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Resumo 

A reabilitação ambiental de cursos d’água em áreas urbanizadas é uma 
abordagem recente no Brasil, mas que é aplicada em países desenvolvidos desde a 
década de 1970. Trazer para a realidade brasileira abordagens nesta linha é um 
grande desafio, pois no geral os córregos urbanos são canalizados e utilizados para 
viabilizar o sistema viário e transporte de efluentes. O Programa Drenurbs, efetivado 
em Belo Horizonte desde 2003, é uma das primeiras iniciativas de reabilitação de 
cursos d’água urbanos no Brasil com resultados práticos em 3 bacias hidrográficas. O 
objetivo deste estudo é avaliar efetividade das intervenções de recuperação 
ambiental dos córregos Baleares, Primeiro de Maio e Nossa Senhora da Piedade em 
Belo Horizonte, corridas entre 2006-2008 sobre o ponto de vista da qualidade da 
água após 10 anos. Foi conduzido um estudo observacional através de análise de 
variância (ANOVA) fatorial considerando 3 fases (tempos) com níveis de tratamento: 
(i) antes das intervenções (2003-2006); (ii) imediatamente após as intervenções 
(2008-2011); e (iii) 10 anos após as intervenções (2018-2019) e os 3 córregos como 
blocos independentes. O experimento foi conduzido separadamente para as estações 
seca (abril-setembro) e chuvosa (outubro-março) de cada tempo, nas quais os 9 
parametros físico e químicos que compõe o Índice de Qualidade das Águas – IQA, 
além do próprio índice, foram avaliados em relação a melhoria da qualidade das 
águas em decorrências das obras de reabilitação ambiental. No geral, ocorreu uma 
melhoria progressiva ao longo do tempo na maioria dos parâmetros avaliados, 
sobretudo no IQA, onde os períodos pós reabilitação são estatisticamente diferentes 
do período anterior às obras. Dado os resultados dessa iniciativa, o caráter inovador 
destas interveções em Belo Horizonte podem subsidiar a implementação e avaliação 
de futuros projetos e programas voltados a intervenções em rios urbanos 
tecnicamente viável na realidade brasileira. 

Palavras-chave: Recuperação de cursos d’água; recursos hídricos; qualidade de água; 
restauração ambiental; monitoramento temporal.  
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Abstract 

Environmental rehabilitation of urban water courses is a recent development in 
Brazil, but it has been practiced in developed countries since the 1970s. Bringing 
these practices to Brazil is a great challenge, since in general urban streams are 
channeled and used for effluent disposal without proper treatment. The Drenurbs 
Program, implemented in the city of Belo Horizonte since 2003, is one of the first 
urban waterway rehabilitation initiatives in Brazil, with practical results in 3 
hydrographic basins. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of 
this program in the Baleares, Primeiro de Maio e Nossa Senhora da Piedade streams, 
between 2006-2008, 10 years after the rehabilitation program. An observaional study 
was conducted trough analysis of variance (ANOVA) factorial considering 3 phases of 
the rehabilitation project as treatment levels: (i) before the interventions (2003-
2006); (ii) immediately after the interventions (2008-2011); and (iii) 10 years after the 
interventions (2018-2019), using the the 3 streams as independent variables. The 
experiment was conducted separately for the dry (April-September) and rainy 
(October-March) seasons. In each sampling effort 9 physical and chemical parameters 
that make up the Water Quality Index, in addition to the index itself, were measured 
and compared to the national standard to measure the improvement of water 
quality. In general, there has been a progressive improvement in most of the 
parameters evaluated, especially in the IQA, and the time periods after rehabilitation 
were significantly different from the period before the rehabilitation. Given the 
results of this initiative, these rehabilitation efforts in Belo Horizonte can support the 
implementation and evaluation of future projects aimed rehabilitate urban rivers, 
which are feasible in the Brazilian reality. 

Keywords: Stream rehabilitation; water resources; water quality; environmental 
restoration; temporal monitoring. 
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1. Introdução 

A restauração ambiental é o processo de alteração intencional de um local 

para sua forma natural através de processos e intervenções que levem a re-

estabilizar a relação de sustentabilidade e saúde entre o natural e o cultural. A meta é 

simular a estrutura, função, diversidade e dinâmica de um ecossistema específico, de 

acordo com suas características históricas (Riley 1998; Wade et al. 1998; Bernhardt & 

Palmer 2007). Neste sentido, a restauração de cursos d’água é uma temática 

multidisciplinar, pois as intervenções devem contemplar a recomposição dos 

processos geomorfológicos, hidrológicos e biológicos através de critérios técnicos 

dentro da realidade financeira e cultural do entorno. As maiores dificuldades da 

restauração estão justamente na retirada das pressões humanas, fato que justifica a 

disseminação de ações de reabilitação, que é a melhora do estado fluvial baseando-

se na recuperação de alguns elementos, processos ou funções, aproximando os 

cursos d`água de suas condições originais, mas dentro da lógica do “melhor possível” 

(Ollero et al. 2015). Muitas atividades humanas são incompatíveis com os sistemas 

fluviais, e a sua retirada ou modificação é social e economicamente complexa. Além 

disso, na maioria dos casos não há condições para a determinação de condições 

naturais de referência (background) atualmente ou no passado (Wade et al. 1998; 

Brierley & Fryirs 2000). Mesmo quando esta condição é conhecida, a atual dinâmica 

hidrológica não permite tal adequação, sobretudo por causa de barramentos à 

montante e da intensidade do uso do solo atual (Wade et al. 1998). Deve-se também 

levar em consideração que alguns cursos d’água estão tão modificados, que é 

economicamente inviável a sua restauração (Gregory 2006; Brierley & Fryirs 2000). 

Assim a reabilitação é o processo no qual o sistema fluvial apresenta melhoras em 

suas funções e estado ambiental, mas não apresenta uma recuperação integral do 

sistema (Ollero 2015). Outros autores também consideram que a restauração é irreal 

e utópica, abandonando o termo e adotando exclusivamente o termo reabilitação 

(p.ex. Brierley & Fryirs 2000; Morandi et al. 2014; Dufour & Piégay 2009). 
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Intervenções para restauração e reabilitação de cursos d’água vem sendo 

desenvolvidos por agências públicas nos EUA, União Europeia, Austrália e Nova 

Zelândia há pelo menos 40 anos. Estes projetos são impulsionados por textos legais 

que estabelecem a necessidade de conservar e recuperar os ambientes fluviais 

(Kondolf & Micheli 1995; Palmer et al. 2005). No entanto, a lógica da restauração 

ecológica, envolvendo vários termos derivados como restauração ambiental, 

restauração de rios e reabilitação fluvial, ganhou força em nível internacional nas 

duas últimas décadas, com o aumento exponencial no número de projetos e a 

divulgação em periódicos científicos (Bernhardt et al. 2005). 

