o período de 

maio de 1989 a abril de 1990, os sedimentos contaminados do leito do rio foram a 

principal fonte de Bifenilas Policloradas na coluna d’água do Rio Fox e , desta forma, 

era importante obter uma quantificação dessa contaminação nos 51 quilômetros 

existentes entre o Lago Winnebago e a Barragem DePere. 

O Rio Fox é dividido, devido às suas características, na parte inferior e superior. A 

parte inferior se estende por 63 quilômetros do Lago Winnebago até Green Bay, 

drenando uma área de 6330 km2. A base de dados que serviu de fonte para este estudo 

compreende 595 km2, área que vai de jusante do Lago Winnebago a montante da 
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Barragem DePere. Esta barragem é a mais distante das 12 que o Rio Fox possui e está 

localizada a 11 quilômetros a montante da confluência do Rio Fox com a Green Bay. O 

Rio Fox pode ser visto na Figura 6.1. 

 
Figura 6.1 –Rio Fox, entre o Lago Winnebago e a Barragem de DePere, Wisconsin 

adaptado de EXPEDIA (2000).  

Os dados distribuídos com freqüência aproximadamente quinzenal, para Bifenilas 

Policloradas (PCB), Total de Sólidos em Suspensão (TSS) e Clorofila a (Cl-a), dados 1, 

2 e 3 respectivamente, são mostrados nas tabelas 6.1, 6.5 e 6.9. Os Postos mencionados 

tem as seguintes denominações: P1-Neenah; P2-Appleton; P3-Kaukauna; P4-Little 

Rapids e P5-DePere. 

Os resultados obtidos coma a aplicação do princípio de entropia para o 

redimensionamento de redes de monitoramento são apresentados a seguir. 

Para o caso do PCB os dados coletados no período de maio de 1989 a abril de 

1990, no que diz respeito à incerteza desta variável na produção de informação, indicam 

que o posto mais importante, de prioridade um, é o posto P5.  

Com relação à dependência na produção de informação entre estes postos, a 

informação repetida decresce com o aumento de postos na rede. 
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Os resultados mostram também que o posto P1, de prioridade cinco, possui baixa 

correlação com os demais e, consequentemente, pouca informação redundante, o que 

mostra que a informação produzida neste é pouco dependente dos outros postos. 

Tabela 6.1 - Dados de PCB, ng/L, para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada. 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 
Descrição  PCB [ng/L] PCB [ng/L] PCB [ng/L] PCB [ng/L] PCB [ng/L] 

1  1.78 11.93 11.04 15.95 18.29 
2  1.63 3.66 13.57 14.66 18.72 
3  1.80 8.51 6.02 10.44 9.11 
4  2.45 16.61 9.66 12.44 14.95 
5  1.45 18.95 18.86 17.56 21.74 
6  1.42 14.61 17.82 13.70 17.19 
7  0.52 16.23 14.92 13.93 19.66 
8  1.39 16.20 15.93 15.17 18.22 
9  0.99 17.91 15.02 12.43 16.78 

10  1.90 15.78 11.48 10.92 13.93 
11  0.87 12.58 13.51 13.93 12.92 
12  1.17 14.61 16.49 10.45 12.13 
13  1.71 9.59 8.38 9.38 12.32 
14  0.62 2.69 8.78 10.88 4.00 
15  1.95 2.35 2.82 4.41 2.63 
16  0.32 2.45 2.81 3.81 3.36 
17  1.44 2.71 3.30 2.57 3.26 
18  2.40 7.63 2.40 3.50 3.46 
19  1.08 2.93 4.31 5.05 5.27 
20  0.98 3.02 3.20 6.26 3.55 
21  1.00 3.73 5.17 5.91 6.73 

 

Tabela 6.2 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 0.57 6.15 5.58 4.59 6.56 
Variância 0.33 37.84 31.08 21.08 42.98 
Média 1.37 9.75 9.79 10.16 11.34 

 

Tabela 6.3 – Cálculo da entropia associada. 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P5 3.30 30.04 --- --- --- --- 
2 P2 5.99 54.51 2.75 0.55 16.59 0.82 
3 P3 8.27 75.29 5.13 0.85 14.28 0.91 
4 P4 10.18 92.65 7.23 1.04 12.54 0.94 
5 P1 10.98 100.00 10.12 0.06 0.55 0.33 
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Considerando a incerteza envolvida na produção da informação sobre a variável 

PCB e a dependência na produção desta informação pela rede de monitoramento, a 

prioridade na tomada dos dados deverá obedecer a seguinte ordem: P5, P2, P3, P4 e P1 

portanto, se houver a necessidade de interrupção das atividades de um destes postos, o 

primeiro a ser desativado é o de prioridade cinco ou, P1. 

Tabela 6.4 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

3.30 P5 --- --- --- --- 1 P5 
3.24 P2 0.55 0.33 0.67 0.82 2 P2 
3.14 P3 0.85 0.18 0.82 0.91 3 P3 
2.94 P4 1.04 0.13 0.87 0.94 4 P4 
0.86 P1 0.06 0.89 0.11 0.33 5 P1 
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Figura 6.2 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 

Tabela 6.5 - Dados de Cl-a, mg/L, para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada. 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Descrição  Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] 

1  24.00 34.00 38.00 50.00 57.00 
2  19.00 31.00 36.00 43.00 40.00 
3  23.00 28.00 24.00 36.00 34.00 
4  22.00 22.00 27.00 31.00 27.00 
5  27.00 42.00 44.00 52.00 65.00 
6  80.00 72.00 100.00 100.00 110.00 
7  96.00 130.00 140.00 125.00 160.00 
8  130.00 110.00 120.00 160.00 120.00 
9  60.00 77.00 92.00 120.00 120.00 
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Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Descrição  Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] Cl-a [mg/L] 

10  31.00 64.00 50.00 85.00 100.00 
11  38.00 56.00 64.00 88.00 89.00 
12  25.00 63.00 62.00 96.00 130.00 
13  22.00 57.00 63.00 110.00 63.00 
14  34.00 53.00 51.00 48.00 67.00 
15  48.00 52.00 59.00 57.00 29.00 
16  26.00 21.00 14.00 30.00 6.00 
17  5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 
18  3.00 5.00 5.00 5.00 9.00 
19  16.00 30.00 32.00 140.00 13.00 
20  46.50 8.00 26.00 27.00 24.00 
21  77.00 44.00 26.00 52.00 45.00 

 

Tabela 6.6 - Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 31.80 32.17 36.21 44.45 46.10 
Variância 1010.94 1035.09 1311.03 1975.66 2125.66 
Média 40.60 47.76 51.33 69.43 62.48 

 

Tabela 6.7 - Cálculo da entropia associada. 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 
Múltipla  

R  
1 P5 5.25 23.96 --- --- --- --- 
2 P4 10.11 46.13 4.90 0.35 6.73 0.71 
3 P1 14.68 67.00 9.80 0.31 3.02 0.68 
4 P3 18.50 84.43 13.49 1.19 8.10 0.95 
5 P2 21.91 100.00 17.02 1.48 7.99 0.97 

 

Tabela 6.8 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia  

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

5.25 P5 --- --- --- --- 1 P5 
5.21 P4 0.35 0.49 0.51 0.71 2 P4 
5.01 P3 0.31 0.54 0.46 0.68 3 P1 
4.89 P2 1.19 0.09 0.91 0.95 4 P3 
4.88 P1 1.48 0.05 0.95 0.97 5 P2 
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Para o caso do Cl-a, os dados coletados no período de maio de 1989 a abril de 

1990, no que diz respeito à incerteza desta variável na produção de informação, indicam 

que o posto mais importante, de prioridade um, é o posto P5.  
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Figura 6.3 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 

Com relação à dependência na produção de informação entre estes postos, a 

informação repetida cresce com o aumento de postos na rede. 

Os resultados mostram também que os postos possuem alta correlação entre si e, a 

informação redundante, ou repetida, é pequena, 7,99%, mesmo quando se considera a 

associação de todos os postos. Isto mostra que é importante a manutenção de todos os 

postos. 

Outro dado que mostra a importância da manutenção de todos os postos é o 

elevado valor da variância de cada um deles.  

Considerando a incerteza envolvida na produção da informação sobre a variável 

Cl-a e a dependência na produção desta informação pela rede de monitoramento, a 

prioridade na tomada dos dados deverá obedecer a seguinte ordem: P5, P4, P1, P3 e P2 

portanto, se houver a necessidade de interrupção das atividades de um destes postos, o 

primeiro a ser desativado é o de prioridade cinco ou, P2. 

  

Cl-a 
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Tabela 6.9 - Dados de TSS, mg/L, para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada. 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Descrição  TSS [mg/L] TSS [mg/L] TSS [mg/L] TSS [mg/L] TSS [mg/L] 

1  11.00 18.00 24.00 28.00 57.00 
2  14.00 27.00 28.00 31.00 24.00 
3  17.00 27.00 37.00 85.00 60.00 
4  8.00 20.00 25.00 50.00 38.00 
5  23.00 37.00 32.00 29.00 72.00 
6  23.00 36.00 39.00 42.00 37.00 
7  22.00 37.00 38.00 40.00 40.00 
8  36.00 44.00 45.00 59.00 51.00 
9  23.00 33.00 40.00 44.00 40.00 

10  14.00 23.00 30.00 29.00 29.00 
11  14.00 19.00 22.00 25.00 34.00 
12  12.00 26.00 25.00 28.00 40.00 
13  8.00 26.00 28.00 31.00 36.00 
14  14.00 29.00 30.00 42.00 28.00 
15  25.00 26.00 28.00 28.00 18.00 
16  13.00 12.00 9.00 12.00 8.00 
17  4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 
18  2.00 4.00 4.00 6.00 13.00 
19  13.00 24.00 22.00 504.00 25.00 
20  37.00 6.00 18.00 21.00 43.00 
21  40.00 23.00 26.00 26.00 27.00 

 

Tabela 6.10 – Dados iniciais dos postos. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 10.39 10.87 10.82 104.32 16.73 
Variância 107.99 118.23 117.06 10883.06 279.86 
Média 17.76 23.86 26.48 55.43 34.57 

 

Tabela 6.11 – Cálculo da entropia associada. 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 6.07 29.99 --- --- --- --- 
2 P5 10.30 50.93 6.07 0.00 0.00 0.00 
3 P1 14.00 69.21 10.24 0.06 0.59 0.34 
4 P2 17.57 86.88 13.77 0.23 1.66 0.61 
5 P3 20.23 100.00 16.43 1.15 6.52 0.95 
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Tabela 6.12 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

6.07 P4 --- --- --- --- 1 P4 
4.24 P5 0.00 1.00 0.00 0.00 2 P5 
3.81 P2 0.06 0.89 0.11 0.34 3 P1 
3.80 P3 0.23 0.63 0.37 0.61 4 P2 
3.76 P1 1.15 0.10 0.90 0.95 5 P3 
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Figura 6.4 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 
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Figura 6.5 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede, sendo: dado 1: PCB, dado 2: Cl-a, dado 3: TSS . 
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Para o caso do total de sólidos em suspensão, TSS, os dados coletados no período 

de maio de 1989 a abril de 1990, no que diz respeito à incerteza desta variável na 

produção de informação, indicam que o posto mais importante, de prioridade um, é o 

posto P4, porém o P5, que tinha prioridade 1 para os dois dados anteriores, segue o P4, 

estando com prioridade 2. Este resultado, juntamente com os dois anteriores, mostram 

que o posto P5 é um posto de grande importância na rede e portanto, deve ser mantido. 

Com relação à dependência na produção de informação entre estes postos, a 

informação repetida cresce com o aumento de postos na rede. 

A informação redundante quando se associa o posto 4, de prioridade 1, com o 5, 

de prioridade 2, é zero, o que também mostra que ambos devem ser mantidos para se 

monitorar o total de sólidos em suspensão, TSS. 

Quando se acrescenta à rede, o posto P1, de prioridade 3, ainda o transporte de 

informação continua muito baixo, o que justifica ser importante a manutenção deste 

também. 

O baixo valor da informação redundante quando da associação dos postos e o alto 

valor da variância de todos os postos mostra a importância da manutenção de todos eles 

porém, se um deles tiver que ser desativado, este deverá ser o P3 pois é o de prioridade 

5.  

Considerando a incerteza envolvida na produção da informação sobre a variável 

TSS e a dependência na produção desta informação pela rede de monitoramento, a 

prioridade na coleta dos dados deverá obedecer a seguinte ordem: P4, P5, P1, P2 e P3. 

6.2 RIO PIRACICABA – SÃO PAULO - BRASIL 

Os dados que foram utilizados nesta aplicação, da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba, foram obtidos do projeto PiraCena, disponibilizados na internet, página: 

www.cena.usp.br/piracena/ . O mapa dos postos de monitoramento da Bacia do Rio 

Piracicaba é mostrado na Figura 6.6, a seguir.  
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Nos postos de monitoramento utilizados no projeto PiraCena, encontram-se os 

dados referentes às análises de parâmetros físico-químicos em amostras de água, 

coletadas aproximadamente a cada três semanas, em dez pontos situados na bacia do rio 

Piracicaba, no período de junho de 1995 a junho de 1997. 

As variáveis de qualidade da água levantadas no projeto PiraCena, foram: 

Temperatura do ar e água (Celsius); oxigênio dissolvido, OD (% de saturação); pH; 

condutividade, em microSiemens/cm (µS/cm, ou); e os demais em unidades de micro-

Molar, como a alcalinidade (µM); amônia, NH4 (µM); nitrato, NO3 (µM); nitrito, NO2 

(µM);  SO4 (µM); cloreto, Cl (µM); potássio, K (µM); sódio, Na (µM); ferro, Fe (µM); 

bário, Ba (µM); cálcio, Ca (µM); magnésio, Mg (µM); hidróxido de silício, Si(OH)4 

(µM); e, ortofosfato, PO4 (µM). 

A condutividade fornece uma estimativa do Total dos Sólidos Dissolvidos, através 

da medida da capacidade de condução da corrente elétrica. 

 
Figura 6.6 – Mapa da bacia do Rio Piracicaba.Fonte: MARTINELLI (2000)  

A bacia do rio Piracicaba foi dividida em três trechos onde pode-se escolher, em 

cada um deles, 5 postos. Em cada posto foram escolhidas quatro variáveis a serem 

estudados. 

As variáveis selecionadas para este trabalho foram: condutividade, nitrato, 

magnésio e oxigênio dissolvido. Como cada variável, em cada posto, tinha uma série 
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maior que 21 dados, retirou-se duas séries da cada variável, para cada posto, o que 

permitiu a análise de 8 situações para cada trecho. 

Todas as séries têm os dados coletados no mesmo dia. 

As duas séries da mesma variável foram montadas de forma que a primeira 

contivesse os primeiros 21 dados e a segunda, os 21 últimos dados sendo que 14 dados 

ficaram repetidos em ambas as séries. 

A forma como as séries de dados e cada posto, para cada variável, foi montada, 

permite que se faça uma análise da manutenção da prioridade de cada posto. Se um 

dado posto tem prioridade 1 para ambas as séries, pode-se concluir que este posto 

realmente deve ser mantido pois mesmo se analisando os dados em duas vezes, a 

prioridade 1 deste se manteve. 

O trecho 1 é formado pelas estações: P1-Bairro da Ponte; P2-Paulínea; P3- 

Carioba; P4-Coperçucar e; P5- Artemis. 

O trecho 2 é formado pelas estações: P1-Fazenda da Barra; P2-Usina Ester; P3- 

Carioba; P4-Coperçucar e; P5- Artemis. 

O trecho 3 é formado pelas estações: P1-Morungaba; P2-Usina Ester; P3- 

Carioba; P4-Coperçucar e; P5- Artemis. 

Será analisado a seguir o trecho 1 da bacia do rio Piracicaba, para os dados: 

condutividade, nitrato, magnésio e oxigênio dissolvido, para os períodos 27/06/95 a 

20/08/96 e, 16/04/96 a 15/07/97. 

 

 

Tabela 6.13 - Dados de condutividade, em µS/cm, para cálculo da ordem de prioridade 
dos postos baseado na entropia associada, durante o período de 27/06/95 a 
20/08/96 
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Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutivida-
de (µS/cm) 

Condutivida-
de (µS/cm) 

Condutivida-
de (µS/cm) 

Condutivida-
de (µS/cm) 

Condutivida-
de (µS/cm) 

1 27/06/95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 18/07/95 50.40 171.50 106.40 208.00 191.30 
3 8/8/95 52.70 265.00 126.90 218.00 230.00 
4 31/08/95 51.00 375.00 178.00 287.00 277.00 
5 21/09/95 48.00 193.40 150.50 208.00 209.00 
6 10/10/95 59.00 291.00 164.40 248.00 217.00 
7 31/10/95 53.10 138.60 119.00 151.10 161.10 
8 22/11/95 53.80 401.00 163.40 233.00 257.00 
9 12/12/95 76.90 254.00 187.50 269.00 240.00 
10 4/1/96 57.90 89.80 126.00 117.70 113.20 
11 30/01/96 73.50 178.70 61.60 102.00 119.40 
12 13/02/96 59.00 146.00 74.00 110.00 112.00 
13 5/3/96 47.00 100.90 109.20 133.60 122.90 
14 26/03/96 46.50 113.80 70.20 101.80 109.30 
15 16/04/96 52.00 163.10 78.50 122.90 118.00 
16 7/5/96 58.80 166.30 101.70 157.10 148.80 
17 28/05/96 51.40 210.00 115.20 162.70 157.30 
18 18/06/96 49.70 288.00 132.80 210.00 195.80 
19 16/07/96 50.20 270.00 138.90 237.00 241.00 
20 1/8/96 50.70 305.00 138.30 267.00 269.00 
21 20/08/96 52.70 198.40 139.40 235.00 226.00 

 

Tabela 6.14 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4 P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 14.24 97.32 44.01 72.46 69.53 
Variância 202.79 9471.38 1937.08 5250.54 4834.51 
Média 52.11 205.69 118.19 179.95 176.91 

 

Tabela 6.15 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P2 6.00 26.08 --- --- --- --- 
2 P4 11.02 47.91 5.32 0.68 11.37 0.86 
3 P3 15.28 66.45 10.08 0.94 8.55 0.92 
4 P1 19.18 83.40 15.10 0.18 1.16 0.55 
5 P5 22.99 100.00 17.33 1.84 9.61 0.99 

 

Tabela 6.16 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 
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Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

6.00 P2 --- --- --- --- 1 P2 
5.70 P4 0.68 0.26 0.74 0.86 2 P4 
5.66 P5 0.94 0.15 0.85 0.92 3 P3 
5.20 P3 0.18 0.70 0.30 0.55 4 P1 
4.08 P1 1.84 0.03 0.97 0.99 5 P5 
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Figura 6.7 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 
de estações na rede. 

Para o caso da condutividade, os dados coletados no período acima, no que diz 

respeito à incerteza desta variável na produção de informação, indicam que o posto mais 

importante, de prioridade um, é o posto P2. 

Com relação à dependência na produção de informação entre estes postos, a 

informação repetida decresce com o aumento de postos na rede até atingir quatro postos 

porém, ao associar-se o quinto posto, a informação redundante começa a crescer. 

Considerando a incerteza envolvida na produção da informação sobre a variável 

condutividade e a dependência na produção desta informação pela rede de 

monitoramento, a prioridade na tomada dos dados deverá obedecer a seguinte ordem: 

P2, P4, P3, P1 e P5. 

Se necessária a desativação da medida da condutividade em algum posto, esta 

deverá ocorrer no posto P5, que tem prioridade cinco. 
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Tabela 6.17 – Dados de nitrato, em µM, para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, durante o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Descrição Data Nitrato (µM) Nitrato (µM) Nitrato (µM) Nitrato (µM) Nitrato (µM) 

1 27/06/95 9.68 24.19 16.13 11.29 12.9 
2 18/07/95 29.03 69.35 70.96 48.38 61.29 
3 8/8/95 32.26 93.54 77.41 33.87 48.38 
4 31/08/95 30.64 53.22 83.86 1.61 9.68 
5 21/09/95 26.61 65.80 67.74 63.70 76.93 
6 10/10/95 35.48 66.12 59.67 32.26 66.12 
7 31/10/95 23.87 66.85 55.96 52.90 65.96 
8 22/11/95 32.26 82.09 65.96 24.84 74.03 
9 12/12/95 31.29 76.61 47.25 23.22 42.25 
10 4/1/96 18.22 42.58 39.84 38.87 37.58 
11 30/01/96 27.26 76.61 40.00 45.96 54.03 
12 13/02/96 22.26 58.54 37.58 40.64 50.32 
13 5/3/96 18.06 36.93 47.09 46.13 47.9 
14 26/03/96 16.61 42.09 36.29 42.09 48.22 
15 16/04/96 30.64 81.61 45.32 49.83 60.8 
16 7/5/96 32.09 72.57 70.32 64.03 80.8 
17 28/05/96 33.06 64.35 73.54 61.93 73.54 
18 18/06/96 36.77 68.06 85.32 60.00 64.67 
19 16/07/96 32.26 69.67 79.99 48.38 50.8 
20 1/8/96 37.42 60.48 95.15 57.90 65.16 
21 20/08/96 35.96 58.87 79.19 52.42 63.38 

 

Tabela 6.18 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 7.48 16.47 20.46 16.90 18.59 
Variância 55.96 271.34 418.46 285.57 345.47 
Média 28.18 63.34 60.69 42.87 54.99 

 

Tabela 6.19 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P3 4.44 23.57 --- --- --- --- 
2 P5 8.70 46.20 4.36 0.08 1.85 0.39 
3 P2 12.70 67.47 8.48 0.22 2.51 0.59 
4 P4 16.34 86.83 12.10 0.60 4.73 0.84 
5 P1 18.82 100.00 15.39 0.95 5.83 0.92 

Tabela 6.20 –Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 
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Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.44 P3 --- --- --- --- 1 P3 
4.34 P5 0.08 0.85 0.15 0.39 2 P5 
4.25 P4 0.22 0.65 0.35 0.59 3 P2 
4.22 P2 0.60 0.30 0.70 0.84 4 P4 
3.43 P1 0.95 0.15 0.85 0.92 5 P1 
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Figura 6.8 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 

Para o caso do nitrato, os dados coletados no período acima, no que diz respeito à 

incerteza desta variável na produção de informação, indicam que o posto mais 

importante, de prioridade um, é o posto P3. 