No Brasil, as primeiras experiências de intervenções não-estruturais em corpos 

hídricos ocorreram em Curitiba nos anos 1970. Porém, as abordagens de restauração 

no país são recentes e ainda incipientes, estando mais relacionadas a processos de 

reabilitação (Macedo et al. 2011). Neste sentido, a estratégia empregada na cidade 

de Curitiba foi a implantação de parques lineares como forma alternativa aos 

tradicionais programas de investimento em canalizações de cursos d’água urbanos. 

Criados para a prevenção contra inundações, ampliação do saneamento básico, 

conservação de áreas de preservação permanente nos fundos de vale, estes parques 

de certa forma permitem a revalorização e reinserção de rios e córregos como 

elementos paisagísticos do tecido urbano (Medeiros 2009). De fato, esta estratégia 

vem sendo utilizada em vários países, pois alia tanto a reabilitação da função 

ecológica dos sistemas fluviais, quanto o uso social da área, através de áreas de lazer, 

esporte e convívio social (Medeiros 2009; Macedo & Magalhães Jr 2011; Cardoso 

2012; Souza 2014). 

Nos anos 2000, o Programa Drenurbs, executado em Belo Horizonte, tornou-se 

um dos melhores exemplos de programas de reabilitação de cursos d’água no Brasil. 

Este programa propõe o tratamento integrado dos problemas sanitários, ambientais 

e sociais nas bacias hidrográficas cujos cursos d’água, embora degradados pela 

poluição e pela invasão de suas margens, ainda se conservem em seus leitos naturais, 

ou não canalizados (PBH 2003). Entre as principais metas do Drenurbs, destacam-se: 
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(i) a despoluição dos cursos d’água com implantação de redes coletoras, 

interceptores e tratamento dos esgotos; (ii) a redução dos riscos de inundação com a 

implantação de sistemas de controle de cheias e a desocupação das várzeas; (iii) o 

controle da produção de sedimentos com a eliminação de focos erosivos, contenção 

e revegetação das margens; e (iv) a integração dos córregos na paisagem urbana 

através da compatibilização das intervenções de drenagem com aquelas de 

saneamento, viárias, ambientais, habitacionais e de lazer (PBH 2003). 

Nesse contexto, o Programa Drenurbs em Belo Horizonte foi estruturado sob a 

necessidade de intervenções na drenagem urbana de águas fluviais, com foco na 

recuperação e a preservação dos fundos de vale preferencialmente via a criação de 

parques lineares adequadamente urbanizados e com tratamento sanitário (Macedo 

& Magalhães Jr. 2020). Entre 2006-2008, o programa finalizou 3 parques lineares, 

onde as intervenções buscaram aumentar a qualidade de vida da população através 

da redução do risco de inundação, da recuperação da qualidade das águas urbanas e 

garantia da sustentabilidade das intervenções, com o auxílio do poder público no 

financiamento, manutenção e desenvolvimento das obras. Foram executadas obras 

em cursos d’água, que possuíam histórico de ocupação e nível de pressão antrópica 

diferentes (Macedo & Magalhães Jr. 2020), o que resultou em intervenções distintas 

para obtenção dos resultados (Figuras 1 a 3). Essas diferenças certamente serão 

refletidas ao longo do tempo (por exemplo, 10 anos após as intervenções).  
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A) B) 

  
Figura 1. (A): Vista parcial do córrego Baleares antes das intervenções (2003, foto UEP/DRENURBS). 
(B) Trecho do córrego Baleares dentro do parque linear (2008, foto D.R. Macedo). 
 

A) B) 

  
Figura 2. (A): Vista parcial do córrego Primeiro de Maio antes das intervenções (2003, foto 
UEP/DRENURBS). (B) Trecho do córrego Primeiro de Maio dentro do parque linear (2008, foto D.R. 
Macedo). 
 

A) B) 

  
Figura 3. (A): Vista parcial do córrego Nossa Senhora da Piedade antes das intervenções (2003, foto 
UEP/DRENURBS). (B) Trecho do córrego Nossa Senhora da Piedade dentro do parque linear (2008, 
foto D.R. Macedo). 
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Apesar da reconhecida importância da avaliação da implantação através do 

monitoramento e acompanhamento de metas, este tipo de avaliação contempla 

menos de 10% dos casos (Kondolf & Micheli 1995; Bernhardt et al. 2005). Esta 

dificuldade está ligada em aspectos econômicos a técnicos (Kondolf & Micheli 1995), 

dado que existem várias ferramentas passíveis de serem utilizadas na avaliação 

destes programas (Macedo et al. 2011). Neste sentido, uma das ferramentas de 

avaliação mais utilizada é monitoramento da água em relação aos parâmetros físicos 

e químicos de qualidade, já que esse tipo de monitoramento apresenta resultados de 

melhora em curto período de tempo pós intervenções (Charbonneau & Resh 1992; 

Ruley & Rusch 2002; Macedo et al. 2011; Kail et al. 2015). 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é avaliar a efetividade das intervenções de reabilitação 

ambiental de cursos d’água urbanos em Belo Horizonte sob a dimensão qualidade da 

água, considerenado três períodos de tempos: 2004-2006 (antes das intervenções); 

2008-2011 (pós intervenções 1) e 2018-2019 (pós intervenções 2). 
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2. Materiais e Métodos 

2.1. Desenho amostral 

O desenho amostral compreende 3 córregos reabilitados pelo Programa Drenurbs 

(Belo Horizonte) em 2008: Baleares, Primeiro de Maio e Nossa Senhora da Piedade 

(Figura 4). Entre 2003 e 2011 estes três córregos foram monitorados de modo que 

cada um deles foi visitado 4 vezes por ano (duas na estação seca, e duas na chuvosa; 

Feio et al. 2015) por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Adicionalmente, foram realizadas 12 coletas mensais em um ano hidrológico (2018-

2019) em cada riacho. Além disso, entre 2003 e 2011, em períodos irregulares, os 

mesmos pontos foram avaliados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH 2012a, b, c) 

(Figura 5). 

 

Figura 4. Localização das bacias hidrográficas reabilitadas pelo Drenurbs em Belo Horizonte.  
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Figura 5. Data das amostragens ao longo da série de dados. 

2.2. Aquisição dos dados 

2.2.1. Levantamento dos parâmetros físicos e químicos de qualidade de água 

Em campo foram coletadas amostras de água para a avaliação in situ dos 

parâmetros abióticos temperatura, potencial hidrogeniônico, turbidez e sólidos totais 

dissolvidos, utilizando uma sonda multiparâmetro (YSI - 10 - Yellow Springs, Ohio). No 

laboratório foram determinadas as concentrações de oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio, de fósforo total, nitrato, e coliformes termotolerantes 

Escherichia coli (APHA 2005). Estes parâmetros foram selecionados porque compõe o 

Índice de Qualidade das Águas (IQA) utilizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

águas no monitoramento da qualidade das águas em Minas Gerais (IGAM 2019). A 

metodologia de levantamento seguiu o Standard methods for the examination of 

water and wastewater (APHA 2005), no entanto, muitos resultados do parâmetro 

Escherichia coli foram registrados com valores censurados à direita em 2419 

NMP/100ml. Como esse é um parâmetro importante, foi adotado o valor de 2420 

NMP/100ml como teto para todas as leituras ao longo da série histórica. 
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O conjunto de amostras foi dividido em 3 períodos: (i) período anterior das 

intervenções: 2003-2006; (ii) período imediatamente após as intervenções: 2008-

2011; e (iii) período 10 anos após as intervenções: 2018-2019; e em duas estações 

climáticas: seca e chuva. Esses 3 periodos foram denominados como tempo “antes”, 

“pos-01” e “pos-02”, respectivamente. Como as amostragens foram realizadas em 

uma série com espaçamento irregular entre campanhas, córregos e parâmetros 

avaliados, o número de observações disponíveis para esse trabalho é irregular ( 

Tabela 1). No entanto esses são os únicos dados existentes para a condução do 

experimento. Os dados brutos estão organizados no Apêndice 1. 

Tabela 1. Número de observações disponíveis para este estudo. P.Tot: fósforo total (mg/l); Nitr: 
nitrato (mg/l); OD: oxigênio dissolvido (mg/l); DBO: demanda bioquímica de oxigênio (mg/l); STD: 
sólidos totais dissolvidos (mg/l); Turb: turbidez (UNT); Temp: temperatura (oC); pH: potencial 
hirogeonico; E.coli: Escherichia coli (NMP/1000 ml); IQA: índice de qualidade das águas. 
ID Tempo Estação P.Tot Nitr OD DBO STD Turb Temp pH E.coli IQA 

B
al

ea
re

s 

Antes 
CHUVA 7 3 7 1 7 6 7 7 3 1 

SECA 9 6 9 2 9 9 8 9 4 2 

Pos-01 
CHUVA 9 5 10 6 9 10 10 10 6 5 

SECA 9 6 9 8 7 7 9 9 8 6 

Pos-02 
CHUVA 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 

SECA 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

N
.S

ra
. P

ie
d

ad
e

 

Antes 
CHUVA 5 2 5 1 5 4 5 5 2 1 

SECA 7 4 7 1 7 7 7 7 3 1 

Pos-01 
CHUVA 9 5 10 5 9 9 10 10 5 5 

SECA 9 6 8 6 7 7 9 9 6 6 

Pos-02 
CHUVA 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 

SECA 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

P
ri

m
ei

ro
 d

e
 M

ai
o

 

Antes 
CHUVA 5 2 5 1 5 3 5 5 2 1 

SECA 8 5 8 2 8 8 7 8 4 2 

Pos-01 
CHUVA 7 5 9 5 7 7 6 8 5 4 

SECA 8 6 8 6 7 7 7 8 6 6 

Pos-02 
CHUVA 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 

SECA 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

Total de 
observações 131 94 134 83 126 117 129 134 90 76 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de PBH 2012a, b, c; Feio et al. 2015 e dados coletados em campo 
em 2018 e 2019. 
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2.2.2. Análises exploratória 

A análise exploratória foi conduzida separadamente para cada córrego, por meio 

de histogramas de frequencia e boxplots (Apêndice 2). Estes últimos foram 

construídos utilizando os tempos (antes, pós-01 e pós 02) e as estações (seca e chuva) 

como grupos. Adicionalmente foram indicados os limites de legais de qualidade para 

águas doces em Minas Gerais (Brasil 2005; Minas Gerais 2008). Adicionalmente foi 

realizada uma análise de correlação. Além de conhecer melhor a distribuição dos 

dados e a relação entre as variáveis, essa etapa foi importante para indicar que o 

objetivo do estudo é plausível. 

2.3. Estratégia de análise dos dados 

A primeira estratégia analítica avaliada para esse trabalho foi a modelagem 

através da análise de séries temporais interrompida, que envolve uma análise ao 

longo de uma série temporal, na qual os pontos de intervenção são controles 

externos à série (Ferron & Rendina-Gobioff 2005). No entanto, essa estratégia foi 

abandonada devido à complexidade em modelar uma série temporal interrompida, e 

ao mesmo tempo com um espaçamento muito irregular e com um grande hiato 

temporal (2011 até 2018). Destaca-se que a maior parte dos trabalhos com série 

temporal interrompida utilizam uma série com espaçamento temporal unifome, 

condição que não é observada no conjunto de dados disponíveis (p.ex., Wagner et al. 

2002; Morgan et al. 2007; Kontopantelis et al. 2015; Islam et al. 2020). 

Dessa maneira, uma nova estratégia analítica foi planejada, na qual foi adotado 

um desenho analítico observacional através de análise de variância (ANOVA) para 

avaliar se os valores dos parâmetros de qualidade de água nas três fases (tempos) 

são diferentes. Neste estudo, a amostra é composta pelas observações dos 

parâmetros nos 3 córregos reabilitados no município de Belo Horizonte. Para evitar a 

dependência entre as várias medidas realizadas em cada tempo (considerado como 

fator neste planejamento experimental), as medidas de cada parâmetro foram 
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resumidas por meio da média em cada tempo e em cada córrego. Os valores das 

médias foram considerados as observações no experimento, que foi conduzido em 

três blocos (córregos). Para minimizar as influências sazonais, a análise foi dividida em 

duas partes: uma para a estação seca (dados coletados entre abril e setembro) e 

outra para a estação chuvosa (dados coletados entre outubro e março) (Tabela 2). 

Antes de prosseguir com as análises, as variáveis foram inspecionadas através de qq-

plots (Apêndice 3), e as que não apresentaram distribuição normal foram 

transformadas a partir do método de Box-Cox (Box & Cox 1964) (Apêndice 4). 

Tabela 2. Observações resumidas nas médias e utilizadas nas análises. BAL: Baleares; NPD: Nossa 
Senhora da Piedade; PMA: Primeiro de Maio. Cór: córrego; P.Tot: fósforo total (mg/l); Nitr: nitrato 
(mg/l); OD: oxigênio dissolvido (mg/l); DBO: demanda bioquímica de oxigênio (mg/l); STD: sólidos 
totais dissolvidos (mg/l); Turb: turbidez (UNT); Temp: temperatura (oC); pH: potencial hirogeonico; 
E.coli: Escherichia coli (NMP/1000 ml); IQA: índice de qualidade das águas. 