Com relação à dependência na produção de informação entre estes postos, a 

informação repetida cresce com o aumento de postos na rede. 

A informação redundante, ou repetida, é pequena mesmo quando se considera a 

associação de todos os postos. Isto mostra que é importante a manutenção de todos eles. 

Considerando a incerteza envolvida na produção da informação sobre a variável 

nitrato e a dependência na produção desta informação pela rede de monitoramento, a 

prioridade na tomada dos dados deverá obedecer a seguinte ordem: P3, P5, P2, P4 e P1. 

Se necessária a desativação da medida do nitrato em algum posto, esta deverá 

ocorrer no posto P1, que tem prioridade cinco. 
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Tabela 6.21 – Dados de magnésio, em µM, para cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o período de 27/06/95 a 
20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Magnésio 
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

1 27/06/95 53.47 82.26 78.15 86.38 111.06 
2 18/07/95 53.47 69.92 74.04 86.38 115.17 
3 8/8/95 53.47 82.26 74.04 86.38 111.06 
4 31/08/95 49.36 86.38 82.26 94.60 123.40 
5 21/09/95 41.47 73.11 71.08 89.55 112.25 
6 10/10/95 49.36 86.38 69.92 86.38 98.72 
7 31/10/95 49.36 74.04 65.81 74.04 98.72 
8 22/11/95 41.13 82.26 61.70 90.49 127.51 
9 12/12/95 57.58 94.60 86.38 98.72 148.08 
10 4/1/96 49.36 61.70 65.81 78.15 102.83 
11 30/01/96 61.70 86.38 57.58 74.04 111.06 
12 13/02/96 57.58 74.04 61.70 78.15 106.94 
13 5/3/96 53.47 57.58 74.04 86.38 106.94 
14 26/03/96 53.47 74.04 61.70 69.92 98.72 
15 16/04/96 53.47 78.15 61.70 69.92 98.72 
16 7/5/96 53.47 82.26 78.15 86.38 115.17 
17 28/05/96 53.47 86.38 78.15 90.49 115.17 
18 18/06/96 53.47 90.49 86.38 98.72 119.28 
19 16/07/96 53.47 90.49 82.26 94.60 119.28 
20 1/8/96 45.25 82.26 74.04 90.49 111.06 
21 20/08/96 45.25 78.15 74.04 82.26 106.94 

 
Tabela 6.22 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4 P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 5.11 9.27 8.57 8.59 11.57 
Variância 26.07 85.97 73.51 73.86 133.83 
Média 51.53 79.67 72.33 85.35 112.29 

 
Tabela 6.23 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P5 3.87 23.57 --- --- --- --- 
2 P2 7.33 44.67 3.68 0.18 4.75 0.55 
3 P3 10.67 64.99 7.10 0.23 3.16 0.61 
4 P1 13.70 83.46 10.65 0.02 0.17 0.19 
5 P4 16.41 100.00 12.84 0.86 6.25 0.91 

Tabela 6.24 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 
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Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

3.87 P5 --- --- --- --- 1 P5 
3.65 P2 0.18 0.69 0.31 0.55 2 P2 
3.57 P4 0.23 0.63 0.37 0.61 3 P3 
3.57 P3 0.02 0.96 0.04 0.19 4 P1 
3.05 P1 0.86 0.18 0.82 0.91 5 P4 
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Figura 6.9 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 

Para o caso do magnésio, os dados coletados no período acima, no que diz 

respeito à incerteza desta variável na produção de informação, indicam que o posto mais 

importante, de prioridade um, é o posto P5. 

Com relação à dependência na produção de informação entre estes postos, a 

informação repetida cresce quando se associa 2 e 3 postos porém, cai quando se associa 

o quarto posto, voltando a crescer quando da associação do quinto. Como a informação 

redundante, ou repetida, é bem pequena mesmo quando se considera a associação de 

quatro postos, seria importante a manutenção pelo menos dos quatro primeiro postos, 

por ordem de prioridade. 

Considerando a incerteza envolvida na produção da informação sobre a variável 

nitrato e a dependência na produção desta informação pela rede de monitoramento, a 

prioridade na tomada dos dados deverá obedecer a seguinte ordem: P5, P2, P3, P1 e P4. 
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Se necessária a desativação da medida do nitrato em algum posto, esta deverá 

ocorrer no posto P4, que tem prioridade cinco. 

Tabela 6.25 – Dados de OD, em % de saturação, para cálculo da ordem de prioridade 
dos postos baseado na entropia associada, durante o período de 27/06/95 a 
20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data 
Oxigênio 

Dissolvido 
(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 
1 27/06/95 87.1 82.8 92.1 24.8 75.2 
2 18/07/95 90 79.2 74 6 56.5 
3 8/8/95 94.5 70.8 70.3 9.3 46.5 
4 31/08/95 82 66 84 4 10 
5 21/09/95 87.1 0 0 0 0 
6 10/10/95 89 36 61 8.6 41.2 
7 31/10/95 86.4 80.9 83.7 56.8 73.8 
8 22/11/95 85.6 82.1 89 8.1 47.3 
9 12/12/95 85.3 62.2 72.2 28.2 45.7 
10 4/1/96 86.7 85.3 68 60.4 79.7 
11 30/01/96 99.8 83.4 95 68 83 
12 13/02/96 86 89 101 70 77 
13 5/3/96 88.3 127.5 59.3 55.3 73.7 
14 26/03/96 99.5 89.2 80.2 65.8 83.2 
15 16/04/96 89.7 77.3 71.8 48.9 65.4 
16 7/5/96 91.4 70 83.9 45.1 64.6 
17 28/05/96 92.3 73.7 74.7 41.1 63.9 
18 18/06/96 92.1 70.7 81 35.2 69.8 
19 16/07/96 93.5 65.5 79.7 25.3 37.3 
20 1/8/96 93 67.6 88.4 21.1 47.5 
21 20/08/96 94.9 75.5 74.2 21.4 59.8 

 

Tabela 6.26 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 4.63 23.47 20.27 23.25 22.40 
Variância 21.44 551.06 411.00 540.53 501.76 
Média 90.20 73.08 75.40 33.50 57.20 

 

Tabela 6.27 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P2 4.57 23.21 --- --- --- --- 
2 P4 8.92 45.26 4.36 0.22 4.78 0.60 
3 P3 13.10 66.49 8.68 0.25 2.75 0.62 
4 P5 16.87 85.59 12.34 0.76 5.82 0.88 
5 P1 19.71 100.00 16.76 0.11 0.66 0.45 
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Tabela 6.28 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

4.57 P2 --- --- --- --- 1 P2 
4.57 P4 0.22 0.65 0.35 0.60 2 P4 
4.53 P5 0.25 0.61 0.39 0.62 3 P3 
4.43 P3 0.76 0.22 0.78 0.88 4 P5 
2.95 P1 0.11 0.80 0.20 0.45 5 P1 
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Figura 6.10 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 
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Figura 6.11 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede, sendo: dado 1: condutividade, dado 3: nitrato, dado 5: magnésio, 
dado 7: oxigênio dissolvido, para o período de 27/06/95 a 20/08/96. 
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Tabela 6.29 – Dados de condutividade, em µS/cm, para cálculo da ordem de prioridade 
dos postos baseado na entropia associada, durante o período de 16/04/96 a 
15/07/97 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

1 16/04/96 52.00 163.10 78.50 122.90 118.00 
2 7/5/96 58.80 166.30 101.70 157.10 148.80 
3 28/05/96 51.40 210.00 115.20 162.70 157.30 
4 18/06/96 49.70 288.00 132.80 210.00 195.80 
5 16/07/96 50.20 270.00 138.90 237.00 241.00 
6 1/8/96 50.70 305.00 138.30 267.00 269.00 
7 20/08/96 52.70 198.40 139.40 235.00 226.00 
8 17/09/96 53.05 203.00 134.20 210.00 216.00 
9 1/10/96 53.40 224.00 123.00 218.00 205.00 

10 22/10/96 47.50 194.70 111.70 182.60 190.00 
11 12/11/96 47.50 269.00 139.10 198.70 192.00 
12 3/12/96 47.60 273.00 96.30 151.40 161.30 
13 6/1/97 47.70 194.00 79.70 127.50 130.30 
14 28/01/97 0.00 71.50 91.30 91.20 92.10 
15 18/02/97 47.10 89.30 76.70 155.90 96.70 
16 11/3/97 51.60 174.40 83.80 139.10 121.20 
17 1/4/97 52.60 246.00 96.30 179.90 168.80 
18 22/04/97 53.20 210.00 140.10 181.00 174.80 
19 13/05/97 52.30 353.00 142.20 240.00 220.00 
20 3/6/97 54.80 235.00 130.70 6.94 209.00 
21 15/07/97 54.20 0.34 134.70 230.00 212.00 

 

Tabela 6.30 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 11.59 81.31 23.99 59.59 47.96 
Variância 134.34 6611.84 575.37 3550.81 2300.37 
Média 48.95 206.57 115.46 176.38 178.34 

 

Tabela 6.31 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P2 5.82 24.46 --- --- --- --- 
2 P4 11.28 47.44 5.77 0.04 0.73 0.29 
3 P5 16.21 68.16 10.92 0.36 3.20 0.72 
4 P3 20.06 84.34 15.46 0.75 4.61 0.88 
5 P1 23.78 100.00 19.91 0.15 0.73 0.50 
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Tabela 6.32 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

5.82 P2 --- --- --- --- 1 P2 
5.51 P4 0.04 0.92 0.08 0.29 2 P4 
5.29 P5 0.36 0.49 0.51 0.72 3 P5 
4.60 P3 0.75 0.22 0.78 0.88 4 P3 
3.87 P1 0.15 0.75 0.25 0.50 5 P1 
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Figura 6.12 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 

Tabela 6.33 – Dados de nitrato, em µM, para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, durante o período de 16/04/96 a 15/07/97 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

1 16/04/96 30.64 81.61 45.32 49.83 60.80 
2 7/5/96 32.09 72.57 70.32 64.03 80.80 
3 28/05/96 33.06 64.35 73.54 61.93 73.54 
4 18/06/96 36.77 68.06 85.32 60.00 64.67 
5 16/07/96 32.26 69.67 79.99 48.38 50.80 
6 1/8/96 37.42 60.48 95.15 57.90 65.16 
7 20/08/96 35.96 58.87 79.19 52.42 63.38 
8 17/09/96 28.06 50.00 46.93 48.06 60.96 
9 1/10/96 29.51 73.06 70.80 60.16 89.67 
10 22/10/96 24.68 75.96 73.22 61.93 82.09 
11 12/11/96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 3/12/96 3.39 10.64 11.13 8.87 12.74 
13 6/1/97 26.29 202.73 55.80 37.50 47.09 
14 28/01/97 13.22 27.42 52.58 66.12 38.22 
15 18/02/97 20.16 34.03 58.54 56.29 49.51 
16 11/3/97 28.55 59.19 74.03 64.19 74.67 
17 1/4/97 37.42 49.35 100.96 56.12 36.77 
18 22/04/97 36.61 68.87 94.19 60.96 66.93 
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Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

19 13/05/97 44.35 297.23 114.99 59.51 67.58 
20 3/6/97 38.71 74.19 101.12 74.19 69.67 
21 15/07/97 26.45 0.65 11.29 103.55 8.39 

 

Tabela 6.34 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 11.24 65.94 30.78 20.99 24.38 
Variância 126.36 4347.47 947.29 440.71 594.42 
Média 28.36 71.38 66.40 54.85 55.40 

 

Tabela 6.35 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P2 5.61 25.68 --- --- --- --- 
2 P3 10.29 47.13 5.45 0.16 2.87 0.52 
3 P4 14.65 67.08 10.19 0.11 1.04 0.44 
4 P5 18.89 86.49 14.27 0.37 2.55 0.73 
5 P1 21.84 100.00 18.00 0.89 4.70 0.91 

 

Tabela 6.36 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

5.61 P2 --- --- --- --- 1 P2 
4.85 P3 0.16 0.72 0.28 0.52 2 P3 
4.61 P5 0.11 0.81 0.19 0.44 3 P4 
4.46 P4 0.37 0.47 0.53 0.73 4 P5 
3.84 P1 0.89 0.17 0.83 0.91 5 P1 
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Figura 6.13 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 

Tabela 6.37 – Dados de magnésio, em µM, para cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o período de 16/04/96 a 
15/07/97 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Magnésio  
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

Magnésio  
(µM) 

1 16/04/96 53.47 78.15 61.70 69.92 98.72 
2 7/5/96 53.47 82.26 78.15 86.38 115.17 
3 28/05/96 53.47 86.38 78.15 90.49 115.17 
4 18/06/96 53.47 90.49 86.38 98.72 119.28 
5 16/07/96 53.47 90.49 82.26 94.60 119.28 
6 1/8/96 45.25 82.26 74.04 90.49 111.06 
7 20/08/96 45.25 78.15 74.04 82.26 106.94 
8 17/09/96 49.36 69.92 65.81 78.15 127.51 
9 1/10/96 53.47 86.38 78.15 90.49 123.40 
10 22/10/96 49.36 82.26 74.04 90.49 135.74 
11 12/11/96 49.36 86.38 78.15 90.49 139.85 
12 3/12/96 49.36 82.26 69.92 82.26 139.85 
13 6/1/97 57.58 78.15 61.70 74.04 230.34 
14 28/01/97 49.36 53.47 69.92 78.15 90.49 
15 18/02/97 61.70 61.70 74.04 86.38 102.83 
16 11/3/97 57.58 82.26 65.81 78.15 111.06 
17 1/4/97 53.47 90.49 74.04 90.49 131.62 
18 22/04/97 53.47 90.49 94.60 102.83 131.62 
19 13/05/97 53.47 98.72 82.26 98.72 119.28 
20 3/6/97 49.36 65.81 74.04 90.49 115.17 
21 15/07/97 53.47 94.60 82.26 94.60 131.62 
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Tabela 6.38 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 3.93 11.08 8.03 8.54 27.63 
Variância 15.45 122.87 64.52 73.00 763.27 
Média 52.30 81.48 75.21 87.55 124.57 

 

Tabela 6.39 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P5 4.74 27.77 --- --- --- --- 
2 P2 8.54 50.04 4.71 0.02 0.52 0.22 
3 P4 11.87 69.59 8.31 0.23 2.67 0.61 
4 P1 14.64 85.80 11.85 0.02 0.19 0.21 
5 P3 17.06 100.00 13.56 1.08 7.37 0.94 

 

Tabela 6.40 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.74 P5 --- --- --- --- 1 P5 
3.82 P2 0.02 0.95 0.05 0.22 2 P2 
3.56 P4 0.23 0.63 0.37 0.61 3 P4 
3.50 P3 0.02 0.96 0.04 0.21 4 P1 
2.79 P1 1.08 0.12 0.88 0.94 5 P3 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2 3 4 5
Número de estações na rede de monitoramento

T
ra

ns
po

rt
e 

de
 in

fo
rm

aç
ão

 (n
ap

ie
r) Magnésio µM

 
Figura 6.14 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 
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Tabela 6.41 – Dados de OD, em % de saturação, para cálculo da ordem de prioridade 
dos postos baseado na entropia associada, durante o período de 16/04/96 a 
15/07/97 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data 
Oxigênio 

Dissolvido 
(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 
1 16/04/96 89.7 77.3 71.8 48.9 65.4 
2 7/5/96 91.4 70 83.9 45.1 64.6 
3 28/05/96 92.3 73.7 74.7 41.1 63.9 
4 18/06/96 92.1 70.7 81 35.2 69.8 
5 16/07/96 93.5 65.5 79.7 25.3 37.3 
6 1/8/96 93 67.6 88.4 21.1 47.5 
7 20/08/96 94.9 75.5 74.2 21.4 59.8 
8 17/09/96 92.2 80.2 72.9 36.8 67.3 
9 1/10/96 92.9 67.5 78 29.5 41.2 
10 22/10/96 92.4 81.5 89.2 29.4 50.4 
11 12/11/96 90.6 57.1 92.1 22.2 37.4 
12 3/12/96 87.7 60.1 76.5 24 48.1 
13 6/1/97 91.5 70.5 84.7 56 71.4 
14 28/01/97 83.9 77.5 85.1 70.7 85.8 
15 18/02/97 89.6 84 75.9 70.9 89.3 
16 11/3/97 87.7 78.3 76 45.9 52.2 
17 1/4/97 87.3 65.6 84.5 23.2 54.1 
18 22/04/97 92.2 69.2 74.5 24.8 40.6 
19 13/05/97 90.7 45.8 74.4 18 40.5 
20 3/6/97 93.5 74.6 80.6 40.4 53.6 
21 15/07/97 106 72 80.4 11.9 36.2 

 

Tabela 6.42 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4 P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 4.18 8.87 5.82 16.39 15.44 
Variância 17.44 78.66 33.84 268.52 238.27 
Média 91.67 70.68 79.93 35.32 56.02 

 

Tabela 6.43 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 4.22 24.71 --- --- --- --- 
2 P5 7.66 44.93 3.51 0.71 16.81 0.87 
3 P2 11.03 64.66 7.43 0.24 3.07 0.61 
4 P3 14.21 83.30 11.03 0.00 0.00 0.00 
5 P1 17.06 100.00 14.21 0.00 0.00 0.03 
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Tabela 6.44 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.22 P4 --- --- --- --- 1 P4 
4.16 P5 0.71 0.24 0.76 0.87 2 P5 
3.60 P2 0.24 0.62 0.38 0.61 3 P2 
3.18 P3 0.00 1.00 0.00 0.00 4 P3 
2.85 P1 0.00 1.00 0.00 0.03 5 P1 
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Figura 6.15 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 
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Figura 6.16 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede, sendo: dado 2: condutividade, dado 4: nitrato, dado 6: magnésio, 
dado 8: oxigênio dissolvido, para o período de 16/04/96 a 15/07/97. 
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Tabela 6.45 – Ordem de prioridade dos postos do trecho 1, para as quatro variáveis 
analisadas. 

Condutividade Nitrato Magnésio Oxigênio 
dissolvido 

Ordem de 
prioridade 
dos postos Período 

1 
Período 

2 
Período 

1 
Período 

2 
Período 

1 
Período 

2 
Período 

1 
Período 

2 
1 P2 P2 P3 P2 P5 P5 P2 P4 
2 P4 P4 P5 P3 P2 P2 P4 P5 
3 P3 P5 P2 P4 P3 P4 P3 P2 
4 P1 P3 P4 P5 P1 P1 P5 P3 
5 P5 P1 P1 P1 P4 P3 P1 P1 
 

Na Tabela 6.45 pode-se observar-se que: 

a) Com relação à condutividade: os postos P2 e P4 mantiveram as 

prioridades 1 e 2 respectivamente, ao longo do tempo porém, o posto P5 

ganhou mais importância com o passar do tempo passando da prioridade 

5 para a prioridade 3, assim como os postos 3 e 1, que tiveram suas 

ordens de prioridade alteradas do primeiro para o segundo período. Isto 

mostra que as características dos postos 2 e 4, provavelmente foram 

mantidas mas, houve alguma alteração no posto 5 pois este passou de 

prioridade 5 para 3.   Este resultado mostra a importância de se ter uma 

série longa, e o mais atual possível, para se fazer o redimensionamento 

da rede pois, com apenas os primeiros 21 dados concluiria-se que a 

medida da condutividade no posto 5 poderia ser desativada e já a 

segunda série de 21 dados, mais atual, mostra que esta medida poderia 

ser desativada no posto 1. 

b) Com relação ao nitrato: fazendo-se uma análise semelhando ao caso da 

conduividade, pode-se concluir que, ao longo do tempo, o posto 1 

manteve a prioridade 5, portanto, provavelmente, ao desativar-se a 

medida do nitrato neste posto, o resultado não será grandemente afetado. 

Os demais postos mudaram a sua ordem de prioridade com o passar do 

tempo podendo-se apenas considerar que o posto P3 deve ser ainda 

mantido uma vez que passou apenas da prioridade 1 para 2 e, que as 

medidas do posto P2 deve ser analisada com bastante cuidado uma vez 

que sua importância  aumentou muito, passando da prioridade 3 para 1. 
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c) Com relação ao magnésio: pode-se observar que tanto P5 como P2 e P1 

mantiveram sua ordem de prioridade e, o posto P4 ganhou importância 

na medida do magnésio, uma vez que passou da prioridade 5 para 3. 

d) Com relação ao oxigênio dissolvido: apenas o posto P1 manteve sua 

prioridade, 5. O posto P4 passou da prioridade 2 para 1, o que mostra a 

importância da tomada deste dado neste posto. Os demais postos 

tiveram sua ordem de prioridade  bastante alterada, o que mostra que 

uma série maior de dados poderia fornecer um resultado melhor. Com o 

resultado mostrado na Tabela 6.45, pode-se concluir que se a medida do 

magnésio precisar ser interrompida em algum posto, este poderá ser o 

P1. 

No apêndice 3 são apresentados os dados e os resultados da análise feita para os 

trechos 2 e 3 do rio Piracicaba. O número de postos e as variáveis analisadas para estes 

dois casos foram os mesmos do trecho 1. 

Além disso, para o Rio Piracicaba, foi analisada a série de dados relativa a 

coliformes fecais. Este novo trecho foi chamado de “trecho 4”. Os postos utilizados para 

este trecho constam da figura 6.17. 

 
Figura 6.17 – Mapa da Bacia do Rio Piracicaba. Fonte:adaptado de MARTINELLI 

(2000). 
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O trecho 4 contém os seguintes postos: P1-AT–2065, P2-AT–2605 (Desem-

bargador Furtado), P3-PI–2135, P4-PI–2192 (Coperçucar), P5-PI–2800 (Artemis). 