Cor Tempo P.Tot Nitr OD DBO STD Turb pH Temp E-coli IQA 

Estação chuva 

BAL Antes 2,02 20,4 1,6 126,0 498,1 139,7 7,3 24,7 2420 12,3 

NPD Antes 1,18 7,3 1,8 4,1 425,0 47,6 7,2 23,4 2420 46,3 

PMA Antes 0,48 5,5 2,6 25,2 396,6 36,9 7,2 22,5 2420 41,6 

BAL Pos-01 0,16 9,3 6,7 4,1 520,4 106,4 7,4 24,8 1647 50,9 

NPD Pos-01 0,05 2,2 6,0 3,9 241,8 16,8 7,6 26,1 1426 62,7 

PMA Pos-01 0,06 2,1 5,0 2,1 213,6 18,9 7,2 25,2 1064 67,4 

BAL Pos-02 0,11 1,7 6,2 1,2 175,0 2,3 6,5 22,3 2348 61,3 

NPD Pos-02 0,05 0,5 6,4 3,0 116,2 11,4 6,8 25,0 2420 64,9 

PMA Pos-02 0,10 0,4 5,3 2,2 181,1 5,5 6,7 22,7 1836 64,1 

Estação seca 

BAL Antes 2,95 4,9 1,4 207,3 526,6 140,8 7,3 24,8 2420 22,3 

NPD Antes 2,39 5,4 1,2 18,8 436,1 74,4 7,2 22,3 2420 39,3 

PMA Antes 0,27 3,5 3,3 2,5 438,0 26,1 7,3 21,3 1424 47,4 

BAL Pos-01 0,17 15,1 7,1 6,5 322,7 6,3 7,5 23,5 993 47,3 

NPD Pos-01 0,09 4,8 7,8 2,0 184,2 16,5 7,5 22,7 1132 62,3 

PMA Pos-01 0,12 2,1 4,6 5,9 182,6 33,6 7,4 23,0 689 61,5 

BAL Pos-02 0,07 3,8 6,5 2,3 215,6 1,9 7,7 20,6 1865 60,1 

NPD Pos-02 0,01 0,7 6,2 3,9 150,5 4,3 7,6 21,6 2305 62,9 

PMA Pos-02 0,01 1,1 5,1 1,1 201,0 1,9 7,4 20,3 748 67,2 
Fonte: organizado pelo autor a partir dos dados apresentados no Apêndice 1. 
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Assim, os dados dos parâmetros físico e químicos de qualidade de água dos 

córregos reabilitados foram analisados por meio de análise de variância com dois 

fatores (two-way ANOVA), porém com um dos fatores sendo blocos (Montgomery & 

Runger 2018). O experimento foi desenhado utilizando os tempos e os córregos 

(blocos) como fatores, com três níveis cada: (i) antes, (ii) pós01 e (iii) pós02 para o 

tempo; e (1) Baleares, (2) Nossa Senhora da Piedade e (3) Primeiro de Maio para 

córregos, com uma réplica (observação) em cada nível (média do parâmetro de 

qualidade de água). O modelo pode ser descrito por: 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 +  𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗, {
𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑎
𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑏

 

Onde Yij é a variável resposta de interesse no nível i do fator A e no nível j do fator 

de bloco,  é a média geral, i é o efeito do i-ésimo nível do fator A, j é o efeito do 

bloco j, ij é o erro eleatório, a e b são os níveis dos fatores e blocos respectivamente, 

e neste estudo, ambos equivalem a 3. Nesse modelo, os efeitos dos fatores A (tempo) 

e bloco (córregos) são assumidos independentes. O modelo analisa as fontes de 

variabilidade em Y por meio da soma dos quadrados do fator A, blocos e erros em 

relação à soma dos quadrados totais: 

∑ ∑(𝑦𝑖𝑗  − �̅�∙∙)
2

 =  𝑏 ∑(�̅�𝑖∙  − �̅�∙∙)
2

𝑎

𝑖=1

+

𝑏

𝑗=1

𝑎 ∑(�̅�∙𝑗  − �̅�∙∙)
2

𝑏

𝑗=1

+ ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗  − �̅�𝑖∙ −  �̅�∙𝑗 + �̅�∙∙)
2

 

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

𝑎

𝑖=1

 

Onde: 

Soma dos quadrados totais (SQtot)= ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗  − �̅�∙∙)
2

 

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

Soma dos quadrados do fator tempo (SQ)= 𝑏 ∑(�̅�𝑖∙  − �̅�∙∙)
2

𝑎

𝑖=1

 

Soma dos quadrados dos blocos (SQ)= 𝑎 ∑(�̅�∙𝑗  − �̅�∙∙)
2

𝑏

𝑗=1

 

Soma dos quadrados dos erros (SQ)= ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗  − �̅�𝑖∙ − �̅�∙𝑗 + �̅�∙∙)
2

 

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1
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O cálculo dos quadrados médios é dado pela divisão da soma dos quadrados pelos 

respectivos graus de liberdade. Formalmente, o experimento testou as hipóteses: 

H0: 1=2=3=0 

H1: ao menos um  ≠ 0 

Em relação a H0, F0 ~ F(a-1);(a-1)(b-1) 

A Tabela 3 resume as fontes de variabilidade do modelo, graus de liberdade, 

quadrados médios e o teste F executado. 

Tabela 3. Tabela ANOVA para um experimento com blocos 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados (SQ) 

Graus de 
liberdade 

(gl) 

Quadrados  
médios 
(QM) 

F0 

Tempos SQ a - 1 SQ   a - 1 MQ  Q 

Blocos SQ b - 1 SQ  b - 1  
Erro SQ (a - 1)(b - 1) SQ  (a - 1)(b - 1)  
Total SQtot ab - 1   

Fonte: organizado pelo autor a partir de Montgomery & Runger 2018.  

Ao utilizar o bloco no experimento, há redução na probabilidade de se cometer 

erro Tipo-II, pois há a diminuição do MQ em relação ao um modelo simples, visto 

que parte da SQ vai para SQ. 

Nas análises para os quais a H0 for rejeitada em favor de H1, é necessário utilizar 

um teste post-hoc para identificar em quais níveis ocorreram as diferenças entre as 

médias no fator tempo. O objetivo de um teste pos-hoc é conduzir uma análise par-a-

par de múltiplas comparações de maneira confiável. Neste trabalho foi utilizado o 

teste HSD (diferença honestamente significativa) de Tukey (Miller 1981). 

O teste de HSD de Tukey se baseia na distribuição q (distribuição de amplitude 

studentizada), que é uma distribuição modificada da estatística t-student. O teste de 

Tukey de comparações múltiplas avalia os pares de médias i e j: 
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H0: 1=2 

H1: 1≠2 

Um par de médias i e j é significativamente diferente se: 

|�̅�𝑖∙ − �̅�𝑗∙| >  𝑞∝(𝑘, 𝑛 − 𝑘) ∙ √
𝑀𝑄𝑒

𝑛
 

Onde q é tabelado para k níveis e n-k graus de liberdade; MQe são é o quadrado 

médio dos resíduos da tabela ANOVA e n o número de níveis testados. Os intervalos 

de confiança foram construídos para adiferença de médias entre os níveis do fator 

tempo. 