Os conjuntos de dados para cálculo da ordem de prioridade dos postos, baseado na 

entropia associada, são mostrados a seguir. Os dados utilizados para a análise foram 

para os seguintes períodos: 

a) conjunto de dados 1: janeiro de 1979 a setembro de 1980, com leituras 

mensais; 

b) conjunto de dados 2: outubro de 1980 a junho de 1982, com leituras 

mensais; 

c) conjunto de dados 3: julho de 1982 a março de 1984, com leituras 

mensais; 

d) conjunto de dados 4: maio de 1983 a janeiro de 1985, com leituras 

mensais; 

e) conjunto de dados 5: janeiro de 1979 a maio de 1982, com leituras 

bimestrais; 

f) conjunto de dados 6: outubro de 1980 a fevereiro de 1984, com leituras 

bimestrais; 

g) conjunto de dados 7: julho de 1982 a novembro de 1985, com leituras 

bimestrais; 

h) conjunto de dados 8: julho de 1991 a novembro de 1994, com leituras 

bimestrais; 

Conjunto de dados 1:  
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Tabela 6.46 – Dados de Coliformes fecais, em NMP/100ml, para cálculo da ordem de 
prioridade dos postos baseado na entropia associada, durante o período de 
janeiro de 1979 a setembro de 1980, com dados mensais. 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 Jan-79 3.30E+05 7.90E+05 1.30E+04 4.90E+04 4.90E+05 
2 Feb-79 2.60E+03 1.70E+04 2.30E+05 1.30E+04 7.90E+03 
3 Mar-79 3.30E+05 4.90E+04 3.30E+05 1.30E+03 4.90E+04 
4 Apr-79 3.30E+04 2.00E+02 3.30E+05 4.90E+03 1.10E+04 
5 May-79 1.70E+05 7.90E+05 1.70E+04 7.90E+05 1.10E+04 
6 Jun-79 3.30E+03 2.00E+02 7.90E+04 1.30E+04 1.30E+04 
7 Jul-79 7.90E+05 4.60E+03 7.90E+05 5.00E+02 2.30E+04 
8 Aug-79 2.20E+04 4.90E+03 7.90E+05 1.70E+04 3.30E+05 
9 Sep-79 4.90E+04 7.90E+05 4.90E+05 3.30E+04 4.90E+03 

10 Oct-79 4.90E+05 3.30E+05 6.30E+05 4.90E+03 2.20E+05 
11 Nov-79 1.30E+04 1.30E+05 1.10E+06 2.30E+03 2.30E+04 
12 Dec-79 4.60E+05 2.20E+05 7.00E+03 4.90E+04 9.40E+03 
13 Jan-80 3.50E+06 2.30E+05 5.40E+06 2.20E+05 2.30E+05 
14 Feb-80 3.30E+05 2.30E+05 1.30E+05 3.30E+04 4.90E+04 
15 Mar-80 1.70E+05 3.50E+06 7.90E+04 2.30E+04 1.10E+05 
16 Apr-80 1.60E+07 1.76E+06 1.70E+06 3.50E+06 1.80E+06 
17 May-80 4.90E+03 2.20E+04 7.00E+04 7.90E+04 7.90E+04 
18 Jun-80 3.50E+06 2.40E+06 3.50E+06 7.90E+04 1.70E+05 
19 Jul-80 3.50E+06 5.40E+06 3.50E+06 1.70E+05 3.30E+05 
20 Aug-80 1.40E+06 3.50E+06 1.30E+06 2.30E+05 3.30E+05 
21 Sep-80 1.30E+05 4.90E+05 2.40E+06 1.30E+04 7.90E+04 

 

Tabela 6.47 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4 P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 3.53E+06 1.49E+06 1.46E+06 7.64E+05 3.91E+05 
Variância 1.25E+13 2.23E+12 2.12E+12 5.84E+11 1.53E+11 
Média 1.49E+06 9.84E+05 1.09E+06 2.54E+05 2.08E+05 

 

Tabela 6.48 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram. 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj" 

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla 
R 

1 P1 16.50 22.19 --- --- --- --- 
2 P2 32.08 43.16 16.45 0.05 0.29 0.30 
3 P3 47.57 64.00 31.96 0.12 0.38 0.47 
4 P4 61.15 82.26 46.18 1.39 2.93 0.97 
5 P5 74.33 100.00 60.04 1.11 1.82 0.94 
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Tabela 6.49 – Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

16.50 P1 --- --- --- --- 1 P1 
15.64 P2 0.05 0.91 0.09 0.30 2 P2 
15.61 P3 0.12 0.78 0.22 0.47 3 P3 
14.97 P4 1.39 0.06 0.94 0.97 4 P4 
14.30 P5 1.11 0.11 0.89 0.94 5 P5 
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Figura 6.18 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede, durante o período de janeiro de 1979 a setembro de 1980, com 
dados mensais. 

Conjunto de dados 2: 

Tabela 6.50 – Dados de coliformes fecais, para cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o período de outubro de 
1980 a junho de 1982, com dados mensais. 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 Oct-80 4.90E+05 9.20E+06 2.40E+07 2.40E+06 4.90E+05 
2 Nov-80 3.30E+05 4.90E+05 3.50E+06 2.30E+04 1.70E+05 
3 Dec-80 4.90E+04 4.90E+05 2.30E+05 1.30E+04 1.30E+04 
4 Jan-81 3.30E+04 7.90E+05 2.30E+05 1.10E+04 1.60E+04 
5 Feb-81 1.30E+05 1.30E+05 1.30E+04 3.30E+04 3.30E+04 
6 Mar-81 2.30E+04 2.30E+05 1.30E+06 2.30E+05 1.30E+05 
7 Apr-81 4.90E+04 2.40E+06 3.50E+06 3.30E+05 3.00E+04 
8 May-81 2.30E+04 1.30E+06 3.30E+05 1.30E+04 2.20E+04 
9 Jun-81 1.70E+05 2.30E+05 2.30E+05 4.60E+03 2.30E+04 

10 Jul-81 1.30E+05 2.30E+05 4.90E+05 4.90E+03 3.30E+04 
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Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
11 Aug-81 9.20E+05 7.90E+05 4.90E+05 1.70E+04 3.30E+04 
12 Sep-81 2.30E+05 5.00E+04 7.90E+05 7.90E+04 5.00E+04 
13 Oct-81 2.80E+06 2.40E+05 1.40E+06 1.30E+05 7.00E+03 
14 Nov-81 8.00E+03 5.00E+03 2.00E+04 1.30E+04 2.60E+03 
15 Dec-81 5.40E+04 5.75E+04 4.90E+04 1.30E+05 4.90E+04 
16 Jan-82 2.20E+04 1.10E+05 1.30E+04 1.70E+05 2.00E+04 
17 Feb-82 3.30E+04 4.90E+04 1.70E+04 4.90E+03 1.30E+04 
18 Mar-82 4.90E+04 2.40E+05 5.40E+05 3.30E+04 2.20E+04 
19 Apr-82 3.30E+04 2.10E+05 4.90E+05 1.10E+03 3.30E+04 
20 May-82 2.30E+04 1.30E+05 1.10E+05 2.30E+04 8.00E+03 
21 Jun-82 2.40E+05 1.30E+06 2.40E+05 5.40E+05 2.40E+04 

 

Tabela 6.51 – Dados iniciais dos postos. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4 P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 6.16E+05 1.99E+06 5.18E+06 5.22E+05 1.07E+05 
Variância 3.80E+11 3.96E+12 2.69E+13 2.72E+11 1.14E+10 
Média 2.78E+05 8.89E+05 1.81E+06 2.00E+05 5.82E+04 

 

Tabela 6.52 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Estação 
número 

Estação de 
Monitoram
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
correlação 
múltipla 

R 
1 P3 16.88 23.82 --- --- --- --- 
2 P1 31.62 44.63 16.87 0.01 0.04 0.11 
3 P2 46.16 65.14 30.23 1.39 4.40 0.97 
4 P4 59.32 83.73 44.74 1.42 3.07 0.97 
5 P5 70.85 100.00 57.85 1.47 2.47 0.97 

 

Tabela 6.53 – Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

16.88 P3 --- --- --- --- 1 P3 
15.92 P2 0.01 0.99 0.01 0.11 2 P1 
14.75 P1 1.39 0.06 0.94 0.97 3 P2 
14.58 P4 1.42 0.06 0.94 0.97 4 P4 
13.00 P5 1.47 0.05 0.95 0.97 5 P5 
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Figura 6.19 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 

Conjunto de dados 3 

Tabela 6.54 - Dados de coliformes fecais, para cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o período de julho de 1982 
a março de 1984, com dados mensais. 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 Jul-82 3.30E+04 9.40E+04 2.20E+05 2.30E+05 1.30E+04 
2 Aug-82 7.00E+03 9.20E+06 7.00E+05 2.30E+05 2.00E+03 
3 Sep-82 1.10E+05 1.70E+06 2.30E+05 1.70E+05 3.30E+05 
4 Oct-82 1.70E+04 1.70E+05 1.70E+05 2.20E+05 7.00E+05 
5 Nov-82 2.30E+04 5.00E+02 2.20E+03 1.70E+03 1.30E+04 
6 Dec-82 2.30E+05 1.30E+05 1.70E+05 2.30E+05 1.30E+05 
7 Jan-83 3.50E+06 3.15E+05 1.40E+06 3.40E+05 1.40E+05 
8 Feb-83 2.00E+05 5.00E+05 7.00E+04 1.30E+05 3.30E+04 
9 Mar-83 2.20E+05 3.30E+05 1.70E+05 1.10E+05 1.30E+06 

10 Apr-83 2.30E+05 1.70E+06 1.30E+06 4.90E+05 4.90E+05 
11 May-83 8.00E+03 1.70E+05 8.00E+03 1.70E+06 2.47E+05 
12 Jun-83 1.10E+04 3.30E+04 3.30E+03 7.90E+02 3.10E+03 
13 Jul-83 7.90E+03 4.90E+03 1.40E+05 3.30E+04 3.30E+04 
14 Aug-83 1.30E+05 7.90E+05 9.20E+05 3.10E+05 1.70E+05 
15 Sep-83 2.20E+04 7.00E+05 7.90E+05 1.70E+05 1.30E+05 
16 Oct-83 4.90E+04 3.30E+05 1.30E+06 3.30E+05 1.30E+05 
17 Nov-83 4.90E+04 2.00E+04 5.00E+04 2.00E+04 3.50E+05 
18 Dec-83 7.00E+03 5.00E+03 1.30E+05 3.30E+05 2.20E+02 
19 Jan-84 2.30E+04 2.30E+04 2.00E+05 1.70E+06 8.00E+04 
20 Feb-84 1.30E+05 2.40E+04 3.30E+05 2.00E+05 8.00E+03 
21 Mar-84 1.30E+03 4.90E+04 1.70E+04 8.00E+03 7.00E+03 
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Tabela 6.55 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 7.52E+05 1.99E+06 4.68E+05 4.73E+05 3.11E+05 
Variância 5.65E+11 3.98E+12 2.19E+11 2.24E+11 9.68E+10 
Média 2.38E+05 7.76E+05 3.96E+05 3.31E+05 2.05E+05 

 

Tabela 6.56 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
número 

Estação de 
monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj" 

(%) 

Entropia 
condicional       

(napier) 

Transporte 
de 

informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

   (1-tj)                  
(%) 

Coef. de 
correlação 
múltipla         

R 
1 P2 15.92 21.61 --- --- --- --- 
2 P1 30.87 41.89 15.92 0.00 0.00 0.00 
3 P4 45.36 61.55 30.87 0.00 0.00 0.00 
4 P3 59.64 80.91 45.16 0.20 0.44 0.57 
5 P5 73.70 100.00 59.64 0.00 0.00 0.02 

 

Tabela 6.57 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

15.92 P2 --- --- --- --- 1 P2 
14.95 P1 0.00 1.00 0.00 0.00 2 P1 
14.49 P4 0.00 1.00 0.00 0.00 3 P4 
14.48 P3 0.20 0.67 0.33 0.57 4 P3 
14.07 P5 0.00 1.00 0.00 0.02 5 P5 
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Figura 6.20 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 
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Conjunto de dados 4: 

Tabela 6.58 – Dados de coliformes fecais para o cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o período de maio de 83 a 
janeiro de 1985. 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 May-83 8.00E+03 1.70E+05 8.00E+03 1.70E+06 2.47E+05 
2 Jun-83 1.10E+04 3.30E+04 3.30E+03 7.90E+02 3.10E+03 
3 Jul-83 7.90E+03 4.90E+03 1.40E+05 3.30E+04 3.30E+04 
4 Aug-83 1.30E+05 7.90E+05 9.20E+05 3.10E+05 1.70E+05 
5 Sep-83 2.20E+04 7.00E+05 7.90E+05 1.70E+05 1.30E+05 
6 Oct-83 4.90E+04 3.30E+05 1.30E+06 3.30E+05 1.30E+05 
7 Nov-83 4.90E+04 2.00E+04 5.00E+04 2.00E+04 3.50E+05 
8 Dec-83 7.00E+03 5.00E+03 1.30E+05 3.30E+05 2.20E+02 
9 Jan-84 2.30E+04 2.30E+04 2.00E+05 1.70E+06 8.00E+04 

10 Feb-84 1.30E+05 2.40E+04 3.30E+05 2.00E+05 8.00E+03 
11 Mar-84 1.30E+03 4.90E+04 1.70E+04 8.00E+03 7.00E+03 
12 Apr-84 7.90E+04 1.30E+05 7.90E+04 2.30E+04 2.30E+04 
13 May-84 1.30E+04 7.90E+04 1.70E+05 2.30E+05 2.00E+03 
14 Jun-84 5.40E+04 5.40E+05 2.40E+06 5.00E+03 2.30E+04 
15 Jul-84 6.30E+04 9.20E+05 4.90E+04 4.90E+04 3.50E+05 
16 Aug-84 9.20E+04 5.25E+05 1.60E+05 2.00E+02 1.30E+04 
17 Sep-84 2.40E+04 1.30E+05 3.50E+05 2.00E+03 7.00E+03 
18 Oct-84 3.30E+04 1.70E+04 2.80E+05 3.50E+04 4.90E+03 
19 Nov-84 1.60E+05 7.90E+04 3.30E+04 3.30E+04 2.30E+04 
20 Dec-84 3.30E+04 2.40E+02 3.30E+04 3.30E+03 2.40E+05 
21 Jan-85 3.30E+04 3.30E+04 1.30E+05 3.30E+04 3.30E+04 

 

Tabela 6.59 – Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 4.55E+04 2.92E+05 5.77E+05 4.96E+05 1.16E+05 
Variância 2.07E+09 8.55E+10 3.33E+11 2.46E+11 1.34E+10 
Média 4.87E+04 2.19E+05 3.61E+05 2.48E+05 8.94E+04 

 

Tabela 6.60 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
número 

Estação de 
monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj" 

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

informação 
(napier) 

Informação 
redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
correlação 
múltipla  

R 
1 P3 14.68 21.55 --- --- --- --- 
2 P4 29.22 42.88 14.68 0.00 0.00 0.00 
3 P2 43.10 63.25 29.10 0.12 0.42 0.47 
4 P5 56.05 82.26 42.97 0.13 0.30 0.48 
5 P1 68.14 100.00 56.00 0.06 0.10 0.33 
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Tabela 6.61 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

14.68 P3 --- --- --- --- 1 P3 
14.53 P4 0.00 1.00 0.00 0.00 2 P4 
14.00 P2 0.12 0.78 0.22 0.47 3 P2 
13.08 P5 0.13 0.77 0.23 0.48 4 P5 
12.14 P1 0.06 0.89 0.11 0.33 5 P1 
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Figura 6.21 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede. 
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Figura 6.22 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 
de estações na rede, utilizando-se dados com frequência mensal, sendo: dado 1 : período 
de janeiro de 1979 a setembro de 1980; dado 2: período de outubro de 1980 a junho de 
1982; dado 3: período de julho de 1982 a março de 1984; dado 4: período de maio de 

1983 a janeiro de 1985 
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Tabela 6.62 – Ordem de prioridade dos postos para os quatro períodos analisados. 

Período Ordem de 
prioridade Jan/79 a set/80 Out/80 a jun/82 Jul/82 a mar/84 Mai/83 a jan/85 

1 P1 P3 P2 P3 
2 P2 P1 P1 P4 
3 P3 P2 P4 P2 
4 P4 P4 P3 P5 
5 P5 P5 P5 P1 

 

Conforme mostrado na tabela acima, pode-se observar que: 

a) Caso algum posto tenha que ser descartado, a análise mostra que este 

poderia ser o 5, uma vez que em 4 períodos analisados, este apareceu 

com prioridade 5 e apenas uma vez apareceu com prioridade 4. 

b) A figura 6.22 mostra que o máximo de informação é obtida com 4 

postos, o que leva a concluir que um deles pode ser descartado. 

c) A última série de daos mostrou uma variação muito grande na ordem de 

prioridade dos postos, o que leva a concluir que o monitoramento deve 

ser mantido em todos os postos por mais algum tempo e então deve-se 

fazer novas análises para se saber a atual tendência. 

Conjunto de dados 5: 

Tabela 6.63 – Dados de coliformes fecais para o cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o períodode janeiro de 1979 
a maio de 1982 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 Jan-79 3.30E+05 7.90E+05 1.30E+04 4.90E+04 4.90E+05 
2 Mar-79 3.30E+05 4.90E+04 3.30E+05 1.30E+03 4.90E+04 
3 May-79 1.70E+05 7.90E+05 1.70E+04 7.90E+05 1.10E+04 
4 Jul-79 7.90E+05 4.60E+03 7.90E+05 5.00E+02 2.30E+04 
5 Sep-79 4.90E+04 7.90E+05 4.90E+05 3.30E+04 4.90E+03 
6 Nov-79 1.30E+04 1.30E+05 1.10E+06 2.30E+03 2.30E+04 
7 Jan-80 3.50E+06 2.30E+05 5.40E+06 2.20E+05 2.30E+05 
8 Mar-80 1.70E+05 3.50E+06 7.90E+04 2.30E+04 1.10E+05 
9 May-80 4.90E+03 2.20E+04 7.00E+04 7.90E+04 7.90E+04 

10 Jul-80 3.50E+06 5.40E+06 3.50E+06 1.70E+05 3.30E+05 
11 Sep-80 1.30E+05 4.90E+05 2.40E+06 1.30E+04 7.90E+04 
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Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
12 Nov-80 3.30E+05 4.90E+05 3.50E+06 2.30E+04 1.70E+05 
13 Jan-81 3.30E+04 7.90E+05 2.30E+05 1.10E+04 1.60E+04 
14 Mar-81 2.30E+04 2.30E+05 1.30E+06 2.30E+05 1.30E+05 
15 May-81 2.30E+04 1.30E+06 3.30E+05 1.30E+04 2.20E+04 
16 Jul-81 1.30E+05 2.30E+05 4.90E+05 4.90E+03 3.30E+04 
17 Sep-81 2.30E+05 5.00E+04 7.90E+05 7.90E+04 5.00E+04 
18 Nov-81 8.00E+03 5.00E+03 2.00E+04 1.30E+04 2.60E+03 
19 Jan-82 2.20E+04 1.10E+05 1.30E+04 1.70E+05 2.00E+04 
20 Mar-82 4.90E+04 2.40E+05 5.40E+05 3.30E+04 2.20E+04 
21 May-82 2.30E+04 1.30E+05 1.10E+05 2.30E+04 8.00E+03 

 

Tabela 6.64 – Dados iniciais dos postos. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 1.02E+06 1.31E+06 1.46E+06 1.75E+05 1.24E+05 
Variância 1.05E+12 1.73E+12 2.13E+12 3.08E+10 1.54E+10 
Média 4.69E+05 7.51E+05 1.02E+06 9.43E+04 9.06E+04 

 

Tabela 6.65 – Cálculo da entropia associada. 

Estação 
número 

Estação de 
monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
associada 
[napier] 

Participação 
na incerteza 
total "Kj" 

[%]  

Entropia 
condicional 

[napier] 

Transporte 
de 

informação 
[napier]  

Informação 
Redundund
ante (1-tj)  

[%] 

Coef. de 
correlação 
múltipla 

R 
1 P3 15.61 21.65 --- --- --- --- 
2 P2 31.09 43.12 15.58 0.03 0.18 0.23 
3 P1 45.68 63.36 30.42 0.67 2.15 0.86 
4 P4 59.15 82.04 45.66 0.03 0.06 0.23 
5 P5 72.10 100.00 58.95 0.20 0.34 0.58 

 

Tabela 6.66 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

15.61 P3 --- --- --- --- 1 P3 
15.51 P2 0.03 0.95 0.05 0.23 2 P2 
15.26 P1 0.67 0.26 0.74 0.86 3 P1 
13.49 P4 0.03 0.95 0.05 0.23 4 P4 
13.15 P5 0.20 0.67 0.33 0.58 5 P5 
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Figura 6.23 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede 

Conjunto de dados 6: 

Tabela 6.67 – Dados de coliformes fecais para o cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o período de outubro de 
1980 a fevereiro de 1983 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 Oct-80 4.90E+05 9.20E+06 2.40E+07 2.40E+06 4.90E+05 
2 Dec-80 4.90E+04 4.90E+05 2.30E+05 1.30E+04 1.30E+04 
3 Feb-81 1.30E+05 1.30E+05 1.30E+04 3.30E+04 3.30E+04 
4 Apr-81 4.90E+04 2.40E+06 3.50E+06 3.30E+05 3.00E+04 
5 Jun-81 1.70E+05 2.30E+05 2.30E+05 4.60E+03 2.30E+04 
6 Aug-81 9.20E+05 7.90E+05 4.90E+05 1.70E+04 3.30E+04 
7 Oct-81 2.80E+06 2.40E+05 1.40E+06 1.30E+05 7.00E+03 
8 Dec-81 5.40E+04 1.45E+05 4.90E+04 1.30E+05 4.90E+04 
9 Feb-82 3.30E+04 4.90E+04 1.70E+04 4.90E+03 1.30E+04 

10 Apr-82 3.30E+04 2.10E+05 4.90E+05 1.10E+03 3.30E+04 
11 Jun-82 2.40E+05 1.30E+06 2.40E+05 5.40E+05 2.40E+04 
12 Aug-82 7.00E+03 9.20E+06 7.00E+05 2.30E+05 2.00E+03 
13 Oct-82 1.70E+04 1.70E+05 1.70E+05 2.20E+05 7.00E+05 
14 Dec-82 2.30E+05 1.30E+05 1.70E+05 2.30E+05 1.30E+05 
15 Feb-83 2.00E+05 5.00E+05 7.00E+04 1.30E+05 3.30E+04 
16 Apr-83 2.30E+05 1.70E+06 1.30E+06 4.90E+05 4.90E+05 
17 Jun-83 1.10E+04 3.30E+04 3.30E+03 7.90E+02 3.10E+03 
18 Aug-83 1.30E+05 7.90E+05 9.20E+05 3.10E+05 1.70E+05 
19 Oct-83 4.90E+04 3.30E+05 1.30E+06 3.30E+05 1.30E+05 
20 Dec-83 7.00E+03 5.00E+03 1.30E+05 3.30E+05 2.20E+02 
21 Feb-84 1.30E+05 2.40E+04 3.30E+05 2.00E+05 8.00E+03 
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Tabela 6.68 – Dados iniciais dos postos. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 6.13E+05 2.69E+06 5.17E+06 5.10E+05 1.96E+05 
Variância 3.76E+11 7.21E+12 2.67E+13 2.60E+11 3.82E+10 
Média 2.85E+05 1.34E+06 1.70E+06 2.89E+05 1.15E+05 

 

Tabela 6.69 – Cálculo da entropia associada. 

Estação 
número 

Estação de 
monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj" 

(%) 

Entropia 
condicional       

(napier) 

Transporte 
de 

informação 
(napier) 

Informação 
redundante   

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
correlação 
múltipla 

R 
1 P3 16.88 22.74 --- --- --- --- 
2 P2 32.77 44.16 16.55 0.33 1.94 0.69 
3 P1 47.51 64.01 32.76 0.01 0.03 0.15 
4 P5 60.99 82.18 47.39 0.11 0.24 0.45 
5 P4 74.22 100.00 59.66 1.34 2.19 0.96 

 

Tabela 6.70 – Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

16.88 P3 --- --- --- --- 1 P3 
16.22 P2 0.33 0.52 0.48 0.69 2 P2 
14.75 P1 0.01 0.98 0.02 0.15 3 P1 
14.56 P4 0.11 0.80 0.20 0.45 4 P5 
13.60 P5 1.34 0.07 0.93 0.96 5 P4 
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Figura 6.24 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede 

Conjunto de dados 7: 
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Tabela 6.71 – Dados de coliformes fecais para o cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseada na entropia associada, durante o período de julho de 1982 
a novembro de 1985. 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 Jul-82 3.30E+04 9.40E+04 2.20E+05 2.30E+05 1.30E+04 
2 Set-82 1.10E+05 1.70E+06 2.30E+05 1.70E+05 3.30E+05 
3 Nov-82 2.30E+04 5.00E+02 2.20E+03 1.70E+03 1.30E+04 
4 Jan-83 3.50E+06 1.65E+05 1.40E+06 3.40E+05 1.40E+05 
5 Mar-83 2.20E+05 3.30E+05 1.70E+05 1.10E+05 1.30E+06 
6 Mai-83 8.00E+03 1.70E+05 8.00E+03 1.70E+06 6.67E+05 
7 Jul-83 7.90E+03 4.90E+03 1.40E+05 3.30E+04 3.30E+04 
8 Set-83 2.20E+04 7.00E+05 7.90E+05 1.70E+05 1.30E+05 
9 Nov-83 4.90E+04 2.00E+04 5.00E+04 2.00E+04 3.50E+05 

10 Jan-84 2.30E+04 2.30E+04 2.00E+05 1.70E+06 8.00E+04 
11 Mar-84 1.30E+03 4.90E+04 1.70E+04 8.00E+03 7.00E+03 
12 Mai-84 1.30E+04 7.90E+04 1.70E+05 2.30E+05 2.00E+03 
13 Jul-84 6.30E+04 9.20E+05 4.90E+04 4.90E+04 3.50E+05 
14 Set-84 2.40E+04 1.30E+05 3.50E+05 2.00E+03 7.00E+03 
15 Nov-84 1.60E+05 7.90E+04 3.30E+04 3.30E+04 2.30E+04 
16 Jan-85 3.30E+04 3.30E+04 1.30E+05 3.30E+04 3.30E+04 
17 Mar-85 1.70E+05 5.40E+05 1.30E+05 2.30E+04 2.30E+03 
18 Mai-85 5.40E+05 1.30E+05 3.50E+06 2.30E+04 2.30E+04 
19 Jul-85 2.40E+05 3.00E+04 4.00E+03 8.00E+04 1.20E+04 
20 Set-85 2.40E+05 5.00E+05 2.40E+04 1.10E+04 5.00E+04 
21 Nov-85 3.00E+05 5.00E+04 8.00E+03 2.30E+04 9.00E+04 

 

Tabela 6.72 - Dados iniciais dos postos 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 7.51E+05 4.14E+05 7.89E+05 4.95E+05 3.09E+05 
Variância 5.64E+11 1.71E+11 6.22E+11 2.45E+11 9.55E+10 
Média 2.75E+05 2.74E+05 3.63E+05 2.38E+05 1.74E+05 

 

Tabela 6.73 – Cálculo da entropia associada. 

Estação 
número 

Estação de 
monitoram
.adicionada 
ao sistema 

Entropia 
associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj" 

(%)  

Entropia 
condicional       

(napier) 

Transporte 
de 

informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
correlação 
múltipla         

R 
1 P3 15.00 20.62 --- --- --- --- 
2 P1 29.85 41.04 14.91 0.09 0.61 0.41 
3 P4 44.39 61.02 29.85 0.00 0.00 0.00 
4 P2 58.74 80.75 44.39 0.00 0.00 0.00 
5 P5 72.74 100.00 58.68 0.06 0.10 0.33 
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Tabela 6.74 – Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

15.00 P3 --- --- --- --- 1 P3 
14.95 P1 0.09 0.83 0.17 0.41 2 P1 
14.53 P4 0.00 1.00 0.00 0.00 3 P4 
14.35 P2 0.00 1.00 0.00 0.00 4 P2 
14.06 P5 0.06 0.89 0.11 0.33 5 P5 
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Figura 6.25 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede 

Conjunto de dados 8: 

Tabela 6.75 – Dados de coliformes fecais para o cálculo da ordem de prioridade dos 
postos baseado na entropia associada, durante o período de julho de 1991 
a novembro de 1994. 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
1 Jul-91 8.00E+04 1.10E+04 5.00E+05 4.00E+04 2.30E+05 
2 Sep-91 1.30E+04 1.40E+05 1.30E+04 8.00E+04 3.00E+04 
3 Nov-91 1.70E+05 1.30E+04 2.57E+05 8.00E+04 8.00E+04 
4 Jan-92 2.00E+04 1.30E+04 5.00E+05 8.00E+04 1.30E+05 
5 Mar-92 2.40E+06 7.00E+04 5.00E+05 7.00E+03 1.70E+05 
6 May-92 8.00E+05 1.60E+03 1.70E+05 5.00E+04 8.00E+04 
7 Jul-92 2.30E+06 8.00E+05 1.70E+06 5.00E+05 1.10E+04 
8 Sep-92 1.10E+05 4.15E+05 5.00E+05 5.00E+04 5.00E+04 
9 Nov-92 5.00E+04 3.00E+04 1.30E+06 3.00E+05 3.00E+04 

10 Jan-93 1.70E+03 8.00E+04 8.00E+03 5.00E+04 8.00E+04 
11 Mar-93 5.00E+04 3.00E+05 1.30E+05 7.00E+04 8.00E+03 
12 May-93 3.00E+04 1.10E+04 3.00E+05 1.30E+05 1.10E+04 
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Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Coliformes 

Fecais 
(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 

Coliformes 
Fecais 

(NMP/100ml) 
13 Jul-93 5.00E+05 1.70E+04 2.40E+06 1.30E+04 3.00E+04 
14 Sep-93 1.70E+05 5.00E+05 1.70E+06 5.00E+05 2.30E+04 
15 Nov-93 1.70E+04 2.20E+05 1.10E+06 1.30E+04 8.00E+03 
16 Jan-94 7.00E+04 1.30E+06 3.00E+06 2.30E+05 1.25E+04 
17 Mar-94 1.30E+06 3.00E+04 1.10E+06 5.00E+04 1.70E+04 
18 May-94 3.00E+04 5.00E+03 2.30E+03 7.00E+03 5.00E+04 
19 Jul-94 7.00E+05 8.00E+04 2.30E+06 1.10E+04 8.00E+02 
20 Sep-94 3.00E+05 2.30E+05 3.00E+06 1.70E+06 8.00E+03 
21 Nov-94 8.00E+04 5.00E+04 3.00E+03 1.10E+04 2.30E+04 

 

Tabela 6.76 – Dados iniciais dos postos. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 7.17E+05 3.24E+05 1.00E+06 3.76E+05 5.99E+04 
Variância 5.14E+11 1.05E+11 1.01E+12 1.42E+11 3.59E+09 
Média 4.38E+05 2.06E+05 9.75E+05 1.89E+05 5.15E+04 

 

Tabela 6.77 – Cálculo da entropia associada 

Estação 
número 

Estação de 
monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj" 

(%)  

Entropia 
condicional       

(napier) 

Transporte 
de 

informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
correlação 
múltipla         

R 
1 P3 15.24 21.60 --- --- --- --- 
2 P1 30.13 42.71 15.23 0.01 0.08 0.15 
3 P4 44.19 62.64 29.93 0.20 0.65 0.57 
4 P2 58.13 82.41 44.02 0.17 0.38 0.53 
5 P5 70.54 100.00 58.12 0.01 0.02 0.14 

 

Tabela 6.78 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia. 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto 

15.24 P3 --- --- --- --- 1 P3 
14.90 P1 0.01 0.98 0.02 0.15 2 P1 
14.26 P4 0.20 0.67 0.33 0.57 3 P4  
14.11 P2 0.17 0.72 0.28 0.53 4 P2 
12.42 P5 0.01 0.98 0.02 0.14 5 P5 
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Figura 6.26 – Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede,  
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Figura 6. 27 - Variação do transporte de informação com relação ao aumento do número 

de estações na rede, utilizando-se dados com frequência bimestral, sendo: dado 5 : 
período de janeiro de 1979 a maio de 1982; dado 6: período de outubro de 1980 a 
fevereiro de 1984; dado 7: período de julho de 1982 a novembro de 1985; dado 8: 

período de julho de 1991 a novembro de 1994. 

Tabela 6.79 – Ordem de prioridade dos postos para os quatro períodos analisados. 

Período Ordem de 
prioridade Jan/79 a mai/82 Out/80 a fev/84 Jul/82 a nov/85 Jul/91 a nov/94 

1 P3 P3 P3 P3 
2 P2 P2 P1 P1 
3 P1 P1 P4 P4 
4 P4 P5 P2 P2 
5 P5 P4 P5 P5 
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No caso da análise baseada em dados bimestrais, confirma-se a alteração na 

prioridade dos postos verificada na análise com os dados de frequência mensal. O 

período total analisado é bem maior que na análise mensal e o posto 5 continua sendo o 

de última prioridade, o que mostra que realmente, no caso de descarte de um dos postos, 

este deverá ser o excluido. 

Na aplicação do princípio de entropia ao redimensionamento de redes de 

monitoramento, alguns resultados, como, por exemplo, os do transporte de informação, 

podem ser negativos, mesmo que a matriz de covariância possua somente valores 

positivos. Ocorre que quando se está aplicando o conceito de entropia está se utilizando 

a função de distribuição de probabilidades multivariada normal, admite-se que a matriz 

simétrica das variâncias e covariâncias dos postos considerados, por definição, é 

definida positiva, conforme MORRISON (1976). Por outro lado, considerando o 

teorema da condição da matriz simétrica definida positiva, enunciado a seguir, para o 

conjunto de dados que resulte em um determinante global ou de suas partes menores 

negativa, não se aplicará o conceito de entropia para este caso. O teorema matemático é 

enunciado a seguir (IEMMA, 1988): 

Uma condição necessária e suficiente para que a matriz simétrica, Anxn, seja 

definida positiva é que todos os seus menores principais sejam positivos, ou seja: 

 011 >a ; 0
2221

1211 >
aa
aa

; 0

333231

232221

131211

>
aaa
aaa
aaa

; ........|A| > 0 (6.1) 

Portanto, para a aplicação do princípio de entropia, utilizando-se a função de 

distribuição de probabilidades normal para múltiplas variáveis, é necessária a 

verificação se a matriz de covariância e seus menores são positivos. 

Pode-se concluir que o principio da entropia pode ser aplicado pois, se comparar-

se as respectivas tabelas de dados iniciais dos postos com as tabelas de resultado da 

análise da rede de monitotramento baseado no conceito de entropia, para cada siutação 

analisada pelo programa desenvolvido, pode-se observar que na maioria dos casos, o 

posto a ser descartado foi o de menor desvio padrão amostral e, consequentemente, a 
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menor variância, o que mostra que realmente os dados naquele posto têm sido próximo 

da média e, portanto este é o posto que produz a menor quantidade de informação o que 

leva a concluir que, uma vez que a informação não varia, o dado não precisa ser tomado 

com a mesma freqüência que os demais, a menos que alguma alteração ocorra na rede. 
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7 PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE PROJETO 

Como definida pela WMO (1988), citado em HELMER (1994), o projeto básico 

da rede de monitoramento se refere à localização das estações, seleção de parâmetros e 

determinação da freqüência de amostragem. Com o objetivo de atender a estas 

condições, tratar-se-á a seguir destes três tópicos sempre com o objetivo da proposição 

de uma metodologia de projeto que seja exeqüível para países em desenvolvimento 

como é o caso do Brasil. 

No sentido de se sistematizar o procedimento geral, alguns procedimentos serão 

aqui repetidos e/ou ampliados. 

7.1 MACROLOCALIZAÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS SEM DADOS DE QUALIDADE 

DA ÁGUA 

Quando a bacia hidrográfica não dispõe de dados de qualidade da água, pode-se 

definir os pontos de monitoramento segundo as fontes de poluição e postos 

fluviométricos já implantados ou utilizar as suas características de drenagem para 

auxiliar a definição dos trechos a serem monitorados. Basicamente serão abordadas a 

macrolocalização baseada em critérios de julgamento, nas equações baseadas no 

trabalho de POMEROY e ORLOB (1967), e utilizando-se o conceito de entropia. 

7.1.1 Diretrizes para a macrolocalização baseada em critérios de julgamento 

Embora sendo este método frágil sob o ponto de vista técnico, já que permite que 

fatores subjetivos interfiram no dimensionamento da rede de monitoramento, é 

interessante avaliar de forma preliminar esses critérios que, de certa forma, permitirão a 

formação de um embasamento ao projetista, auxiliando-o na comparação e julgamento 

das alternativas disponíveis de macrolocalização da rede de monitoramento da 

qualidade da água a projetar. 

De acordo com os autores CANTER (1985), DÉSILETS (1988), SMITH e 

McBRIDE (1989), WARD, CHAPMAN (1992), USDA (1996), BARTRAM e 
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BALLANCE (1996), CAVANAGH et al. (1998), os critérios mencionados a seguir 

podem servir como ponto de partida nas decisões com relação a macrolocalização da 

rede de monitoramento. Deve-se escolher aqueles locais de amostragem ou para a 

implantação da estação de monitoramento no rio, que ofereçam as seguintes condições: 

a) Acessibilidade possível durante todo o ano em quaisquer condições 

climáticas; 

b) Próximo à área em que esteja ocorrendo problema de poluição; 

c) Que haja possibilidade de contar com o apoio do proprietário rural, cuja 

propriedade seja adjacente à seção de amostragem; 

d) Que seja possível a proteção dos equipamentos fixos de monitoramento 

contra vandalismos; 

e) Que o rio no trecho a ser amostrado possua leito e margens estáveis; 

f) Que o trecho do rio escolhido para implantar a seção de amostragem 

possua declividade do leito suficiente para que na seção escolhida a 

velocidade do escoamento seja uniforme em toda a seção; 

g) Que o trecho escolhido do rio seja aproximadamente retilíneo, ou; 

h) Que o trecho do rio escolhido para amostragem não seja em meandros; 

i) Que a seção transversa escolhida e acesso a ela sejam uniformes; 

j) Que não haja obstruções no trecho escolhido, como por exemplo, pontes 

ou barragens; 

k) Que seja possível a obtenção da curva-chave na seção, para todas os 

níveis d’água possíveis; 

l) Que não haja influência de drenagem de estradas no trecho escolhido; 
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m) Que a seção escolhida não se encontre dentro do comprimento de 

mistura originado por lançamento de efluentes a montante; 

n) Que a localização dos pontos de amostragem das variáveis do tipo 

biológicas seja próximo dos pontos de amostragem física e química. 

Além do que foi exposto acima, recomenda-se fazer um estudo de vazões 

máximas e mínimas do curso d’água a ser monitorado. Com relação às vazões mínimas, 

de grande importância em estudos de autodepuração do curso d’água, é necessário 

definir a vazão Q7,10, ou seja a vazão mínima com 7 dias de duração e período de 

retorno de 10 anos para o curso d’água em estudo. SUGAI, FILL E GOMES (1998), 

TUCCI (1998), e TUCCI (1993) discutem a aplicação de técnicas de estimativa da 

distribuição das vazões naturais, através da curva de permanência ou duração ou 

regionalização para aquelas bacias que não possuem dados de vazão. Em PARANÁ 

(1998), encontra-se um mapa das isolinhas referentes às vazões mínimas específicas 

(l/s/Km2), para 10 anos de período de recorrência e 7 dias de duração de estiagem, 

obtidas através de distribuição de probabilidade extrema do tipo III de Weibull. 

7.1.2 Diretrizes para a macrolocalização baseada na área de cobertura do 

monitoramento na bacia hidrográfica e declividade do curso d’água 

Como mencionado anteriormente no Capítulo 3 deste trabalho, uma estimativa do 

número mínimo de estações de monitoramento e freqüência, pode ser adotado em 

função da hidrologia, da área e declividade da bacia hidrográfica em questão. Baseando-

se nos estudos de POMEROY e ORLOB (1967), propõe-se a título de cálculo 

preliminar, para bacias hidrográficas sem dados de qualidade da água, as seguintes 

equações, para as respectivas declividades. 

Para a declividade 0,0095 m/m, tem-se: 

 3289,0
& 9855,0 ÁreaN FREQEST =  (7.1) 

onde:  NEST&FREQ é o  número mínimo de estações e freqüência de observação, e; 
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Área é a área de drenagem da bacia considerada. 

Para a equação (7.1) o coeficiente de determinação, R2, que é a relação entre a 

variação explicada e a variação total, é de 0,9346 no equacionamento do gráfico de 

POMEROY e ORLOB, para a declividade acima citada. A partir da área de 10.000 Km2 

devem ser acrescidas cinco estações ou observações para cada aumento de 10.000 Km2 

de área. 

A Figura 7.1 permite o dimensionamento inicial da rede ao invés de se utilizar o 

equacionamento anterior, que é útil para aplicações computacionais. 

i=0,0095m/m
NEST&FREQ = 0.9855Área0.3289

R2 = 0.9346

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Área (Km2)

N
úm

er
o 

de
 E

st
aç

õe
s 

&
 

Fr
eq

üê
nc

ia

 
Figura 7.1 – Número de estações e freqüência de amostragem em função da área de 

drenagem. 

Para a declividade de 0,0074 m/m, tem-se: 

 3006,0
& 0177,1 ÁreaN FREQEST =  (7.2) 

Para a equação (7.2) o coeficiente de determinação, R2, é de 0,9302 no 

equacionamento do gráfico de POMEROY e ORLOB, para a declividade acima citada. 

A partir da área de 20.000 Km2 devem ser acrescidas cinco estações ou observações 

para cada aumento de 12.000 Km2 de área. 

A Figura 7.2 permite também o dimensionamento inicial da rede de 

monitoramento. 
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i=0,0074m/m
NEST&FREQ = 1.0177Área0.3006

R2 = 0.9302
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Figura 7.2 – Número de estações e freqüência de amostragem em função da área de 

drenagem. 

Para a declividade de 0,0053 m/m, tem-se: 

 2758,0
& 05522,1 ÁreaN FREQEST =  (7.3) 

Para a equação (7.3) o coeficiente de determinação, R2, é de 0,9233 no 

equacionamento do gráfico de POMEROY e ORLOB, para a declividade acima citada. 

A partir da área de 40.000 Km2 devem ser acrescidas cinco estações ou observações 

para cada aumento de 20.000 Km2 de área. 

A Figura 7.3 permite também o dimensionamento inicial da rede de 

monitoramento. 

Para a declividade de 0,0032 m/m, tem-se: 

 2628,0
& 0727,1 ÁreaN FREQEST =  (7.4) 

Para a equação (7.4) o coeficiente de determinação, R2, é de 0,9186 no 

equacionamento do gráfico de POMEROY e ORLOB, para a declividade acima citada. 

A partir da área de 60.000 Km2 devem ser acrescidas cinco estações ou observações 

para cada aumento de 40.000 Km2 de área.  
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A Figura 7.4 permite também o dimensionamento inicial da rede de 

monitoramento. 

i=0,0053m/m NEST&FREQ = 1.0522Área0.2758

R2 = 0.9233
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Figura 7.3 – Número de estações e freqüência de amostragem em função da área de 

drenagem. 
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Figura 7.4 – Número de estações e freqüência de amostragem em função da área de 

drenagem. 

Para a declividade de 0,0011 m/m, tem-se: 

 2541,0
& 0872,1 ÁreaN FREQEST =  (7.5) 

Para a equação (7.5) o coeficiente de determinação, R2, é de 0,915 no 

equacionamento do gráfico de POMEROY e ORLOB, para a declividade acima citada. 
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A partir da área de 65.000 Km2 devem ser acrescidas cinco estações ou observações 

para cada aumento de 60.000 Km2 de área. 

A figura 7.5 permite também o dimensionamento inicial da rede de 

monitoramento. 

i=0,0011m/m
NEST&FREQ = 1.0872Área0.2541

R2 = 0.915
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Figura 7.5 – Número de estações e freqüência de amostragem em função da área de 

drenagem. 