Todos os modelos tiveram os pressupostos de homogeneidade da variância, 

normalidade e independência dos resíduos validados (Apêndice 5). Foram conduzidos 

os testes de Bartlett para homogeneidade das variâncias (hipótese nula das 

variâncias serem homogêneas; Bartlett 1937), teste de normalidade Shipiro-Wilk 

(hipótese nula de distribuição normal da população; Shapiro & Wilk 1965) e inspeção 

visual dos gráficos normal-qqplot dos resíduos. Todas as análises foram conduzidas 

no software R (R Development Core Team 2020).  
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3. Resultados 

3.1. Análise exploratória dos dados 

A primeira rodada de análise dos dados foi conduzida com todo o conjunto 

disponível. Cada parâmetro foi analisado em cada córrego, para se obter um 

panorama geral da situação dos córregos nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-

02, e nas estações seca e chuva (Apêndice 2). Os resultados foram organizados para 

facilitar a comparação entre os três córregos. 

As análises correlação mostraram resultados estão coerentes com o esperado: no 

geral há relação positiva entre fósforo total, nitrato, demanda bioquímica de 

oxigênio, sólidos totais dissolvidos e turbidez, e negativa entre esses parâmetros e o 

oxigênio dissolvido e o IQA (Figura 6 e Figura 7). 

 

Figura 6. Matriz de correação dos parâmetros analisados na estação chuvosa. 
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Figura 7. Matriz de correação dos parâmetros analisados na estação seca. 

No geral, os três córregos apresentaram melhoria progressiva na qualidade de 

água, com a maior parte dos parâmetros dentro dos limites legais para águas de 

classe 2 nas fases pos-01 e pos-02 (Figuras 6 a 15). As exeções foram os sólidos totais 

dissolvidos (Figura 13) e Echerichia coli (Figura 17). Os parâmetros IQA (Figura 8), 

fósforo total (Erro! Fonte de referência não encontrada.), oxigênio dissolvido (Figura 

11), demanda bioquímica de oxigênio (Figura 12) e turbidez (Figura 14) apresentaram 

melhoria, com a maior parte das leituras na fase pos-02 apresentando valores 

conformes com a legislação para a classe 02. O parâmetro nitrato também 

apresentou redução, apesar de que antes mesmo das intervenções, esse parâmetro 

já se encontrava dentro dos limites legais (Figura 10). Os parâmetros temperatura e 

pH mesmo em águas poluídas no Brasil não se apresentaram desconformes, como 

visto também nesse estudo (Figura 15 e Figura 16). 

A análise gráfica também indicou que, apesar do comportamento observado ser 

de melhoria na qualidade, os valores são diferentes entre os córregos e, além disso, 

há influência da sazonalidade, como esperado pela literatura. Esses resultados 

apontam que a estratégia de separar os dados em estação seca e chuvosa e conduzir 
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o experimento em blocos foi coerente. No geral, a variabilidade dos dados é maior na 

fase anterior as intervenções, com os valores menos dispersos nas fases pos-01 e 

pos-02. Logo na maior parte da série a média é uma boa medida de resumo, 

justificando a sua escolha como observação para o experimento. Apenas o parâmetro 

Escherichia coli apresentou valores da mediana iguais aos valores máximos, mas isso 

é devido a limitação do método de registro, como descrito na seção de metodologia. 

 

Figura 8. Box-plots dos valores do Índice de Qualidade das Águas estações seca e chuvosa nos 3 
córregos estudados, nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. Valores acima de 50 indicam 
qualidade de água compatível com abastecimento público após tratamento convencional. 
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Figura 9. Box-plots das concentrações de fósforo total nas estações seca e chuvosa nos 3 córregos 
estudados, nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O limite legal de qualidade é de até 0,1 
mg/l. 

 

Figura 10. Box-plots das concentrações de nitrato nas estações seca e chuvosa nos 3 córregos 
estudados, nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O limite legal de qualidade é de até 10 mg/l. 
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Figura 11. Box-plots das concentrações de oxigênio total nas estações seca e chuvosa nos 3 córregos 
estudados, nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O limite legal de qualidade é de no mínimo 
5 mg/l. 

 

Figura 12. Box-plots da demanda bioquímica de oxigênio total nas estações seca e chuvosa nos 3 
córregos estudados, nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O limite legal de qualidade é de 
até 5 mg/l. 
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Figura 13. Box-plots das concentrações de sólidos totais dissolvidos nas estações seca e chuvosa nos 
3 córregos estudados, nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O limite legal de qualidade é de 
até 100 mg/l. 

 

Figura 14. Box-plots da turbidez nas estações seca e chuvoa nos 3 córregos estudados, nos tempos (i) 
antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O limite legal de qualidade é de até 100 UNT. 
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Figura 15. Box-plots da temperatura nas estações seca e chuvosa nos 3 córregos estudados, nos 
tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. Não há limite legal para o parâmetro temperatura. 

 

Figura 16. Box-plots dos valores de pH nas estações seca e chuvosa nos 3 córregos estudados, nos 
tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O parâmetro legal deve se situar entre 6 e 9. 
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Figura 17. Box-plots das concentrações de Escherichia coli nas estações seca e chuvosa nos 3 
córregos estudados, nos tempos (i) antes, (ii) pos-01 e (iii) pos-02. O limite legal de qualidade é de 
até 1000 NMP para cada 100 ml em 80% das amostras em um ano. 
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3.2. Avaliação da qualidade da água 

3.2.1. Indice de Qualidade das Águas 

A variável IQA apresentou diferenças entre pelo menos um tempo tanto na seca 

quanto na chuva Erro! Fonte de referência não encontrada. Em relação as diferenças e

ntre os tempos, há diferenças sigficativas entre o tempo antes, que é diferente dos 

valores nos tempos pos-01 e pos-02 em ambas as estações (Erro! Fonte de referência n

ão encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada.) Graficamente as fases 

pos-01 e pos-02 são bem próximas na estação chuvosa. 

Tabela 4. Resultados do modelo ANOVA para a variável IQA nas estações chuva e seca. 

Modelo Chuva Gl SQ MQ F P-valor 

TEMPO 2 1635,37 817,68 11,09 0,023 
Bloco 2 533,92 266,96 3,62 0,127 
Resíduos 4 294,82 73,71     

Modelo Seca           

TEMPO 2 1202,9807 601,4903 22,38419 0,007 
Bloco 2 387,88859 193,9443 7,217549 0,047 
Resíduos 4 107,48486 26,87121     

 

Figura 18. Gráficos das diferenças do IQA entre os tempos na estação chuvosa. 
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Figura 19. Gráficos das diferenças do IQA entre os tempos na estação seca. 

3.2.2. Fósforo total 

A variável fósforo total apresentou diferenças entre pelo menos um par de 

tempos tanto na seca quanto na chuva (Tabela 5). Em relação às diferenças entre os 

tempos, há diferenças significativas entre o tempo antes, que é diferente dos valores 

nos tempos pos-01 e pos-02 em ambas as estações (Figura 20 e Figura 21). 

Graficamente as fases pos-01 e pos-02 são bem próximas na estação chuvosa. 

Tabela 5. Resultados do modelo ANOVA para a variável fósforo total nas estações chuva e seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 39,02 19,51 20,26 0,008 
Bloco 2 5,76 2,88 2,99 0,161 
Resíduos 4 3,85 0,96     

Modelo Seca           

TEMPO 2 27,47 13,74 23,39 0,006 
Bloco 2 4,47 2,24 3,81 0,119 
Resíduos 4 2,35 0,59     
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Figura 20. Gráficos das diferenças do fósforo total entre os tempos na estação chuvosa. 

 

Figura 21. Gráficos das diferenças do fósforo total entre os tempos na estação seca. 
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3.2.3. Nitrato 

A variável nitrato apresentou diferenças significativas entre as fases apenas na 

estação chuvosa (Tabela 6). Nessa estação, os resultados mostraram que todas as 

fases são diferentes entre si e, mais além, a melhora do parâmetro se mostrou 

progressiva ao longo do tempo (Figura 22). Na estação seca, apesar de graficamente 

a fase pos-02 apresentar valores mais baixos em relação as demais, essas diferenças 

não se mostraram estatisticamente significativas (Figura 23).  

Tabela 6. Resultados do modelo ANOVA para a variável nitrato nas estações chuva e seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 11,06 5,53 353,49 <0,001 
Bloco 2 3,91 1,95 124,93 <0,001 
Resíduos 4 0,06 0,02     

Modelo Seca           

TEMPO 2 3,68 1,84 4,31 0,101 
Bloco 2 3,06 1,53 3,57 0,129 
Resíduos 4 1,71 0,43     

 

Figura 22. Gráficos das diferenças do nitrato entre os tempos na estação chuvosa. 
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Figura 23. Gráficos das diferenças do nitrato entre os tempos na estação seca. 

3.2.4. Oxigênio dissolvido 

A variável oxigênio dissolvido apresentou diferenças significativas em pelo menos 

um dos tempos em ambas as estações ( 

Tabela 7). Em relação às comparações par-a-par, na estação chuvosa o tempo 

antes é significativamente diferente dos tempos pos-01 e pos-02 (Figura 24). Na 

estação chuvosa, os tempos antes e pos-01 são significativamente diferentes, e 

apesar de graficamente o tempo pos-02 estar mais próximo do tempo pos-01, do 

ponto de vista estatístico esse tempo não é diferente dos demais (Figura 25). 
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Tabela 7. Resultados do modelo ANOVA para a variável oxigênio dissolvido nas estações chuva e 
seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 31,21 15,61 27,08 0,005 
Bloco 2 0,46 0,23 0,40 0,695 
Resíduos 4 2,31 0,58     

Modelo Seca           

TEMPO 2 36,38 18,19 8,54 0,036 
Bloco 2 0,97 0,48 0,23 0,807 
Resíduos 4 8,52 2,13     

 

Figura 24. Gráficos das diferenças do oxigênio dissolvido entre os tempos na estação chuvosa. 
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Figura 25. Gráficos das diferenças do oxigênio dissolvido entre os tempos na estação seca. 

3.2.5. Demanda Bioquímica de oxigênio 

A variável demanda bioquímica de oxigênio não apresentou diferenças estatísticas 

entre os tempos em nenhuma estação (Tabela 8). Apesar dos gráficos indicarem uma 

redução progressiva nas concentrações entre os tempos, essas não se mostraram 

estatisticamente significativas (Figura 26 e Figura 27). 

Tabela 8. Resultados do modelo ANOVA para a variável demanda bioquímica de oxigênio nas 
estações chuva e seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 1,36 0,68 3,77 0,120 
Bloco 2 0,00 0,00 0,01 0,991 
Resíduos 4 0,72 0,18     

Modelo Seca Gl SQ MQ F P-valor 

TEMPO 2 1,41 0,70 2,48 0,199 
Bloco 2 0,76 0,38 1,34 0,359 
Resíduos 4 1,13 0,28     
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Figura 26. Gráficos das diferenças da demanda bioquímica de oxigênio entre os tempos na estação 
chuvosa. 

 

Figura 27. Gráficos das diferenças da demanda bioquímica de oxigênio entre os tempos na estação 
seca. 
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3.2.6. Sólidos Totais Dissolvidos 

A variável Sólidos totais dissolvidos apresentou diferenças estatisticamente 

significativas entre pelo menos um dos tempos (Tabela 9). Em relação às 

comparações par-a-par, a estação chuvosa apresenta diferenças significativas entre 

os tempos antes e pos-02, equanto o tempo pos-01 não é estatiscamente diferente 

de nenhuma das outras duas fases (Figura 28). Na estação seca, os tempos pos-01 e 

pos-02 são estatiscamente semelhantes, e ambos são diferentes do tempo antes 

(Figura 29). 

Tabela 9. Resultados do modelo ANOVA para a variável sólidos totais dissolvidos nas estações chuva 
e seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 119707,41 59853,71 15,93 0,012 
Bloco 2 23793,56 11896,78 3,17 0,150 
Resíduos 4 15028,95 3757,24     

Modelo Seca Gl SQ MQ F P-valor 

TEMPO 2 135073,18 67536,59 65,19 0,001 
Bloco 2 16463,70 8231,85 7,95 0,040 
Resíduos 4 4143,82 1035,95     

 

Figura 28. Gráficos das diferenças dos sólidos totais dissolvidos entre os tempos na estação chuvosa. 



31 
 

 

 

Figura 29. Gráficos das diferenças dos sólidos totais dissolvidos entre os tempos na estação chuvosa. 

3.2.7. Turbidez 

A variável turbidez apresentou diferença estatisticamente significativa entre um 

dos tempos apenas no período chuvoso (Tabela 10). Na estação chuvosa o gráfico 

indica uma redução progressiva dos valores de turbidez ao logo do tempo, apesar de 

não existir diferença estatística (Figura 30). Na estação seca, os tempos antes e pos-

02 são estatisticamente diferentes, enquando a fase pos-01 é semelhante as demais 

fases (Figura 31). 

Tabela 10. Resultados do modelo ANOVA para a variável turbidez nas estações chuva e seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 18,62 9,31 5,95 0,063 
Bloco 2 1,89 0,95 0,60 0,589 
Resíduos 4 6,26 1,56     

Modelo Seca Gl SQ MQ F P-valor 

TEMPO 2 12,35 6,17 11,27 0,023 
Bloco 2 0,26 0,13 0,24 0,801 
Resíduos 4 2,19 0,55     
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Figura 30. Gráficos das diferenças da turbidez entre os tempos na estação chuvosa. 

 

Figura 31. Gráficos das diferenças da turbidez entre os tempos na estação seca. 
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3.2.8. Temperatura 

A variável temperatura não apresentou diferença entre as fases, o que é esperado 
do ponto de vista teórico, devido à amplitude térmica de Belo Horizonte (Tabela 11, 
Figura 32 e Figura 33). 

Tabela 11. Resultados do modelo ANOVA para a variável temperatura nas estações chuva e seca.  