Para a declividade de 0,00095 m/m, tem-se: 

 2524,0
& 0009,1 ÁreaN FREQEST =  (7.6) 

Para a equação (7.6) o coeficiente de determinação, R2, é de 0,9006 no 

equacionamento do gráfico de POMEROY e ORLOB, para a declividade acima citada. 

A partir da área de 65.000 Km2 devem ser acrescidas cinco estações ou observações 

para cada aumento de 80.000 Km2 de área. 

A figura 7.6 permite também o dimensionamento inicial da rede de 

monitoramento. 

 

Com as equações acima se propõe o seguinte procedimento: 



 

 

156

a) Calcular a área da bacia hidrográfica que se pretende monitorar; 

b) Calcular a declividade média do curso d’água, para a bacia hidrográfica 

que se deseja monitorar; 

c) Com a declividade calculada, selecionar entre as equações acima qual é 

a equação que se adapta ao caso em foco; 

d) Avaliar o número mínimo de estações de amostragem e freqüência 

entrando-se com a área da bacia na equação selecionada; 

e) Verificar a compatibilidade do cálculo efetuado comparando-se o 

resultado obtido com a Figura 2.2. 

 

i=0,00095m/m NEST&FREQ = 1.0009Área0.2524
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Figura 7.6 – Número de estações e freqüência de amostragem em função da área de 

drenagem. 

É importante notar que este método não leva em conta a localização das fontes 

poluidoras. 

7.1.3 Diretrizes para a macrolocalização utilizando-se o conceito de entropia 

A utilização do conceito de entropia para a macrolocalização diz respeito à 

incerteza ou entropia de que uma determinada fonte poluidora, detectada a jusante, 

esteja em um dos tributários que afluem ao rio no qual foi detectada a presença da 

poluição. 
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Baseado no princípio acima, no capítulo cinco está descrito o método de 

amostragem seqüencial e macrolocalização de SHARP, bem como o método de SHARP 

modificado por SANDERS, para se levar em conta o efeito das cargas poluidoras na 

bacia hidrográfica considerada. 

De um modo geral pode-se seguir o procedimento abaixo para a aplicação dos 

métodos de SHARP e SANDERS, para a macrolocalização de estações de 

monitoramento baseando-se na hidrografia da bacia ou no aporte de carga orgânica à 

rede de drenagem: 

a) Classificar a rede de drenagem conforme o número de tributários 

externos, ou seja, aqueles elementos que não recebem contribuição de 

outros tributários, atribuindo-lhes ordem de magnitude um; 

b)  Identificar os tributários de ordem de magnitude dois, ou seja, aqueles 

formados pela interseção de dois outros tributários externos; 

c)  Seguir o raciocínio exposto nos itens anteriores para a classificação dos 

demais elementos que constituem a rede de drenagem. Um tributário ou 

elemento formado pela interseção de dois outros tributários terá 

magnitude igual a soma das magnitudes dos tributários que o formam; 

d) Definir, por adição a magnitude do rio principal, que será igual ao 

número de tributários externos; 

e) Pela divisão da magnitude do rio principal no exutório da bacia por dois, 

ou utilizando-se a equação (4.19) o centro de massa da bacia 

hidrográfica fica definido. O primeiro centróide ou centro de massa 

definido divide a rede de drenagem da bacia hidrográfica em duas partes 

aproximadamente iguais; 

f) O procedimento acima deve ser repetido sucessivamente até que se 

chegue aos tributários externos de ordem um, cobrindo-se assim toda a 

rede de drenagem; 
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g) O elemento ou trecho do rio designado pela primeira divisão, primeiro 

centro de massa, da rede de drenagem recebe a classificação de primeiro 

nível hierárquico. A divisão da rede de drenagem em quartos define o 

segundo nível hierárquico. Conseqüentemente, a divisão da rede de 

drenagem em sextos definirá o terceiro nível hierárquico e assim por 

diante até o último nível hierárquico da bacia em estudo; 

h) Para encontrar o tributário em que se encontra a fonte de poluição, a 

partir das estações definidas como fixas, utiliza-se uma amostragem 

seqüencial onde se iniciando pela amostragem no primeiro nível 

hierárquico, até que a fonte de poluente seja encontrada; 

i) Aplicar o procedimento de otimização, também descrita no capítulo 

cinco, para se definir o número de estações fixas e de amostragens 

seqüenciais. 

Com a aplicação do procedimento descrito acima, tem-se a vantagem da 

macrolocalização das estações de monitoramento, somente baseando-se no número de 

tributários contribuintes, não se necessitando de levantamento inicial de dados de 

qualidade da água, neste tipo de rede de monitoramento que pode ser utilizado com o 

objetivo inicial de fiscalização para verificação do cumprimento da legislação 

ambiental. 

7.2 REDIMENSIONAMENTO DA MACROLOCALIZAÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

COM DADOS ESPARSOS DE QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZANDO-SE O CONCEITO DE 

ENTROPIA 

Para a aplicação do princípio de entropia para a análise de redes de 

monitoramento com respeito à freqüência espacial e então definir o redimensionamento 

da rede de monitoramento pode-se utilizar o seguinte procedimento, descrito em 

detalhes no capítulo seis deste trabalho. 
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Passo Um: 

Considerar que existem M estações de monitoramento na bacia hidrográfica. 

A série de dados de qualidade da água da variável selecionada em cada estação de 

monitoramento será denotada por Xm, onde m varia de 1 até m. 

A representação dos dados desta série ao longo do tempo será denotada por Xm,i 

onde i varia de 1 até N, onde N é o tamanho da amostra. 

A duração da amostragem será considerada igual para todas as M estações, mas o 

número total de amostras, N, disponíveis em cada estação pode ser diferente porque 

podem existir valores perdidos ou intervalos sem amostragem na série considerada. 

Passo Dois: 

Selecionar o tipo de função densidade de probabilidade que melhor se adapta aos 

dados de qualidade da água que se dispõe, da distribuição multivariada de Xm (m = 1 a 

M) selecionada. 

A entropia associada ou conjunta representa fisicamente a soma das incertezas de 

alguma variável particular de qualidade da água na bacia hidrográfica, a qual é reduzida 

pela amostragem nas M estações. 

Passo Três: 

Cálculo da entropia, H(Xm), de cada estação m, onde m = 1,……, M, da variável 

de qualidade da água X, observada na estação de monitoramento e calculada pela 

equação (6.8) onde M recebe o valor 1. 

A estação com o mais alto valor de H(Xm) será a estação com prioridade 1, porque 

este será o local onde ocorre a maior incerteza na variável X de qualidade da água 

selecionada. Desta forma, o maior ganho de informações será obtido ao se efetuarem 

mais observações nesta estação. 
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Para a identificação das prioridades das estações da rede de monitoramento, o 

número de identificação da estação m, será trocado pelo índice j, de forma que a m-

ésima estação Xm com a maior entropia, será denotada por Xj = X1, significando que essa 

estação terá prioridade um. 

Neste procedimento, classificando-se as estações segundo a prioridade, ao se ter a 

classificação final, pode-se retirar as estações com prioridades menores. 

Passo Quatro: 

Associar a estação que recebeu a prioridade um com cada uma das estações 

restantes, para selecionar-se o par que resultará o menor transporte de informações. 

A estação de monitoramento que preencher esta condição será a estação de 

prioridade 2, Xj = X2, de tal forma que obedeça a condição de transporte mínimo de 

informações. 

Passo Cinco: 

O mesmo procedimento é continuado pela combinação sucessiva das estações 

restantes, até a estação M, selecionando-se a estação cuja combinação produz o menor 

transporte de informação. Fisicamente o significado desse transporte de informação é a 

dependência de uma estação de monitoramento com relação à informação gerada pelas 

outras, ou seja, quanto maior o transporte de informação entre as estações, quando se 

associam estas estações, maior será a informação redundante ou desnecessária. Se por 

outro lado, o transporte de informações diminuir com a associação das estações de 

monitoramento, mostrará que a associação é necessária para a produção de informação 

relevante na rede de monitoramento considerada. 

Passo Seis: 

Realizando-se os passos do procedimento descrito, pode-se avaliar os resultados a 

cada passo pela definição da porcentagem tj de informação não transferida entre as 

estações de monitoramento, sendo dada pela equação (5.17). 
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Neste ponto o projetista pode decidir a quantidade máxima de informação repetida 

que ele irá permitir na rede de monitoramento. 

Se o projetista especificar o limite superior de informação transferida ou 

redundante como (1 - tj)*, em porcentagem, pode-se selecionar que combinação de 

estações produzirá esta percentagem pré-especificada e desta forma estas estações 

selecionadas deverão fazer parte da rede de monitoramento. 

As estações que forem adicionadas após o sistema alcançar o valor (1 - tj)*, irão 

aumentar a informação redundante e então os responsáveis pelo sistema de 

monitoramento podem decidir pela exclusão dessas estações. 

Passo Sete: 

A avaliação descrita no passo seis também pode ser feita alternativamente através 

da definição de kj, dado pela equação (5.19), ou seja, a relação entre a incerteza 

explicada pelo número j de estações de monitoramento que produzem a informação não 

redundante do total número M de estações da rede. 

Deste modo, pode-se especificar um limite superior kj* como a porcentagem de 

incerteza que pode ser removida da rede de monitoramento. 

Este limite superior, kj*, pode ser alcançado através da combinação de um certo 

número de estações, então estações de monitoramento ou locais de amostragem que 

produzem kj > kj*, podem ser interrompidas. 

No procedimento descrito, os benefícios de cada combinação de estações de 

monitoramento são mensurados em termos do menor transporte de informações ou da 

maior entropia condicional produzida pela combinação das estações de monitoramento. 

Para selecionar a melhor combinação de estações, são suficientes comparar-se os 

custos e benefícios representados por tj ou kj. Aumentar-se-ão os custos pela adição de 

novas estações ou diminuir-se-á os custos pela opção de descontinuidade de algumas 

estações. 



 

 

162

O procedimento acima auxilia a avaliação da rede de monitoramento com relação 

às estações de monitoramento existentes. Se novas estações forem adicionadas ao 

sistema, suas localizações podem ser selecionadas com base no conceito da entropia 

para assegurar o máximo ganho de informações para a rede de monitoramento. 

7.3 SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS A MONITORAR 

A seleção das variáveis a monitorar está relacionada com os objetivos do 

monitoramento, ou seja, deverão ser selecionadas para monitorar aquelas variáveis que 

poderão servir de indicadores da informação que se deseja conseguir com a implantação 

da rede de monitoramento. Se o sistema de monitoramento é construído para fins de 

fiscalização e verificação da obediência aos padrões de qualidade da água para a classe 

específica que o corpo d’água se encontra, deverão ser monitoradas as variáveis 

indicadas na regulamentação. 

No Brasil, através da resolução CONAMA no 20, de 18 de junho de 1986, 

conforme BRASIL (1996), há a especificação dos padrões para o lançamento de 

efluentes, qualidade dos corpos d’água receptores. Os padrões de potabilidade são 

definidos pela Portaria no 36, do Ministério da Saúde, que foi publicada em 19 de 

janeiro de 1990. Esses padrões são apresentados e discutidos em SPERLING (1996). 

Como a tendência normal é o monitoramento de mais variáveis do que são 

necessárias, é interessante se dispor de diretrizes para priorização de variáveis a 

monitorar, pois assim tem-se um melhor aproveitamento dos recursos financeiros 

destinados para a implantação e manutenção da rede. 

Baseando-se em USDA (1996) e CHAPMAN (1992), apresenta-se na tabela 8.1 a 

seguir, a título de diretriz preliminar, a lista das potenciais variáveis físicas, químicas e 

biológicas a considerar quando se elabora um programa de monitoramento em rios. 
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Tabela 7.1 – Variáveis a considerar em programas de monitoramento em rios. Fonte: 
Adaptado de USDA (1996) e CHAPMAN (1992). 

Tipo de variável 
Física Química Biológica 

Vazão DBO5 Bactéria 
Oxigênio Dissolvido Inorgânicos não metais Clorofila a 

Salinidade Nutrientes Índices Bióticos 
Condutância Específica Metais Invertebrados 

Sólidos Suspensos pH Peixes 
Temperatura - Macrófitas 

Sólidos Dissolvidos Totais - Perifiton 
Turbidez - Plâncton (algas) 

- - Protozoários 
 

De forma quantitativa, dentre as variáveis selecionadas previamente, pode-se 

selecionar aquelas que possuem grande possibilidade de excederem um determinado 

padrão estabelecido para o corpo d’água, como por exemplo, aqueles estabelecidos pela 

Resolução CONAMA no. 20. 

Para a aplicação deste método é necessário (HUIBREGTSE e MOSER, 1976): 

a) Conhecimento ou estimativa da média das variáveis consideradas no 

projeto, x ; 

b) Conhecimento ou estimativa do desvio padrão amostral das variáveis 

consideradas, Sx; 

c) Valor numérico padrão que não deverá ser excedido Xe. 

A probabilidade de a variável considerada exceder o padrão especificado, 

P(X>Xe), é dada por: 

 αα =>=> )()( zzprobXXp e  (7.7) 

Onde za, que é o número de desvios padrão a contar da média, é calculado como: 

 
x

e

S
xX

z
−

=α  (7.8) 
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Para o cálculo da probabilidade relacionada com za, pode-se utilizar a Tabela 

Normal Padronizada, que consta na maioria dos livros de estatística básica. 

As variáveis que possuírem as maiores probabilidades de exceder o valor padrão 

pré-especificado receberão as maiores prioridades de serem incluídas no programa de 

monitoramento. 

No caso de monitoramento para a avaliação de tendências ou identificação de 

problemas de qualidade da água, a escolha das variáveis a serem monitoradas pode ser 

baseada nos objetivos da rede. 

Em resumo pode-se adotar o seguinte procedimento para a seleção das variáveis a 

monitorar, quando o objetivo do monitoramento é a fiscalização e cumprimento dos 

padrões estabelecidos para os corpos d’água: 

a) Escolher as variáveis a serem monitoradas de forma preliminar, 

baseando-se na legislação a ser atendida; 

b) Efetuar pesquisa preliminar, visando a determinação da variabilidade 

das variáveis selecionadas; 

c) Pesquisar os valores Xe que não poderão ser excedidos, através da 

legislação específica; 

d) Calcular a média e desvio padrão de cada variável selecionada; 

e) Calcular o valor de za, que é o número de desvios padrão a contar da 

média, para cada variável pesquisada; 

f) Através da Tabela Normal Padronizada, encontrar os valores da 

probabilidade de se ultrapassar o padrão especificado; 
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g) Ordenar as probabilidades obtidas para cada variável pesquisada; a 

maior probabilidade receberá prioridade um e assim por diante até a 

variável com a menor probabilidade de ser excedida; 

h) Escolher as variáveis que possuem as maiores probabilidades de serem 

excedidas de acordo com os recursos financeiros disponíveis para 

efetuar-se o monitoramento. 

7.4 DETERMINAÇÃO DA FREQÜÊNCIA E DURAÇÃO DA AMOSTRAGEM 

A determinação da freqüência de amostragem depende do objetivo do estudo a ser 

efetuado ou da rede de monitoramento, da importância relativa em termos de produção 

de informação da estação considerada na rede de monitoramento, que é possível 

quantificar através do conceito de entropia, do tipo de corpo d’água que se está 

pretendendo estudar, dos recursos financeiros disponíveis e da variabilidade dos dados 

de qualidade da água na estação de monitoramento considerada. 

Com relação à duração de um programa de monitoramento, normalmente é 

definido em função dos objetivos do programa, da representatividade da variabilidade 

do fenômeno em estudo e dos recursos disponíveis. De um modo geral, pode-se pensar 

em uma duração mínima de um ano hidrológico, para representar aquelas variáveis de 

qualidade da água que são dependentes da vazão, até 5 anos para avaliar a tendência do 

fenômeno estudado. Para monitoramento com a finalidade de fiscalização pode-se 

pensar em um programa variando-se desde períodos curtos como de um a quatro meses, 

principalmente em períodos de estiagem, alocados de forma aleatória ao longo do ano, 

quando se tem a fiscalização ou o monitoramento contínuo das descargas, até o 

monitoramento em período contínuo. 

Os critérios práticos para a adoção de uma freqüência de monitoramento, 

mencionados a seguir, foram extraídos dos seguintes trabalhos KITTRELL (1969), 

CANTER (1985), WARD, LOFTIS e McBRIDE (1990), CHAPMAN (1992), 

BARTRAM e BALANCE (1996), USDA (1996), WARD (1999). 
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a) Para áreas não impactadas recomenda-se freqüência de duas vezes ao 

ano, para regiões hidrologicamente caracterizadas por períodos seco e 

chuvoso, até uma vez por mês; 

b) Quando o monitoramento é com finalidade de fiscalização, a freqüência 

de amostragem deverá ser igual à probabilidade da variável monitorada 

ser excedida; 

c) Para os objetivos de avaliação de áreas não impactadas, verificação de 

tendências, e eficácia de programas de controle e conservação em bacias 

hidrográficas, devem ser de no mínimo 2 amostras anuais, 

caracterizando período chuvoso e seco, por no mínimo 5 anos; 

d) Para os objetivos de avaliação do destino e transporte de poluentes, 

definição de problemas ambientais, avaliação ambiental de áreas críticas 

e avaliação de práticas de controle e conservação em áreas isoladas da 

bacia hidrográfica, pode-se utilizar uma freqüência que varie de 

amostragens diárias até amostragens mensais, dependendo-se dos 

recursos disponíveis para o estudo; 

e) Para a avaliação de modelos matemáticos de qualidade da água, 

dependendo-se da precisão do modelo, pode-se necessitar de 

monitoramento com freqüência contínua, ou seja, a cada segundo, de 

minuto a minuto, horária, diária ou mensal; 

f) Quando o monitoramento é com a finalidade de pesquisa, a freqüência 

pode ser adotada de contínua a diária. 

Os métodos estatísticos principais para o cálculo da freqüência amostral são o de 

amostragem randômica simples, amostragem sistemática e a amostragem randômica 

estratificada. Vários autores, entre eles, GILBERT (1987), KISH (1965), YAMANE 

(1967), COCHRAN (1977), SNEDECOR e COCHRAN (1980), TRYFOS (1996), 

GOVINDARAJULU (1999), descrevem em detalhes estes métodos. 
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Para programas de monitoramento da qualidade da água em rios com objetivos 

múltiplos, CHAPMAN (1992), sugere as freqüências e número de estações em três 

níveis de complexidade, ou seja, monitoramento simples, intermediário e avançado, que 

estão mostradas na tabela 7.2. 

Tabela 7.2 – Programa de monitoramento com objetivos múltiplos com três níveis de 
complexidade. Fonte: CHAPMAN (1992) 

Número de 
estações 

Freqüência 
anual Análises de água Análises de 

sedimentos 
Pesquisa 
biológica 

Recursos 
necessários 

Monitoramento simples 

10 6 

Temperatura, pH, 
Condutividade, Oxigênio 

dissolvido, Sólidos Suspensos 
Totais, Principais íons, 

Nitrato, Observação visual 

  
Pequena equipe de 

amostragem, Análises 
químicas laboratoriais 

gerais 

Monitoramento de nível intermediário 

100 6 a 12 
As variáveis acima mais: 

Ortofosfatos, Amônia, Nitrito, 
DBO, DQO 

Traço de elementos Índices 
biológicos 

Laboratório químico 
especializado, Equipe 

de hidrobiologistas 

Monitoramento de nível avançado 

100 a 1000 > 12 

As variáveis acima mais: 
Poluentes orgânicos solúveis, 

Carbono Orgânico 
Dissolvido, Carbono 
Orgânico Particulado, 

Clorofila e Traços de alguns 
elementos 

As variáveis acima 
mais traços de 

micro-poluentes 
orgânicos 

Variáveis acima 
mais Análise 
química de 
organismos 

Laboratórios centrais 
principais, equipes 
regionais, institutos 

nacionais de pesquisa 

 

Considerando-se os trabalhos de GILBERT (1987), STEVENSON (1986), 

WARD, LOFTIS E MCBRIDE (1990)et al. (1990), e KUO e WANG (1996), descreve-

se a seguir o método de amostragem proporcional para a determinação da freqüência de 

amostragem. 

Supondo-se que as variáveis de qualidade da água dos postos de monitoramento 

seguem distribuição normal, calcula-se o desvio normal padrão ou número de desvios 

padrão a contar da média, z, como segue: 

 
σ

µ)( −
=

x
z  (7.9) 

onde:  x é um valor arbitrário; 

µ é o valor médio da distribuição normal, e; 
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s  é o desvio padrão. 

A tabela 7.3 mostra alguns valores de z1-a/2, para alguns valores comuns de a.  

Tabela 7.3 – Valores de desvio normal padrão para alguns valores de risco de erro 
selecionados. Fonte: GILBERT (1987). 

a 0,20 0,10 0,05 0,01 
Z1-a/2 1,2816 1,6449 1,960 2,5758 

 

Considerando-se que o tamanho da amostra necessária dependerá do grau de 

confiança desejado, da quantidade de dispersão entre os valores individuais da 

população e de certa quantidade específica de erro tolerável, e, este erro é dado por: 

 
n
S

ze x
2/1 α−=  (7.10) 

onde:  z1-a/2 é o desvio normal padrão com intervalo de confiança 1-a/2, portanto essa 

confiança é (1- probabilidade (erro)), então o risco de erro é a/2; 

Sx é o desvio padrão amostral, e; 

n é o número de dados ou tamanho da amostra. 

Neste método o número de amostras necessárias em cada estação de 

monitoramento será distribuído proporcionalmente entre todos os postos da rede de 

monitoramento em função da variância, Sx,i
2, da estação i, ou seja, quanto maior a 

variância da variável de qualidade da água, maior deverá ser a freqüência de 

amostragem ou número de dados necessários por período de tempo considerado na 

estação i, ni, sendo o período de tempo considerado igual ao período tempo de coleta 

dos dados cuja informação de variância se está utilizando. Então: 
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onde:  m é o número de estações, e; 

T é o número total de amostras em toda a rede de monitoramento constituída 

pelas m estações. 