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 7,41 3,71 3,15 0,151 
Bloco 2 2,85 1,42 1,21 0,388 
Resíduos 4 4,70 1,18     

Modelo Seca Gl SQ MQ F P-valor 

TEMPO 2 9,04 4,52 3,71 0,123 
Bloco 2 2,98 1,49 1,22 0,386 
Resíduos 4 4,88 1,22     

 

Figura 32. Gráficos das diferenças da temperatura entre os tempos na estação chuvosa. 
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Figura 33. Gráficos das diferenças da temperatura entre os tempos na estação seca. 

3.2.9. Potencial hidrogeônico 

A variável pH apresentou diferença significativa em pelo menos uma das fases em 

ambas as estações (Tabela 12), apesar da variação não ser suficiente para alterar o 

padrão de neutralidade (entre 6 e 8). Tanto na estação chuvosa quanto na seca, a 

análise par-a-par indicou que os tempos antes e pos-01 são semelhantes e diferentes 

da fase pos-02. Entretanto, enquanto na chuva os valores fase pos-02 são inferiores 

as demais, no tempo seco o pH tem valor superior (Figura 34 e Figura 35). 

Tabela 12. Resultados do modelo ANOVA para a variável pH nas estações chuva e seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 0,89 0,45 20,11 0,008 
Bloco 2 0,05 0,02 1,07 0,425 
Resíduos 4 0,09 0,02     

Modelo Seca Gl SQ MQ F P-valor 

TEMPO 2 0,19 0,10 14,46 0,015 
Bloco 2 0,02 0,01 1,41 0,343 
Resíduos 4 0,03 0,01     
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Figura 34. Gráficos das diferenças do PH entre os tempos na estação chuvosa. 
 

 

Figura 35. Gráficos das diferenças do PH entre os tempos na estação seca. 
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3.2.10. Escherichia Coli 

A variável Escherichia coli apresentou diferenças significativas entre pelo menos 

um dos tempos (Tabela 13). A análise entre os pares mostrou um comportamento 

semelhante nas estações seca e chuva, com o tempo pos-01 com valores inferiores 

aos tempos antes e pos-02 (Figura 36 e Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

Tabela 13. Resultados do modelo ANOVA para a variável E.coli nas estações chuva e seca. 

  Gl SQ MQ F P-valor 

Modelo Chuva           

TEMPO 2 1807795,30 903897,65 25,68 0,005 
Bloco 2 234844,55 117422,28 3,34 0,140 
Resíduos 4 140796,47 35199,12     

Modelo Seca Gl SQ MQ F P-valor 

TEMPO 2 2015291,21 1007645,60 10,91 0,024 
Bloco 2 1685103,70 842551,85 9,13 0,032 
Resíduos 4 369336,75 92334,19     

Figura 36. Gráficos das diferenças do E.coli entre os tempos na estação chuvosa. 
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Figura 37. Gráficos das diferenças do E.coli entre os tempos na estação seca. 
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4. Discussão e conclusões 

Este estudo teve como objetivo avaliar se as intervenções de reabilitação de 

cursos d’água realizadas em Belo Horizonte obtiveram resultados eficientes após 10 

anos de sua execução. Foram encontradas mudanças significativas na qualidade das 

águas comprando os períodos antes e após as obras de reabilitação, indicando 

efetividade das obras na reabilitação dos córregos. No contexto geral, os resultados 

obtidos indicam que a implantação da rede coletora de esgotos, coleta de lixo nas 

bacias, além da estabilização de margens e recomposição de vegetação ripária foi 

eficiciente para a melhoria da qualidade da água, como esperado (Macedo & 

Magalhães Jr. 2020). No geral, a melhoria da qualidade de água em projetos de 

restauração e reabilitação de cursos d’água ocorre em maior velocidade do que a 

reestruturação das comunidades biológicas, por exemplo (Charbonneau & Resh 1992; 

Ruley & Rusch 2002; Selvakumar et al. 2010; Macedo et al. 2011; Kail et al. 2015; 

Macedo & Magalhães Jr. 2020). Os resultados mostraram que houve grande melhoria 

nos indicadores de qualidade de água em relação a legislação ambiental, com a maior 

parte das variáveis dentro dos limites de classificação DN COPAM/CERH para águas 

Classe 2, o que permite o uso para abastecimento humano após tratamento 

convencional, por exemplo (Minas Gerais 2008). 

A redução do aporte de carga orgânica para as redes de drenagem local devido às 

intervenções de reabilitação pode ser verificada a partir da melhora dos indicadores 

de qualidade de água (Wantzen et al. 2019). Assim o desempenho das variáveis 

fósforo total, nitrato, oxigênio dissolvido, turbidez, sólidos totais dissolvidos e, 

principalmente, índice de qualidade das águas foram condizentes com a expectativa 

de melhoria, inclusive do ponto de vista estatístico. Em relação ao DBO, apesar da 

diminuição progressiva das concentrações entre as fases, essa mudança não foi 

considerada estatisticamente significativa. Uma possível causa pode ser a limitação 

da estratégia analítica, que ao optar por utilizar apenas uma observação por 

nível/fator, limitou os graus de liberdade na análise, o que pode ter diminuído o 
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poder dos testes realizados e, consequentemente, aumentando a probabilidade de 

erro Tipo II. 

A condução das análises considerando separadamente as estações e seca e 

chuvosa permitiu observar que o comportamento das variáveis nos segmentos 

temporais são distintos: a análise dos dados coletados na estação chuvosa para a 

carga de nutrientes (i.e. fósforo total e nitrato), além das condições de 

disponibilidade oxigênio (tanto dissolvido, quanto a demanda bioquímica) mostrou 

que houve uma melhora progressiva entre as tempos mais acentuada nessa estação 

comparativamente à estação seca. Esse resultado também foi consistente com o 

índice de qualidade das águas. Por outro lado, os parâmetros sólidos totais 

dissolvidos e turbidez, que são geralmente associados ao escoamento superficial, 

apresentaram uma melhoria progressiva entre os segmentos temporais maior na 

estação seca. Esses resultados indicam o controle sazonal da qualidade de rios 

urbanos reabilitados (Selvakumar et al. 2010), o que merece novos estudos. De toda 

maneira, deve-se ampliar a investigação, pois ainda não é possível se afirmar se os 

valores observados estão relacionados com a dinâmica superficial ou se a 

contaminação vem ocorrendo no aquífero livre (Lopes et al. 2003). 