Desta forma, das equações acima se obtém: 
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 (7.12) 

Com as equações acima, segue se o seguinte processo: 

a) Efetua-se uma pesquisa preliminar da variável de qualidade da água de 

interesse, por um período de tempo, P, pré-especificado em função dos 

recursos financeiros disponíveis; 

b) Calcula a variância, Sx,i
2 da variável para cada estação de 

monitoramento da rede; 

c) Escolhe-se o intervalo de confiança desejado, za/2, através da tabela 

normal padronizada; 

d) Escolhe-se o erro aceitável, e; 

e) Determina-se o número total de amostras, T, para o período P 

considerado, e; 

f) Determina-se o número de amostras, ni, para cada estação para o período 

P considerado. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho refere-se ao dimensionamento e avaliação do desempenho das 

redes de monitoramento de qualidade da água utilizando-se o conceito de entropia. 

Além deste propósito destaca-se também ampliação do trabalho de POMEROY e 

ORLOB, para a localização de estações de monitoramento baseando-se na área e 

características de drenagem da bacia hidrográfica; a adaptação do procedimento de 

otimização no processo de macrolocalização de SHARP; a dedução da equação da 

entropia para análise de múltiplas variáveis; o desenvolvimento de um aplicativo 

computacional para a análise e avaliação de desempenho de estações de monitoramento 

baseado no conceito de entropia; e a proposição de uma metodologia geral de 

dimensionamento e avaliação de desempenho de redes de monitoramento. 

Com relação à aplicação do método de SHARP e método de SHARP modificado 

para a localização de estações de monitoramento na bacia hidrográfica, pode-se concluir 

que é necessário considerar, após a definição do trecho do rio a ser amostrado, onde será 

definida efetivamente a seção de monitoramento, procedimento denominado 

microlocalização. Essa definição tanto poderá ser baseada na acessibilidade deste trecho 

selecionado, como na observação do comprimento de mistura para aqueles trechos que 

ocorrem lançamentos de efluentes. Outra característica a observar é a existência de 

outras atividades de monitoramento como, por exemplo, a medição de vazões, 

existência de pontes, obstáculos naturais, características geométricas ou outras obras 

que possam facilitar ou direcionar a escolha. Mesmo que a definição da seção no trecho 

de rio determinado pela aplicação do procedimento introduza certo grau de 

subjetividade, isto não desvaloriza o método, pois a microlocalização deve ser encarada 

como processo de dimensionamento complementar ao projeto da rede de 

monitoramento da qualidade da água. 

Como o método de SHARP é baseado na rede de drenagem, a definição da maior 

ordem de tributários a ser considerado para o dimensionamento da rede de 

monitoramento deverá ser estudada. Pode-se criar critérios para a consideração dos 

tributários externos a partir apenas de uma determinada vazão, dependendo-se do 

interesse do projetista, que deverá cuidar para evitar a subjetividade na escolha dessa 
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vazão mínima ou na escolha da ordem do tributário a ser considerado com finalidade de 

projeto. 

Nos postos de monitoramento definidos como fixos, deverá ser efetuada uma 

análise econômica para comparar-se os custo de um monitoramento contínuo, com os 

custos de amostragens periódicas cujo período possa variar de modo a atender a 

variabilidade do fenômeno que se deseja monitorar. 

O problema encontrado no dimensionamento da rede pelo processo de SHARP 

modificado é que, tanto a localização das descargas pontuais como as contribuições 

poluidoras, sejam elas pontuais ou difusas, sofrem variação no tempo devido ao 

desenvolvimento da bacia hidrográfica, podendo resultar em uma rede que não atenda 

mais a uma determinada situação futura. Este problema pode ser corrigido pela 

aplicação conjunta do procedimento de SHARP e, posteriormente, o 

redimensionamento da rede de monitoramento, através da aplicação do conceito de 

entropia para auxiliar a definição das estações que estão produzindo informação 

redundante na rede. 

Com relação à avaliação do desempenho da rede de monitoramento, neste 

trabalho desenvolveu-se um procedimento utilizando o conceito de entropia, com vistas 

ao possível redimensionamento da rede de monitoramento. Desta etapa têm-se as 

seguintes conclusões: 

O desempenho das redes de monitoramento de qualidade da água deve ser medido 

de acordo com sua efeciência em em produzir a maior quantidade informação ao menor 

custo possível. O menor custo possível significa medir com freqüência adequada e 

analisar apenas variáveis que estejam de acordo com o objetivo do monitoramento. 

O método aqui demonstrado é útil como instrumento de decisão com relação a 

qual variável monitorar, permitindo, portanto, avaliar a possibilidade de redução do 

número de variáveis a serem monitoradas. Outra possibilidade é a identificação de 

estações cuja operação possa ser interrompida por fornecerem informação redundante. 

Em ambos os casos, o resultado final é a diminuição dos recursos financeiros 

necessários para a manutenção do programa de monitoramento. 
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No entanto, as características dos dados de qualidade da água podem dificultar a 

aplicação do conceito de entropia, pois os resultados do transporte de informação 

podem ser negativos, mesmo que a matriz de covariância possua somente valores 

positivos. Ocorre que, quando se está aplicando o conceito de entropia, está se 

utilizando a função de distribuição de probabilidades multivariada normal, admitindo-se 

que a matriz simétrica das variâncias e covariâncias dos postos considerados, por 

definição, é definida positiva. O resultado disto é que, na prática, não é possível definir 

a priori se os dados obtidos recarão em uma matriz de covariância mal condicionada, 

impossibilitando a aplicação do método. São necessárias pesquisas adicionais a esse 

respeito para se explicitar quais as condições que resultam no condicionamento da 

matriz de covariância. 

Existem quatro pontos de contribuição importantes neste estudo: o primeiro é 

generalização da otimização da macrolocalização utilizando o compromisso entre 

estações fixas e amostragem seqüencial; o segundo é a idéia de utilização combinada do 

procedimento de SHARP com o conceito de entropia para o dimensionamento e 

redimensionamento da rede de monitoramento da qualidade da água; o terceiro ponto de 

destaque é o programa computacional para análise de redimensionamento de redes de 

monitoramento utilizando-se o princípio de entropia, produzido com a utilização da 

planilha eletrônica EXCEL® com programação de macros utilizando-se a linguagem de 

programação Visual Basic 6®, que foi utilizado na produção das análises contidas no 

capítulo 6; o quarto ponto é a proposição de uma metodologia de projeto para redes de 

monitoramento em bacias sem dados de qualidade da água e com dados disponíveis, 

com possibilidade de redimensionamento e com indicação de determinação de 

freqüência de monitoramento e escolha das variáveis a monitorar. 

Deve ser notado que este tema está inserido em uma área com pouca pesquisa em 

nível internacional e praticamente sem pesquisa no Brasil. Também é preciso ressaltar 

que o conceito de informação, como aplicado neste trabalho é pouco utilizado e este 

trabalho mostra a porta de entrada de um universo promissor em termos de pesquisas e 

aplicações práticas na área do monitoramento ambiental. 
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Convém ainda recomendar que para futuros trabalhos nesta área, sejam tratados os 

seguintes temas: 

a) Estudo do efeito da escolha da distribuição de probabilidades adotada 

para as variáveis de qualidade da água, na aplicação do princípio de 

entropia para o redimensionamento de redes de monitoramento; 

b) Estudo do problema de condicionamento da matriz de covariância, para 

se identificar os fatores que levam a determinantes negativos; 

c) Ampliação do programa efetuado para a aceitação de maiores conjuntos 

de dados e maiores números de postos; 

d) Comparação do presente método de redimensionamento de estações de 

monitoramento com outros métodos de análise estatística de variáveis 

múltiplas, como por exemplo, o método das componentes principais, 

para verificar a consistência do método estudado; 

e) Extensão deste estudo para se investigar a aplicação do conceito de 

entropia para a avaliação e redimensionamento da freqüência amostral. 

Devido a grande complexidade e variabilidade ambiental e, portanto devido à 

dificuldade de obtenção de informação sobre as variáveis que o caracterizam, espera-se 

que este trabalho contribua para o início da formação de uma metodologia consistente 

para o projeto de redes de monitoramento em países em desenvolvimento, 

especialmente no Brasil. 
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APÊNDICE 1: DEDUÇÃO DA EQUAÇÃO DA ENTROPIA ASSOCIADA 

Conforme SHANNON e WEAVER (1964), a entropia de um conjunto discreto de 

probabilidades p1, p2, p3,...., pn é definido como: 

 ∑−= ii ppH log  (a1.1) 

De modo análogo, pode-se definir a entropia de uma distribuição de 

probabilidades contínua com uma função densidade de probabilidades (pdf), p(x), por: 

 ∫
∞

∞−
−= dxxpxpH )(log)(  (a1.2) 

Com uma distribuição de n dimensões p(x1, x2, x3,..., xn), tem-se: 

 nnn dxdxxxxxpxxpH ....),...,,,(log)......(.... 13211∫ ∫−=  (a1.3) 

Se forem considerados dois argumentos, x e y, sendo que eles possam ser 

multidimensionais, a entropia associada ou conjunta, que é a entropia resultante da 

consideração desses dois argumentos, e entropia condicional, que é a entropia resultante 

dado que uma delas tenha ocorrido, pode ser dado por: 

 ( ) ∫∫−= dydxyxpyxpyxH ),(log),(,  (a1.4) 

Para a entropia conjunta ou associada, fica: 

 ( ) ∫∫−= dydx
xp
yxp

yxpyH x )(
),(

log),(  (a1.5), e 

 ( ) ∫∫−= dydx
yp
yxp

yxpxHy
)(
),(

log),(  (a1.6) 

Para as entropias condicionais, onde: 
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 ∫= dyyxpxp ),()(  (a1.7) 

 ∫= dxyxpyp ),()(  (a1.8) 

As entropias das distribuições contínuas de probabilidades possuem a maioria das 

propriedades do caso discreto. Em particular tem-se que a entropia de uma distribuição 

unidimensional gaussiana, cujo desvio padrão é dado por s  é dado por: 

 σπ exH 2log)( =  (a1.9) 

Que pode ser calculado da seguinte forma, partindo-se da equação da distribuição 

normal de probabilidades (STEVENSON, 1986; YEVJEVICH, 1972): 

 )2/( 22

2
1

)( σ

σπ
xexp −=  (a1.10) 

Aplicando-se logaritmo à equação acima, tem-se: 

 2

2

2
2log)(log

σ
σπ

x
xp +=−  (a1.11) 

Portanto, da definição de entropia para distribuição contínua de probabilidades: 

 ∫−= dxxpxpxH )(log)()(  (a1.12) 

Substituindo-se a equação (a1.11), na equação (a1.12): 

 ∫ ∫+= dx
x

xpdxxpxH 2

2

2
)(2log)()(

σ
σπ  (a1.13) 

Mas, 

 1)( =∫ dxxp  (a1.14), e 
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 ∫= dxxxp 22 )(σ  (a1.15) 

Então: 

 2

2

2
2log)(

σ
σ

σπ +=xH  (a1.16) 

Logo vem que: 

 exH log2log)( += σπ  (a1.17) 

 σπ exH 2log)( =  (a1.18) 

De forma semelhante para a distribuição normal n-dimensional, associada de 

forma quadrática, aij, é dada por (SHANNON e WEAVER, 1964): 

 
( )

)
2
1

exp(
2

),...,,,(
2

2
1

321 ∑−= jijin

ji
n XXa

a
xxxxP

π
 (a1.19) 

Por outro lado, a função de densidade de probabilidade normal para variáveis 

normais pode também ser dada por (MORRISON, 1976): 
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 (a1.20) 

Então, a função de densidade conjunta de probabilidade normal de variáveis 

múltiplas, pode ser dada por: 

 



 −Σ−−

Σ
= − )()'(

2
1

exp
)2(

1
)( 1

2/12/
µµ

π
XXXP

n
 (a1.21) 

onde:  X’ = [x1, x2, ... , xn] é o vetor transposto de variáveis xi, e; 
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µ’ = [µ1, µ2, ... , µn] é o vetor transposto das médias µi; 

S-1 é a inversa de S. 

E, S, que mede o grau de dependência entre os diversos vetores (BURNHAN, 

1987), é dada por: 
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11211

 (a1.22) 

Onde S é uma matriz definida positiva. 

Retornando-se à notação de SHANON, tem-se: 

Então, substituindo a equação (a1.19) na equação (a1.12), tem-se: 

( ) ( )∫ ∑∑
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 ...(a1.23) 

Considerando-se que i e j variam de 1 até n, tem-se: 

 2
1

2)2log( −= CeH
n

π  (a1.24) 

Fazendo-se n = m para matriz quadrada e sabendo-se que C é a matriz de 

covariância, tem-se finalmente que em base neperiana é: 

( ) ( ) ( )XM
M

C
M

XH m ∆−+





+






= ln

2
ln

2
1

2ln
2

π  (a1.25) 
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APÊNDICE 2: DESCRIÇÃO DO APLICATIVO PARA ANÁLISE E 

REDIMENSIONAMENTO DE REDES DE MONITORAMENTO BASEADO NO 

CONCEITO DE ENTROPIA  

O aplicativo para análise e redimensionamento de redes de monitoramento 

baseado no conceito de entropia foi desenvolvido utilizando-se a programação de 

macros, em linguagem Visual Basic 6®, dentro da planilha eletrônica Excel®. 

Uma macro é um conjunto de instruções que condicionam a planilha eletrônica 

utilizada à executar uma determinada ação. Como as macros, na realidade, são 

programas, estas tornam-se úteis para a realização de tarefas repetitivas. 

Optou-se por utilizar-se a programação de macros em planilha eletrônica para 

aproveitar-se os recursos gráficos e de manuseio de dados desta. 

O método de análise utilizado é baseado na Teoria da Informação de SHANNON, 

calculando-se a entropia de cada posto e, a entropia associada (ou conjunta) dos postos, 

para se verificar a dependência da informação produzida entre estes. 

O programa consta de 13 planilhas que serão descritas a seguir: 

Iniciar: Esta é a primeira planilha do aplicativo. Através dela pode-se acessar os 

dados disponíveis, apagar os dados referentes a cálculos anteriores, dar a partida para o 

cálculo da ordem de prioridade dos postos, mostra a ordem de prioridade dos postos 

bem como os dados do projeto em estudo como: período de análise, dado analisado e rio 

em estudo, conforme mostrado na figura A2.1. 

Seleção dos dados: nesta tela pode-se ver a lista dos dados disponíveis bem como 

selecionar-se a desejada, conforme mostrado na figura A2.2. 

Entrada de dados: nesta tela são colocados os dados das variáveis a serem 

analisadas em cada posto. 
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Figura A2.1 – Tela inicial do aplicativo. 

 
Figura A2.2 – Tela de seleção dos dados. 

Preparação da M.C.: nesta planilha é montada a matriz de covariância. 

Pares de covariância: é uma planilha auxiliar para o cálculo dos pares de 

covariância.  

Entropia associada: esta é a planilha onde são realizados os cálculos necessários 

para se ordenar os postos por ordem de prioridade. É calculada a entropia da associação 

dos postos entre si e com relação os demais.  

Resultados: nesta planilha são efetuados os cálculos da entropia condicional, 

transporte de informações, informação redundante e coeficiente de correlação múltipla 

e, mostrados os resultados calculados na planilha anterior. Pode-se também acessar os 

gráficos produzidos. Esta planilha pde ser vista na figura A2.3. 
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Figura A2.3. – Tela dos resultados. 

Gráfico: mostra o gráfico número de estações na rede x transporte de informação, 

para a variável que está sendo analisada. 

Gráfico geral: mostra os gráficos de até 8 variáveis analisadas. 

Auxiliar: é uma planilha auxiliar para montar-se os gráficos. 

Análise dos resultados: faz uma análise simplificada dos resultados obtidos. 

Lista de dados: mostra a lista dos dados disponíveis na planilha Dados 

disponíveis.  

Dados disponíveis: nesta planilha podem ser colocados até 8 variáveis, com 5 

postos (ou estações de monitoramento) e 21 dados cada um. Os dados devem ser 

colocados na exata posição especificada na planilha uma vez que os dados desta são 

transferidos, através das macros programadas na planilha Seleção dos dados, para a 

planilha Entrada de dados. 
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APÊNDICE 3 – DADOS E RESULTADOS DA ANÁLISE EFETUADA PARA OS 

TRECHOS 2 E 3 DO RIO PIRACICABA 

Rio Piracicaba 
Trecho 2  Estações: P1 Fazenda da Barra 
   P2 Usina Ester 
   P3 Carioba   
   P4 Coperçucar  
   P5 Artemis   

 

Tabela A3.1 - Dados de condutividade para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96  

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

Condutividad
e (µS.cm-1) 

1 27/06/95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 18/07/95 86.80 85.70 106.40 208.00 191.30 
3 8/8/95 123.30 105.00 126.90 218.00 230.00 
4 31/08/95 119.70 106.80 178.00 287.00 277.00 
5 21/09/95 106.10 95.20 150.50 208.00 209.00 
6 10/10/95 102.00 77.80 164.40 248.00 217.00 
7 31/10/95 79.00 56.40 119.00 151.10 161.10 
8 22/11/95 121.50 81.00 163.40 233.00 257.00 
9 12/12/95 108.50 114.00 187.50 269.00 240.00 

10 4/1/96 69.20 66.50 126.00 117.70 113.20 
11 30/01/96 89.10 53.30 61.60 102.00 119.40 
12 13/02/96 58.00 52.00 74.00 110.00 112.00 
13 5/3/96 67.40 66.20 109.20 133.60 122.90 
14 26/03/96 63.90 50.90 70.20 101.80 109.30 
15 16/04/96 83.70 59.00 78.50 122.90 118.00 
16 7/5/96 86.10 73.90 101.70 157.10 148.80 
17 28/05/96 80.80 79.30 115.20 162.70 157.30 
18 18/06/96 74.50 82.40 132.80 210.00 195.80 
19 16/07/96 96.20 96.80 138.90 237.00 241.00 
20 1/8/96 104.90 90.30 138.30 267.00 269.00 
21 20/08/96 102.30 92.00 139.40 235.00 226.00 

 

Tabela A3.2 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para a condutividade, no período de 27/06/95 a 20/08/96.  

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 27.56 25.52 44.01 72.46 69.53 
Variância 759.36 651.22 1937.08 5250.54 4834.51 
Média 86.81 75.45 118.19 179.95 176.91 
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Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 5.70 26.79 --- --- --- --- 
2 P3 9.97 46.83 4.76 0.94 16.43 0.92 
3 P1 14.00 65.75 9.26 0.71 7.10 0.87 
4 P5 17.75 83.40 12.09 1.90 13.61 0.99 
5 P2 21.29 100.00 16.63 1.12 6.33 0.95 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

5.70 P4 --- --- --- --- 1 P4 
5.66 P5 0.94 0.15 0.85 0.92 2 P3 
5.20 P3 0.71 0.24 0.76 0.87 3 P1 
4.74 P1 1.90 0.02 0.98 0.99 4 P5 
4.66 P2 1.12 0.11 0.89 0.95 5 P2 

 

Tabela A3.3 - Dados de nitrato para cálculo da ordem de prioridade dos postos baseado 
na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

1 27/06/95 19.35 20.97 16.13 11.29 12.90 
2 18/07/95 72.57 83.86 70.96 48.38 61.29 
3 8/8/95 108.06 114.51 77.41 33.87 48.38 
4 31/08/95 90.32 103.22 83.86 1.61 9.68 
5 21/09/95 72.57 82.09 67.74 63.70 76.93 
6 10/10/95 106.44 79.03 59.67 32.26 66.12 
7 31/10/95 52.42 54.03 55.96 52.90 65.96 
8 22/11/95 82.90 73.38 65.96 24.84 74.03 
9 12/12/95 143.54 97.09 47.25 23.22 42.25 

10 4/1/96 26.77 35.16 39.84 38.87 37.58 
11 30/01/96 60.00 38.87 40.00 45.96 54.03 
12 13/02/96 34.19 35.64 37.58 40.64 50.32 
13 5/3/96 40.96 53.22 47.09 46.13 47.90 
14 26/03/96 36.93 33.38 36.29 42.09 48.22 
15 16/04/96 49.51 39.51 45.32 49.83 60.80 
16 7/5/96 59.03 74.99 70.32 64.03 80.80 
17 28/05/96 61.61 70.96 73.54 61.93 73.54 
18 18/06/96 71.28 89.19 85.32 60.00 64.67 
19 16/07/96 75.64 93.70 79.99 48.38 50.80 
20 1/8/96 92.41 104.19 95.15 57.90 65.16 
21 20/08/96 58.22 88.70 79.19 52.42 63.38 
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Tabela A3.4 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o nitrato, no período de 27/06/95 a 20/08/96.  

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 29.98 27.66 20.46 16.90 18.59 
Variância 898.96 764.90 418.46 285.57 345.47 
Média 67.37 69.79 60.69 42.87 54.99 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlaçã
o Múltipla 

R  
1 P1 4.82 24.09 --- --- --- --- 
2 P5 9.15 45.74 4.81 0.01 0.18 0.13 
3 P3 13.35 66.72 8.91 0.24 2.63 0.62 
4 P4 17.06 85.26 12.81 0.54 4.02 0.81 
5 P2 20.01 100.00 15.27 1.79 10.50 0.99 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.82 P1 --- --- --- --- 1 P1 
4.74 P2 0.01 0.98 0.02 0.13 2 P5 
4.44 P3 0.24 0.62 0.38 0.62 3 P3 
4.34 P5 0.54 0.34 0.66 0.81 4 P4 
4.25 P4 1.79 0.03 0.97 0.99 5 P2 

 

Tabela A3.5 - Dados de magnésio para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

1 27/06/95 90.49 78.15 78.15 86.38 111.06 
2 18/07/95 90.49 69.92 74.04 86.38 115.17 
3 8/8/95 90.49 74.04 74.04 86.38 111.06 
4 31/08/95 111.06 86.38 82.26 94.60 123.40 
5 21/09/95 93.25 63.79 71.08 89.55 112.25 
6 10/10/95 102.83 57.58 69.92 86.38 98.72 
7 31/10/95 86.38 57.58 65.81 74.04 98.72 
8 22/11/95 90.49 69.92 61.70 90.49 127.51 
9 12/12/95 111.06 90.49 86.38 98.72 148.08 

10 4/1/96 65.81 61.70 65.81 78.15 102.83 
11 30/01/96 94.60 49.36 57.58 74.04 111.06 
12 13/02/96 57.58 53.47 61.70 78.15 106.94 
13 5/3/96 69.92 61.70 74.04 86.38 106.94 
14 26/03/96 74.04 53.47 61.70 69.92 98.72 
15 16/04/96 86.38 53.47 61.70 69.92 98.72 
16 7/5/96 94.60 74.04 78.15 86.38 115.17 
17 28/05/96 69.92 69.92 78.15 90.49 115.17 
18 18/06/96 98.72 82.26 86.38 98.72 119.28 
19 16/07/96 102.83 78.15 82.26 94.60 119.28 
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Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

20 1/8/96 94.60 69.92 74.04 90.49 111.06 
21 20/08/96 98.72 69.92 74.04 82.26 106.94 

 

Tabela A3.6 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o magnésio, no período de 27/06/95 a 20/08/96.  

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 14.41 11.49 8.57 8.59 11.57 

Variância 207.76 131.96 73.51 73.86 133.83 
Média 89.25 67.87 72.33 85.35 112.29 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P1 4.09 24.79 --- --- --- --- 
2 P5 7.81 47.33 3.94 0.15 3.65 0.51 
3 P2 11.12 67.43 7.26 0.55 6.99 0.82 
4 P4 13.98 84.75 10.41 0.71 6.42 0.87 
5 P3 16.49 100.00 12.92 1.05 7.54 0.94 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.09 P1 --- --- --- --- 1 P1 
3.87 P5 0.15 0.74 0.26 0.51 2 P5 
3.86 P2 0.55 0.34 0.66 0.82 3 P2 
3.57 P4 0.71 0.24 0.76 0.87 4 P4 
3.57 P3 1.05 0.12 0.88 0.94 5 P3 

Tabela A3.7 - Dados de OD para cálculo da ordem de prioridade dos postos baseado na 
entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96  

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data 
Oxigênio 

Dissolvido 
(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 
1 27/06/95 89.2 105.1 92.1 24.8 75.2 
2 18/07/95 93.3 100.5 74 6 56.5 
3 8/8/95 91.3 103 70.3 9.3 46.5 
4 31/08/95 79 102.5 84 4 10 
5 21/09/95 85.2 95.5 0 0 0 
6 10/10/95 85 101 61 8.6 41.2 
7 31/10/95 93.2 99.1 83.7 56.8 73.8 
8 22/11/95 87.7 99.3 89 8.1 47.3 
9 12/12/95 82.4 102.9 72.2 28.2 45.7 

10 4/1/96 89.4 97.7 68 60.4 79.7 
11 30/01/96 101.2 99.7 95 68 83 
12 13/02/96 95 111 101 70 77 
13 5/3/96 90.4 100.8 59.3 55.3 73.7 



 

 

197

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data 
Oxigênio 

Dissolvido 
(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 
14 26/03/96 92.2 128 80.2 65.8 83.2 
15 16/04/96 84.6 95.4 71.8 48.9 65.4 
16 7/5/96 92 100.5 83.9 45.1 64.6 
17 28/05/96 95.1 101.5 74.7 41.1 63.9 
18 18/06/96 104.4 120.1 81 35.2 69.8 
19 16/07/96 89.7 103.8 79.7 25.3 37.3 
20 1/8/96 92.1 105.4 88.4 21.1 47.5 
21 20/08/96 92 101.7 74.2 21.4 59.8 

 

Tabela A3.8 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o OD, no período de 27/06/95 a 20/08/96.  

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 5.82 7.72 20.27 23.25 22.40 
Variância 33.83 59.67 411.00 540.53 501.76 
Média 90.69 103.55 75.40 33.50 57.20 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 4.57 23.97 --- --- --- --- 
2 P3 8.91 46.80 4.49 0.08 1.72 0.38 
3 P5 12.77 67.06 8.24 0.67 7.52 0.86 
4 P2 16.16 84.84 12.70 0.08 0.59 0.38 
5 P1 19.05 100.00 15.87 0.29 1.81 0.67 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.57 P4 --- --- --- --- 1 P4 
4.53 P5 0.08 0.85 0.15 0.38 2 P3 
4.43 P3 0.67 0.26 0.74 0.86 3 P5 
3.46 P2 0.08 0.86 0.14 0.38 4 P2 
3.18 P1 0.29 0.56 0.44 0.67 5 P1 

 

Tabela A3.9 - Dados de condutividade para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 16/04/96 a 15/07/97  

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

1 16/04/96 83.70 59.00 78.50 122.90 118.00 
2 7/5/96 86.10 73.90 101.70 157.10 148.80 
3 28/05/96 80.80 79.30 115.20 162.70 157.30 
4 18/06/96 74.50 82.40 132.80 210.00 195.80 
5 16/07/96 96.20 96.80 138.90 237.00 241.00 



 

 

198

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

6 1/8/96 104.90 90.30 138.30 267.00 269.00 
7 20/08/96 102.30 92.00 139.40 235.00 226.00 
8 17/09/96 103.70 81.70 134.20 210.00 216.00 
9 1/10/96 110.10 80.00 123.00 218.00 205.00 

10 22/10/96 85.10 86.30 111.70 182.60 190.00 
11 12/11/96 96.80 79.50 139.10 198.70 192.00 
12 3/12/96 86.40 80.40 96.30 151.40 161.30 
13 6/1/97 81.90 52.10 79.70 127.50 130.30 
14 28/01/97 61.60 53.10 91.30 91.20 92.10 
15 18/02/97 60.80 53.50 76.70 155.90 96.70 
16 11/3/97 69.50 54.30 83.80 139.10 121.20 
17 1/4/97 76.30 79.80 96.30 179.90 168.80 
18 22/04/97 81.90 76.10 140.10 181.00 174.80 
19 13/05/97 94.60 87.50 142.20 240.00 220.00 
20 3/6/97 79.80 83.00 130.70 6.94 209.00 
21 15/07/97 50.20 90.80 134.70 230.00 212.00 

 

Tabela A3.10 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o condutividade, no período de 16/04/96 a 15/07/97. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 15.58 13.96 23.99 59.59 47.96 
Variância 242.80 195.01 575.37 3550.81 2300.37 
Média 84.15 76.75 115.46 176.38 178.34 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 5.51 25.71 --- --- --- --- 
2 P5 10.55 49.27 5.27 0.24 4.38 0.62 
3 P1 14.49 67.65 10.33 0.23 2.16 0.61 
4 P3 18.33 85.57 13.73 0.76 5.22 0.88 
5 P2 21.42 100.00 17.37 0.97 5.27 0.92 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

5.51 P4 --- --- --- --- 1 P4 
5.29 P5 0.24 0.62 0.38 0.62 2 P5 
4.60 P3 0.23 0.63 0.37 0.61 3 P1 
4.17 P1 0.76 0.22 0.78 0.88 4 P3 
4.06 P2 0.97 0.15 0.85 0.92 5 P2 
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Tabela A3.11 - Dados de nitrato para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

1 16/04/96 49.51 39.51 45.32 49.83 60.80 
2 7/5/96 59.03 74.99 70.32 64.03 80.80 
3 28/05/96 61.61 70.96 73.54 61.93 73.54 
4 18/06/96 71.28 89.19 85.32 60.00 64.67 
5 16/07/96 75.64 93.70 79.99 48.38 50.80 
6 1/8/96 92.41 104.19 95.15 57.90 65.16 
7 20/08/96 58.22 88.70 79.19 52.42 63.38 
8 17/09/96 45.32 50.64 46.93 48.06 60.96 
9 1/10/96 77.90 84.99 70.80 60.16 89.67 

10 22/10/96 69.19 93.70 73.22 61.93 82.09 
11 12/11/96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 3/12/96 10.64 11.61 11.13 8.87 12.74 
13 6/1/97 44.35 44.67 55.80 37.50 47.09 
14 28/01/97 23.55 57.58 52.58 66.12 38.22 
15 18/02/97 31.61 88.06 58.54 56.29 49.51 
16 11/3/97 44.84 51.93 74.03 64.19 74.67 
17 1/4/97 45.48 74.99 100.96 56.12 36.77 
18 22/04/97 63.22 81.45 94.19 60.96 66.93 
19 13/05/97 86.12 126.76 114.99 59.51 67.58 
20 3/6/97 55.00 78.86 101.12 74.19 69.67 
21 15/07/97 0.00 12.26 11.29 103.55 8.39 

 

Tabela A3.12 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o nitrato, no período de 16/04/96 a 15/07/97.                       
* determinante mal condicionado. 

Dados  
iniciais dos postos 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 26.00 32.39 30.78 20.99 24.38 
Variância 676.07 1049.41 947.29 440.71 594.42 
Média 50.71 67.56 66.40 54.85 55.40 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P2 4.90 23.17 --- --- --- --- 
2 P4 9.29 43.95 4.83 0.07 1.46 0.37 
3 P1 * * * * * * 
4 P5 17.17 81.26 12.56 * * * 
5 P3 21.13 100.00 16.29 0.89 5.16 0.91 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.90 P2 --- --- --- --- 1 P2 
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4.85 P3 0.07 0.87 0.13 0.37 2 P4 
4.68 P1 * * * * 3 P1 
4.61 P5 * * * * 4 P5 
4.46 P4 0.89 0.17 0.83 0.91 5 P3 

 

Tabela A3.13 - Dados de magnésio para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

1 16/04/96 86.38 53.47 61.70 69.92 98.72 
2 7/5/96 94.60 74.04 78.15 86.38 115.17 
3 28/05/96 69.92 69.92 78.15 90.49 115.17 
4 18/06/96 98.72 82.26 86.38 98.72 119.28 
5 16/07/96 102.83 78.15 82.26 94.60 119.28 
6 1/8/96 94.60 69.92 74.04 90.49 111.06 
7 20/08/96 98.72 69.92 74.04 82.26 106.94 
8 17/09/96 82.26 53.47 65.81 78.15 127.51 
9 1/10/96 111.06 69.92 78.15 90.49 123.40 

10 22/10/96 90.49 74.04 74.04 90.49 135.74 
11 12/11/96 102.83 69.92 78.15 90.49 139.85 
12 3/12/96 86.38 61.70 69.92 82.26 139.85 
13 6/1/97 86.38 53.47 61.70 74.04 230.34 
14 28/01/97 74.04 57.58 69.92 78.15 90.49 
15 18/02/97 82.26 61.70 74.04 86.38 102.83 
16 11/3/97 74.04 53.47 65.81 78.15 111.06 
17 1/4/97 82.26 74.04 74.04 90.49 131.62 
18 22/04/97 98.72 82.26 94.60 102.83 131.62 
19 13/05/97 98.72 78.15 82.26 98.72 119.28 
20 3/6/97 86.38 69.92 74.04 90.49 115.17 
21 15/07/97 61.70 82.26 82.26 94.60 131.62 

 

Tabela A3.14 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o magnésio, no período de 16/04/96 a 15/07/97. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 12.31 9.93 8.03 8.54 27.63 
Variância 151.56 98.69 64.52 73.00 763.27 
Média 88.73 68.55 75.21 87.55 124.57 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P5 4.74 27.43 --- --- --- --- 
2 P1 8.67 50.18 4.74 0.00 0.03 0.05 
3 P2 12.32 71.36 8.61 0.06 0.65 0.33 
4 P3 14.93 86.43 11.42 0.90 7.31 0.91 
5 P4 17.27 100.00 13.71 1.22 8.18 0.96 
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Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.74 P5 --- --- --- --- 1 P5 
3.93 P1 0.00 1.00 0.00 0.05 2 P1 
3.71 P2 0.06 0.89 0.11 0.33 3 P2 
3.56 P4 0.90 0.17 0.83 0.91 4 P3 
3.50 P3 1.22 0.09 0.91 0.96 5 P4 

 

Tabela A3.15 - Dados de OD para cálculo da ordem de prioridade dos postos baseado 
na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data 
Oxigênio 

Dissolvido 
(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 
1 16/04/96 84.6 95.4 71.8 48.9 65.4 
2 7/5/96 92 100.5 83.9 45.1 64.6 
3 28/05/96 95.1 101.5 74.7 41.1 63.9 
4 18/06/96 104.4 120.1 81 35.2 69.8 
5 16/07/96 89.7 103.8 79.7 25.3 37.3 
6 1/8/96 92.1 105.4 88.4 21.1 47.5 
7 20/08/96 92 101.7 74.2 21.4 59.8 
8 17/09/96 90.6 103.4 72.9 36.8 67.3 
9 1/10/96 83.8 102 78 29.5 41.2 

10 22/10/96 89.7 103.7 89.2 29.4 50.4 
11 12/11/96 88.6 102 92.1 22.2 37.4 
12 3/12/96 85.8 97.3 76.5 24 48.1 
13 6/1/97 92.7 105.2 84.7 56 71.4 
14 28/01/97 94.7 99.2 85.1 70.7 85.8 
15 18/02/97 94.7 102.4 75.9 70.9 89.3 
16 11/3/97 87.9 98.1 76 45.9 52.2 
17 1/4/97 90.1 100.4 84.5 23.2 54.1 
18 22/04/97 92.4 103.2 74.5 24.8 40.6 
19 13/05/97 87.5 99.8 74.4 18 40.5 
20 3/6/97 94.7 101.8 80.6 40.4 53.6 
21 15/07/97 109.10 107.3 80.4 11.9 36.2 

 

Tabela A3.16 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o OD, no período de 16/04/96 a 15/07/97. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 5.93 4.89 5.82 16.39 15.44 
Variância 35.18 23.94 33.84 268.52 238.27 
Média 92.01 102.58 79.93 35.32 56.02 
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Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 4.22 25.42 --- --- --- --- 
2 P5 7.66 46.21 3.51 0.71 16.81 0.87 
3 P3 10.84 65.39 7.66 0.00 0.00 0.00 
4 P1 13.97 84.23 10.77 0.08 0.70 0.38 
5 P2 16.58 100.00 13.57 0.39 2.80 0.74 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.22 P4 --- --- --- --- 1 P4 
4.16 P5 0.71 0.24 0.76 0.87 2 P5 
3.20 P1 0.00 1.00 0.00 0.00 3 P3 
3.18 P3 0.08 0.86 0.14 0.38 4 P1 
3.01 P2 0.39 0.46 0.54 0.74 5 P2 

 

Rio Piracicaba 
Trecho 3 Estações: P1 Morungaba 

   P2 Usina Ester 
   P3 Carioba 
   P4 Coperçucar 
   P5 Artemis 

 
Tabela A3.17 - Dados de condutividade para cálculo da ordem de prioridade dos postos 

baseado na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

1 27/06/95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 18/07/95 64.40 85.70 106.40 208.00 191.30 
3 8/8/95 52.40 105.00 126.90 218.00 230.00 
4 31/08/95 74.80 106.80 178.00 287.00 277.00 
5 21/09/95 68.70 95.20 150.50 208.00 209.00 
6 10/10/95 51.00 77.80 164.40 248.00 217.00 
7 31/10/95 36.00 56.40 119.00 151.10 161.10 
8 22/11/95 51.40 81.00 163.40 233.00 257.00 
9 12/12/95 70.20 114.00 187.50 269.00 240.00 

10 4/1/96 62.00 66.50 126.00 117.70 113.20 
11 30/01/96 41.20 53.30 61.60 102.00 119.40 
12 13/02/96 46.00 52.00 74.00 110.00 112.00 
13 5/3/96 56.50 66.20 109.20 133.60 122.90 
14 26/03/96 46.10 50.90 70.20 101.80 109.30 
15 16/04/96 42.40 59.00 78.50 122.90 118.00 
16 7/5/96 56.70 73.90 101.70 157.10 148.80 
17 28/05/96 48.80 79.30 115.20 162.70 157.30 
18 18/06/96 68.70 82.40 132.80 210.00 195.80 
19 16/07/96 71.20 96.80 138.90 237.00 241.00 
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Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

20 1/8/96 64.00 90.30 138.30 267.00 269.00 
21 20/08/96 70.60 92.00 139.40 235.00 226.00 

 

Tabela A3.18 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o condutividade, no período de 27/06/95 a 20/08/96. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 16.87 25.52 44.01 72.46 69.53 
Variância 284.53 651.22 1937.08 5250.54 4834.51 
Média 54.43 75.45 118.19 179.95 176.91 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 5.70 27.10 --- --- --- --- 
2 P3 9.97 47.38 4.76 0.94 16.43 0.92 
3 P5 13.95 66.28 8.28 1.68 16.89 0.98 
4 P1 17.63 83.77 13.38 0.56 4.04 0.82 
5 P2 21.04 100.00 16.38 1.24 7.05 0.96 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

5.70 P4 --- --- --- --- 1 P4 
5.66 P5 0.94 0.15 0.85 0.92 2 P3 
5.20 P3 1.68 0.03 0.97 0.98 3 P5 
4.66 P2 0.56 0.32 0.68 0.82 4 P1 
4.24 P1 1.24 0.08 0.92 0.96 5 P2 

 

Tabela A3.19 - Dados de nitrato para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

1 27/06/95 11.29 20.97 16.13 11.29 12.90 
2 18/07/95 53.22 83.86 70.96 48.38 61.29 
3 8/8/95 56.45 114.51 77.41 33.87 48.38 
4 31/08/95 64.51 103.22 83.86 1.61 9.68 
5 21/09/95 44.67 82.09 67.74 63.70 76.93 
6 10/10/95 54.83 79.03 59.67 32.26 66.12 
7 31/10/95 27.50 54.03 55.96 52.90 65.96 
8 22/11/95 42.25 73.38 65.96 24.84 74.03 
9 12/12/95 39.35 97.09 47.25 23.22 42.25 

10 4/1/96 35.96 35.16 39.84 38.87 37.58 
11 30/01/96 20.00 38.87 40.00 45.96 54.03 
12 13/02/96 21.77 35.64 37.58 40.64 50.32 



 

 

204

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

13 5/3/96 30.48 53.22 47.09 46.13 47.90 
14 26/03/96 17.58 33.38 36.29 42.09 48.22 
15 16/04/96 20.00 39.51 45.32 49.83 60.80 
16 7/5/96 40.48 74.99 70.32 64.03 80.80 
17 28/05/96 42.25 70.96 73.54 61.93 73.54 
18 18/06/96 61.77 89.19 85.32 60.00 64.67 
19 16/07/96 65.64 93.70 79.99 48.38 50.80 
20 1/8/96 68.54 104.19 95.15 57.90 65.16 
21 20/08/96 70.80 88.70 79.19 52.42 63.38 

 

Tabela A3.20 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o nitrato, no período de 27/06/95 a 20/08/96. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4 P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 18.44 27.66 20.46 16.90 18.59 
Variância 339.98 764.90 418.46 285.57 345.47 
Média 42.35 69.79 60.69 42.87 54.99 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P2 4.74 24.28 --- --- --- --- 
2 P5 9.06 46.42 4.72 0.02 0.40 0.19 
3 P4 12.78 65.47 8.53 0.53 5.83 0.81 
4 P1 16.28 83.43 11.95 0.83 6.48 0.90 
5 P3 19.52 100.00 15.08 1.20 7.39 0.95 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.74 P2 --- --- --- --- 1 P2 
4.44 P3 0.02 0.96 0.04 0.19 2 P5 
4.34 P5 0.53 0.35 0.65 0.81 3 P4 
4.33 P1 0.83 0.19 0.81 0.90 4 P1 
4.25 P4 1.20 0.09 0.91 0.95 5 P3 

 

Tabela A3.21 - Dados de magnésio para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

1 27/06/95 49.36 78.15 78.15 86.38 111.06 
2 18/07/95 45.25 69.92 74.04 86.38 115.17 
3 8/8/95 45.25 74.04 74.04 86.38 111.06 
4 31/08/95 49.36 86.38 82.26 94.60 123.40 
5 21/09/95 40.87 63.79 71.08 89.55 112.25 
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6 10/10/95 41.13 57.58 69.92 86.38 98.72 
7 31/10/95 37.02 57.58 65.81 74.04 98.72 
8 22/11/95 41.13 69.92 61.70 90.49 127.51 
9 12/12/95 53.47 90.49 86.38 98.72 148.08 

10 4/1/96 45.25 61.70 65.81 78.15 102.83 
11 30/01/96 37.02 49.36 57.58 74.04 111.06 
12 13/02/96 41.13 53.47 61.70 78.15 106.94 
13 5/3/96 49.36 61.70 74.04 86.38 106.94 
14 26/03/96 37.02 53.47 61.70 69.92 98.72 
15 16/04/96 37.02 53.47 61.70 69.92 98.72 
16 7/5/96 45.25 74.04 78.15 86.38 115.17 
17 28/05/96 45.25 69.92 78.15 90.49 115.17 
18 18/06/96 49.36 82.26 86.38 98.72 119.28 
19 16/07/96 53.47 78.15 82.26 94.60 119.28 
20 1/8/96 41.13 69.92 74.04 90.49 111.06 
21 20/08/96 49.36 69.92 74.04 82.26 106.94 

 

Tabela A3.22 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o magnésio, no período de 27/06/95 a 20/08/96. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 5.31 11.49 8.57 8.59 11.57 

Variância 28.21 131.96 73.51 73.86 133.83 
Média 44.45 67.87 72.33 85.35 112.29 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P5 3.87 25.75 --- --- --- --- 
2 P2 7.26 48.32 3.40 0.47 12.18 0.78 
3 P4 10.11 67.33 6.54 0.71 9.83 0.87 
4 P3 12.63 84.08 9.06 1.05 10.41 0.94 
5 P1 15.02 100.00 11.93 0.70 5.53 0.87 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

3.87 P5 --- --- --- --- 1 P5 
3.86 P2 0.47 0.39 0.61 0.78 2 P2 
3.57 P4 0.71 0.24 0.76 0.87 3 P4 
3.57 P3 1.05 0.12 0.88 0.94 4 P3 
3.09 P1 0.70 0.25 0.75 0.87 5 P1 
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Tabela A3.23 - Dados de OD para cálculo da ordem de prioridade dos postos baseado 
na entropia associada, para o período de 27/06/95 a 20/08/96 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data 
Oxigênio 

Dissolvido 
(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 
1 27/06/95 83.2 105.1 92.1 24.8 75.2 
2 18/07/95 92 100.5 74 6 56.5 
3 8/8/95 82.2 103 70.3 9.3 46.5 
4 31/08/95 81.5 102.5 84 4 10 
5 21/09/95 89.6 95.5 0 0 0 
6 10/10/95 96.5 101 61 8.6 41.2 
7 31/10/95 94.3 99.1 83.7 56.8 73.8 
8 22/11/95 91.8 99.3 89 8.1 47.3 
9 12/12/95 90.4 102.9 72.2 28.2 45.7 

10 4/1/96 91.1 97.7 68 60.4 79.7 
11 30/01/96 117 99.7 95 68 83 
12 13/02/96 94 111 101 70 77 
13 5/3/96 112.8 100.8 59.3 55.3 73.7 
14 26/03/96 114.5 128 80.2 65.8 83.2 
15 16/04/96 89.3 95.4 71.8 48.9 65.4 
16 7/5/96 92.7 100.5 83.9 45.1 64.6 
17 28/05/96 96.5 101.5 74.7 41.1 63.9 
18 18/06/96 106.8 120.1 81 35.2 69.8 
19 16/07/96 92.9 103.8 79.7 25.3 37.3 
20 1/8/96 105.2 105.4 88.4 21.1 47.5 
21 20/08/96 94.4 101.7 74.2 21.4 59.8 

 

Tabela A3.24 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o magnésio, no período de 27/06/95 a 20/08/96. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 10.08 7.72 20.27 23.25 22.40 
Variância 101.70 59.67 411.00 540.53 501.76 
Média 95.65 103.55 75.40 33.50 57.20 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 4.57 23.28 --- --- --- --- 
2 P3 8.91 45.47 4.49 0.08 1.72 0.38 
3 P5 12.77 65.14 8.24 0.67 7.52 0.86 
4 P1 16.31 83.16 12.58 0.20 1.54 0.57 
5 P2 19.61 100.00 16.14 0.16 0.99 0.52 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  de 
Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.57 P4 --- --- --- --- 1 P4 
4.53 P5 0.08 0.85 0.15 0.38 2 P3 
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4.43 P3 0.67 0.26 0.74 0.86 3 P5 
3.73 P1 0.20 0.67 0.33 0.57 4 P1 
3.46 P2 0.16 0.72 0.28 0.52 5 P2 

 

Tabela A3.25 - Dados de condutividade para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 16/04/96 a 15/07/97 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

Condutividade 
(µS.cm-1) 

1 16/04/96 42.40 59.00 78.50 122.90 118.00 
2 7/5/96 56.70 73.90 101.70 157.10 148.80 
3 28/05/96 48.80 79.30 115.20 162.70 157.30 
4 18/06/96 68.70 82.40 132.80 210.00 195.80 
5 16/07/96 71.20 96.80 138.90 237.00 241.00 
6 1/8/96 64.00 90.30 138.30 267.00 269.00 
7 20/08/96 70.60 92.00 139.40 235.00 226.00 
8 17/09/96 48.60 81.70 134.20 210.00 216.00 
9 1/10/96 56.20 80.00 123.00 218.00 205.00 

10 22/10/96 51.80 86.30 111.70 182.60 190.00 
11 12/11/96 50.90 79.50 139.10 198.70 192.00 
12 3/12/96 51.60 80.40 96.30 151.40 161.30 
13 6/1/97 41.20 52.10 79.70 127.50 130.30 
14 28/01/97 41.90 53.10 91.30 91.20 92.10 
15 18/02/97 43.90 53.50 76.70 155.90 96.70 
16 11/3/97 47.80 54.30 83.80 139.10 121.20 
17 1/4/97 65.10 79.80 96.30 179.90 168.80 
18 22/04/97 55.20 76.10 140.10 181.00 174.80 
19 13/05/97 66.70 87.50 142.20 240.00 220.00 
20 3/6/97 60.40 83.00 130.70 6.94 209.00 
21 15/07/97 66.50 90.80 134.70 230.00 212.00 

 

Tabela A3.26 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para a condutividade, no período de 16/04/96 a 15/07/97. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 9.95 13.96 23.99 59.59 47.96 
Variância 99.10 195.01 575.37 3550.81 2300.37 
Média 55.72 76.75 115.46 176.38 178.34 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 5.51 26.66 --- --- --- --- 
2 P5 10.55 51.10 5.27 0.24 4.38 0.62 
3 P3 14.41 69.76 9.81 0.74 7.04 0.88 
4 P1 17.64 85.41 13.92 0.48 3.36 0.79 
5 P2 20.66 100.00 16.60 1.04 5.90 0.94 
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Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

5.51 P4 --- --- --- --- 1 P4 
5.29 P5 0.24 0.62 0.38 0.62 2 P5 
4.60 P3 0.74 0.23 0.77 0.88 3 P3 
4.06 P2 0.48 0.38 0.62 0.79 4 P1 
3.72 P1 1.04 0.12 0.88 0.94 5 P2 

 

Tabela A3.27 - Dados de nitrato para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 16/04/96 a 15/07/97 

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

Nitrato  
µM 

1 16/04/96 20 39.51 45.32 49.83 60.80 
2 7/5/96 40.48 74.99 70.32 64.03 80.80 
3 28/05/96 42.25 70.96 73.54 61.93 73.54 
4 18/06/96 61.77 89.19 85.32 60.00 64.67 
5 16/07/96 65.64 93.70 79.99 48.38 50.80 
6 1/8/96 68.54 104.19 95.15 57.90 65.16 
7 20/08/96 70.8 88.70 79.19 52.42 63.38 
8 17/09/96 33.87 50.64 46.93 48.06 60.96 
9 1/10/96 53.06 84.99 70.80 60.16 89.67 

10 22/10/96 48.54 93.70 73.22 61.93 82.09 
11 12/11/96 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 3/12/96 5.48 11.61 11.13 8.87 12.74 
13 6/1/97 29.68 44.67 55.80 37.50 47.09 
14 28/01/97 24.35 57.58 52.58 66.12 38.22 
15 18/02/97 25 88.06 58.54 56.29 49.51 
16 11/3/97 31.93 51.93 74.03 64.19 74.67 
17 1/4/97 54.67 74.99 100.96 56.12 36.77 
18 22/04/97 56.45 81.45 94.19 60.96 66.93 
19 13/05/97 74.19 126.76 114.99 59.51 67.58 
20 3/6/97 61.61 78.86 101.12 74.19 69.67 
21 15/07/97 43.06 12.26 11.29 103.55 8.39 

 

Tabela A3.28 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o nitrato, no período de 16/04/96 a 15/07/97. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 21.10 32.39 30.78 20.99 24.38 

Variância 445.13 1049.41 947.29 440.71 594.42 
Média 43.40 67.56 66.40 54.85 55.40 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P2 4.90 23.13 --- --- --- --- 
2 P4 9.29 43.88 4.83 0.07 1.46 0.37 
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3 P1 * * * * * * 
4 P5 17.27 81.58 12.65 * * * 
5 P3 21.17 100.00 16.32 0.95 5.48 0.92 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.90 P2 --- --- --- --- 1 P2 
4.85 P3 0.07 0.87 0.13 0.37 2 P4 
4.61 P5 * * * * 3 P1 
4.47 P1 * * * * 4 P5 
4.46 P4 0.95 0.15 0.85 0.92 5 P3 

 

Tabela A3.29 - Dados de magnésio para cálculo da ordem de prioridade dos postos 
baseado na entropia associada, para o período de 16/04/96 a 15/07/97  

Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Descrição Data Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

Magnésio  
µM 

1 16/04/96 37.02 53.47 61.70 69.92 98.72 
2 7/5/96 45.25 74.04 78.15 86.38 115.17 
3 28/05/96 45.25 69.92 78.15 90.49 115.17 
4 18/06/96 49.36 82.26 86.38 98.72 119.28 
5 16/07/96 53.47 78.15 82.26 94.60 119.28 
6 1/8/96 41.13 69.92 74.04 90.49 111.06 
7 20/08/96 49.36 69.92 74.04 82.26 106.94 
8 17/09/96 41.13 53.47 65.81 78.15 127.51 
9 1/10/96 45.25 69.92 78.15 90.49 123.40 

10 22/10/96 41.13 74.04 74.04 90.49 135.74 
11 12/11/96 41.13 69.92 78.15 90.49 139.85 
12 3/12/96 41.13 61.70 69.92 82.26 139.85 
13 6/1/97 37.02 53.47 61.70 74.04 230.34 
14 28/01/97 37.02 57.58 69.92 78.15 90.49 
15 18/02/97 41.13 61.70 74.04 86.38 102.83 
16 11/3/97 45.25 53.47 65.81 78.15 111.06 
17 1/4/97 53.47 74.04 74.04 90.49 131.62 
18 22/04/97 57.58 82.26 94.60 102.83 131.62 
19 13/05/97 53.47 78.15 82.26 98.72 119.28 
20 3/6/97 45.25 69.92 74.04 90.49 115.17 
21 15/07/97 53.47 82.26 82.26 94.60 131.62 

 

Tabela A3.30 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o magnésio, no período de 16/04/96 a 15/07/97.  

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 

Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 6.17 9.93 8.03 8.54 27.63 

Variância 38.02 98.69 64.52 73.00 763.27 
Média 45.44 68.55 75.21 87.55 124.57 
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Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P5 4.74 29.38 --- --- --- --- 
2 P2 8.45 52.41 4.74 0.00 0.00 0.00 
3 P1 11.20 69.44 7.96 0.49 5.83 0.79 
4 P3 13.78 85.47 10.28 0.92 8.19 0.92 
5 P4 16.13 100.00 12.56 1.22 8.85 0.96 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.74 P5 --- --- --- --- 1 P5 
3.71 P2 0.00 1.00 0.00 0.00 2 P2 
3.56 P4 0.49 0.37 0.63 0.79 3 P1 
3.50 P3 0.92 0.16 0.84 0.92 4 P3 
3.24 P1 1.22 0.09 0.91 0.96 5 P4 

 

Tabela A3.31 - Dados de OD para cálculo da ordem de prioridade dos postos baseado 
na entropia associada, para o período de 16/04/96 a 15/07/97 

Posto P1 P2 P3 P4 P5 

Descrição Data 
Oxigênio 

Dissolvido 
(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%saturação) 
1 16/04/96 89.3 95.4 71.8 48.9 65.4 
2 7/5/96 92.7 100.5 83.9 45.1 64.6 
3 28/05/96 96.5 101.5 74.7 41.1 63.9 
4 18/06/96 106.8 120.1 81 35.2 69.8 
5 16/07/96 92.9 103.8 79.7 25.3 37.3 
6 1/8/96 105.2 105.4 88.4 21.1 47.5 
7 20/08/96 94.4 101.7 74.2 21.4 59.8 
8 17/09/96 92.9 103.4 72.9 36.8 67.3 
9 1/10/96 94 102 78 29.5 41.2 

10 22/10/96 93.9 103.7 89.2 29.4 50.4 
11 12/11/96 96.1 102 92.1 22.2 37.4 
12 3/12/96 92.9 97.3 76.5 24 48.1 
13 6/1/97 99.3 105.2 84.7 56 71.4 
14 28/01/97 96.7 99.2 85.1 70.7 85.8 
15 18/02/97 94.1 102.4 75.9 70.9 89.3 
16 11/3/97 89.3 98.1 76 45.9 52.2 
17 1/4/97 90.3 100.4 84.5 23.2 54.1 
18 22/04/97 93.9 103.2 74.5 24.8 40.6 
19 13/05/97 88.1 99.8 74.4 18 40.5 
20 3/6/97 95.9 101.8 80.6 40.4 53.6 
21 15/07/97 96.4 107.3 80.4 11.9 36.2 
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Tabela A3.32 - Resultado da análise da rede de monitoramento baseado no conceito de 
entropia, para o OD, no período de 16/04/96 a 15/07/97. 

Dados iniciais dos postos 
Posto P1 P2 P3 P4  P5 
Número de dados 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
Desvio Padrão Amostral 4.63 4.89 5.82 16.39 15.44 
Variância 21.41 23.94 33.84 268.52 238.27 
Média 94.84 102.58 79.93 35.32 56.02 

Estação 
Número 

Estação de 
Monitoram 
adicionada 
ao sistema 

Entropia 
Associada 
(napier) 

Participação 
na incerteza 
total "Kj"  

(%) 

Entropia 
condicional 

(napier) 

Transporte 
de 

Informação 
(napier) 

Informação 
Redundante 

(1-tj) 
(%) 

Coef. de 
Correlação 

Múltipla  
R  

1 P4 4.22 26.23 --- --- --- --- 
2 P5 7.66 47.67 3.51 0.71 16.81 0.87 
3 P3 10.84 67.46 7.66 0.00 0.00 0.00 
4 P2 13.82 85.96 10.81 0.03 0.31 0.25 
5 P1 16.07 100.00 13.12 0.69 5.02 0.87 

Classificação inicial Cálculo do Coeficiente de Correlação Múltipla 

H(Xi,Xi) Posto i Transporte  
de Informação 1-R2 Coeficiente de 

determinação 
Coeficiente  de 

correlação 

Ordem de 
prioridade 
calculada 

Posto  

4.22 P4 --- --- --- --- 1 P4 
4.16 P5 0.71 0.24 0.76 0.87 2 P5 
3.18 P3 0.00 1.00 0.00 0.00 3 P3 
3.01 P2 0.03 0.94 0.06 0.25 4 P2 
2.95 P1 0.69 0.25 0.75 0.87 5 P1 
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ERRATA 

Página  Linha Onde se lê: Leia-se: 
xx 2 s2     variância s2     variância amostral 
xx 19 Pi     ... possuir um ... Pi    ... possuir ou estar em um ... 

xxii 19 s     desvio padrão s     desvio padrão populacional 
4 30 ... (BRASIL, 1986), define... ... (BRASIL, 1986), que define ... 
6 6 ... ainda que ainda que ... ... ainda que ... 
7 7 ... paises ... ... países ... 

7 27 ... adequação da coleta de qualidade da 
água ... 

... adequação da amostragem de 
qualidade da água ... 

13 6 ... ações preventivas. ... ações preventivas e corretivas. 
13 17 ... foram: a determinação da ... ... foram: determinar a ... 
15 3 ... do local ... ... da região ... 
16 23 ... que é a análise ... ... que são a análise ... 
17 19 ... a buscas ... ... a busca ... 
17 23 ... tem levado ... ... têm levado ... 
22 1 Se de algum ... Ser de algum ... 
22 5 ... POMEROY e ORLOB. ... POMEROY e ORLOB (1967). 
22 12 ... tabela abaixo ... ... tabela a seguir ... 
22 20 ... podem ser calculadas ... ... pode ser calculada ... 
22 21 ... gráfico abaixo ... ... Figura 2.1 ... 

23 15 ... quadradas. ... quadradas. Fonte: POMEROY e 
ORLOB (1967). 

25 29 WARD e LOFTIS (1980) LOFTIS e WARD (1980) 
26 17 ... ba Bacia ... ... da Bacia ... 
28 26 ... essa foi ... ... esse foi ... 
29 12 ... em não se ... ... em que não se ... 
32 9 ... para um ou várias ... ... para uma ou várias ... 
32 25 ... não conheçamos ... ... não se conheça ... 
32 26 ... acreditamos ... ... acredita-se ... 
33 23 ... podem afetam ... ... podem afetar ... 
34 6 ... análise de fator ... ... análise fatorial ... 
34 10 ... técnicas seleção ... ... técnicas de seleção ... 
34 20 ... fator de máxima ... ... fatorial de máxima ... 

35 13 ... devido que a determinação deste 
período está ... 

... devido à determinação deste 
período que está ... 

42 18 ... de suportar e suster todo ... ... de suportar todo ... 
46 12 ... variáveis básicos .. ... variáveis básicas ... 

49 5 ... modifica mais com ... ... modifica mais, em termos 
médios, com 

50 12 ... trecho, a hipótese ... ... trecho, e então a hipótese ... 
50 19 ... A medida que ... ... À medida que ... 
52 1 ... é quantidade ... ... é a quantidade ... 
52 3 ... são definidas ... ... são definidos ... 

52 17 
x
C

DF xx ∂
∂

−=  
x
C

DFx ∂
∂

−=  

52 19 Dx é a difusividade ... D é a difusividade ... 

54 4 Coeficientes elevados ... Coeficientes de dispersão elevados 
... 
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Página  Linha Onde se lê: Leia-se: 
55 14 ... a advecção e a dispersão ... ... a advecção e a difusão ... 
56 18 Na equação acima ... Na equação (3.5) acima ... 
59 16 ... descrita atreves ... ... descrita através ... 
59 22 ... ou á variações ... ... ou às variações ... 
61 2 ... se referem ... ... se refere ... 
61 11 ... Os rios são ... ... Os rios fluviais são ... 

63 8 
( )

( )1
12

−

−
=

∑
=

n

xx
s

n

i
i

 
( )

( )1
1

2

2

−

−
=

∑
=

n

xx
s

n

i
i

 

63 14 ... diferenças efetivas, ou ... ... diferenças significativas, ou ... 
64 8 ... amostragens manual e ... ... amostragens simples e ... 

66 18 
( )

22
.... 1321

−
+++++

= −

N
CCCCC

C NN  ( )
22

....2 1321

−
+++++

= −

N
CCCCC

C NN  

67 15 ... discutido acima ... ... discutido no item 3.4 acima ... 
67 22 Coletar as a amostras ... Coletar as amostras ... 
71 14 ... equação anterior é ... ... equação (4.2) é ... 
72 2 ... equações (5.3) e (5.4) ... ... equações (4.3) e (4.4) ... 
73 1 ... SHANNON, ... ... SHANNON (1948), ... 
73 2 ... tem-se a incerteza ... ... tem-se que a incerteza ... 
74 13 ... log22µ ... ... log22 ... 
75 1 ... equações (5.12) e (5.13) ... ... equações (4.12) e (4.13) ... 
75 18 ... equação (5.12) ... ... equação (4.12) ... 

76 17 ... bifurcação, MELTON (1959) ... ... bifurcação, segundo MELTON 
(1959) ... 

77 14 ... de SHARP para ... ... de SHARP (1971) para ... 
78 9 ... equação (5.19) ... ... equação (4.19) ... 
79 2 ... equação (5.19) ... ... equação (4.19) ... 
79 9 ... equação (5.19) ... ... equação (4.19) ... 
85 1 ... anteriormente à Bacia ... ... anteriormente, à Bacia ... 
86 12 ... seqüencial, descrito Pirapó ... ... seqüenciais para o Rio Pirapó ... 
86 17 ... na figura 4.3. ... na figura 4.2. 
90 23 ... nós utilizamos ... ... nós o utilizamos ... 
91 1 ... fazemos medidas ... ... fazendo medidas ... 
94 19 ... Então quando ... ... Então, quando ... 
94 23 ... à freqüência espacial ... ... à distribuição espacial ... 
95 7 ... varia de 1 até m. ... varia de 1 até M. 
96 3 ... log-normal é adequada ... ... log-normal são adequadas ... 

96 12 ... vetor de M variáveis; ... vetor dos valores da variável em 
análise nas M estações; 

96 13 ... covariância C; ... covariância C entre as estações; 
96 18 ... equação (6.8) ... ... equação (5.8) ... 
96 22 ... equação (6.8) ... ... equação (5.8) ... 
98 5 ... covariância C; ... covariância C entre as estações; 

102 5 ... discute-se os ... ... discutem-se os ... 
103 8 ... dados disponíveis ... ... observações disponíveis ... 
103 12 ... que os dados são ... ... que as variáveis são ... 
103 16 ... parte de inferior ... ... parte inferior ... 
104 8 ... Clorofila a (Cl-a) ... ... Clorofila a (Cl-a) ... 
104 12 ... coma a aplicação ... ... com a aplicação ... 
104 14 ... do PCB ... ... da variável PCB ... 
104 16 ...posto P5. ...posto P5 (Tab. 6.3). 
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Página  Linha Onde se lê: Leia-se: 

105 1 ... resultados mostram ... ... resultados da tabela 6.3 mostram 
... 

108 10 ... 7,99%, ... ... 7,99% (Tab. 6.7), ... 
111 1 ... TSS, os ... ... TSS ou SST, os ... 
112 7 ... microSiemens/cm (µS/cm, ou) ... ...microSiemens/cm ou (µS/cm) ... 
130 10 ... magnésio ... ... oxigênio dissolvido ... 
147 23 … comparar-se … ... comparar ... 

149 26 ... WARD, ... ... WARD, LOFTIS e McBRIDE 
(1990), ... 

150 18  … transversa …  ... transversal ... 
151 18  ... Capítulo 3 ... ... Capítulo 2 ... 
158 9 ... seqüencial onde se iniciando pela ... ... seqüencial iniciando-se pela ... 
158 11 … descrita no capítulo cinco ... ... descrito no capítulo Quatro ... 
158 26 ... capítulo seis ... ... capítulo Cinco ... 
162 22 ... tabela 8.1 ... ... tabela 7.1 ... 
164 14 ... variabilidade das ... ... variabilidade temporal das ... 
164 18 Calcular ... Estimar ... 
164 19 Calcular ... Estimar ... 
165 18 ... vazão, até ... ... vazão e até ... 

168 11 
n
S

ze x
2/1 α−=  

n
S

ze x
2/1 α−=  

169 10 Calcula a ... Calcula-se a ... 

169 12 
Escolhe-se o intervalo de confiança 
desejado, za/2, através da tabela normal 
padronizada; 

Obtém-se o valor de za/2 para o 
nível de significância desejado, 
através da tabela normal 
padronizada; 

170 12 ... de SHARP e ... ... de SHARP (1971) e ... 

170 12 ... SHARP modificado para ... ... SHARP modificado, SANDERS 
(1974, 1983), para ... 

170 26 ... de SHARP é ... ... de SHARP (1971) é ... 
171 21 ... efeciência ... ... eficiência ... 
180 2 ... jun. 1970 ... ... jun. 1980 ... 
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