A variável E. coli possui um resultado interessante: os valores foram mais baixos 

na fase pós-01 (logo após as obras) em relação à pós-02, apesar de ter sido observada 

pequena melhoria nesse segmento temporal. Esses resultados podem estar 

associados à manutenção das intervenções no entorno dos córregos e dentro dos 

parques. Assim, apesar das mudanças estruturais terem contribuído de forma 

significativa para a melhoria da qualidade das águas dos córregos reabilitados, elas 

não foram suficientes para auxiliar na redução da contaminação das águas por meio 

de outros agentes, sobretudo os associados a fontes difusas de poluição ao longo do 

tempo. Na fase pos-02 nota-se que as maiores valores de E. coli, assim como de 

turbidez são mais elevados na estação chuvosa, o que é um resultado esperado (Stott 

et al. 2011). As bactérias do tipo Escherichia coli se encontram normalmente no trato 

gastrointestinal inferior dos organismos de sangue quente, e deve-se investigar se a 
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contaminação na fase pos-02 está associada a presença de animais domésticos (p.ex. 

cães), decorrente da prória presença humana relacioana ao uso do parque ou à 

grupos de animais que migraram para os parques após as obras, o que nesse caso 

traz um menor risco patogênico a recreação, se comparado com a fonte de dejetos 

humanos (Soller et al. 2010). 

Os parâmetros pH e temperatura foram avaliados nesse estudo mais por 

comporem o índice de qualidade de águas do que em relação à expectativa de 

alteração nos valores em relação aos segmentos temporais (Selvakumar et al. 2010). 

O pH no geral apresenta valores entre 6 e 8 mesmo em rios muito poluídos na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) (Garuana et al. 2020). No Brasil, o 

parâmetro temperatura não é afetado pela variação térmica, como em países 

temperados, o que leva a um valor constante da temperatura na composição do IQA, 

por exemplo (MMA 2005). Essa baixa variação também é observada tanto em rios 

poluídos (Garuana et al. 2020) quanto preservados na RMBH (Paz et al. 2008). 

Esse estudo pode contribuir com dados e informações a respeito da relevância da 

recuperação ambiental de cursos d’agua em área urbanizada, do ponto de vista da 

qualidade de água, mostrando que essas soluções continuam eficientes ao longo do 

tempo. Assim, as medidas de recuperação ambiental de rios urbanos no Brasil trazem 

uma perspectiva positiva em termos de melhoria ambiental de serviços 

ecossistêmicos, frente aos custos financeiros deste tipo de intervenção. Espera-se 

que esses resultados possam subsidiar a proposição de soluções mais adequadas para 

a gestão dos recursos hídricos em áreas urbanizadas, frente às tradicionais 

intervenções de canalização empregadas no país. 
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Apêndice A. Conjunto de dados 

Tabela A.1. Conjunto de dados utilizando no estudo. Número de observações disponíveis para este 
experimento. P.Tot: fósforo total (mg/l); Nitr: nitrato (mg/l); OD: oxigênio dissolvido (mg/l); DBO: 
demanda bioquímica de oxigênio (mg/l); STD: sólidos totais dissolvidos (mg/l); Turb: turbidez (UNT); 
Temp: temperatura (oC); pH: potencial hirogeonico; E.coli: Escherichia coli (NMP/1000 ml); IQA: 
índice de qualidade das águas. 

ID Data Tempo Estacao P,Tot Nitr OD DBO STD Turb pH Temp E,coli IQA 

Baleares Mar-03 Antes CHUVA 2,00  0,6  308 31 7,4 24,4 2420  

Baleares Fev-04 Antes CHUVA 2,90 2,4 2  404 120 7,2 24 2420  

Baleares Jan-05 Antes CHUVA 0,65 40,9 1,5  424 81 7,4 24   

Baleares Nov-05 Antes CHUVA 2,73  3,6  241 188 7,45 25,2   

Baleares Fev-06 Antes CHUVA 2,76  2,53  669 360 7,42 25,3   

Baleares Mar-06 Antes CHUVA 1,96 17,9 0,049 126 482 58 7,5 25 2420 12,35 

Baleares Nov-06 Antes CHUVA 1,16  0,6  959  6,97 25   

Baleares Set-03 Antes SECA 2,18 0,0087 3,06 333,1 676 24 7,5 27 2420 27,95 

Baleares Set-03 Antes SECA 5,40 1 0,49  428 120 6,8 24   

Baleares Mai-04 Antes SECA 3,70 7,4 1,6  450 80 7,36 24,2 2420  

Baleares Set-04 Antes SECA 2,10 6,2 0,5  410 85 7,3 22 2420  

Baleares Abr-05 Antes SECA 1,97 8,9 0,5 81,4 492 41 7,6  2420 16,66 

Baleares Mai-05 Antes SECA 2,84 5,9 1,5  340 70 7,3 22   

Baleares Ago-05 Antes SECA 1,67  2,9  363 130 7,23 21,8   

Baleares Mai-06 Antes SECA 2,27  1,4  592 257 7,07 25,5   

Baleares Ago-06 Antes SECA 4,42  0,5  988 460 7,33 32,1   

Baleares Fev-08 Pos-01 CHUVA 0,45  7,6 6 443 9,31 7,56 25,9 2  

Baleares Nov-08 Pos-01 CHUVA 0,01  2,21   131 7,23 24,8   

Baleares Jan-09 Pos-01 CHUVA 0,21 17,2 7,84 2 840 1,5 7,57 22,8 2420 42,02 

Baleares Fev-09 Pos-01 CHUVA 0,05  6,58  322 1,15 7,27 25,1   

Baleares Nov-09 Pos-01 CHUVA 0,07 13,4 7,88 0,19 330 0,09 7,52 23,8 2420 53,04 

Baleares Nov-09 Pos-01 CHUVA 0,07  6  230 11,15 7,13 23,7   

Baleares Fev-10 Pos-01 CHUVA   8,1  288 1,79 6,97 23,7   

Baleares Nov-10 Pos-01 CHUVA 0,03 0,04 7,51 3,1 375 4,6 8,07 25,6 2420 65,16 

Baleares Jan-11 Pos-01 CHUVA 0,04 15,7 7 4,4 337 2,7 7,67 26 200 52,99 

Baleares Out-11 Pos-01 CHUVA 0,48 0,25 6,19 8,9 805 901 6,83 26,1 2420 41,18 

Baleares Mai-08 Pos-01 SECA 0,08 15,5 8,9 2,91 307 9,85 7,84 21,8 2400 46,81 

Baleares Mai-08 Pos-01 SECA 0,07  6,9 3   7,21 23,9 17  

Baleares Ago-08 Pos-01 SECA 0,16  7,69 0,09   7,24 23,6 3,6  

Baleares Set-08 Pos-01 SECA 0,11 12,9 8,22 37,9 323 10 8,12 24,7 50 41,09 

Baleares Mai-09 Pos-01 SECA 0,02 18,2 6,69 0,19 341 5 7,12 22,6 2420 44,86 

Baleares Ago-09 Pos-01 SECA 0,26 13,4 5,63 2,8 352 6,3 7,75 24,2 200 51,96 

Baleares Ago-09 Pos-01 SECA 0,71  6,77  246 11,36 6,5 22,4   

Baleares Abr-10 Pos-01 SECA 0,07 14,8 6,5 4,7 347 0,09 7,92 27,1 2420 47,36 

Baleares Jul-10 Pos-01 SECA 0,06 16 6,57 0,19 343 1,2 7,64 20,9 430 51,83 

Baleares Out-18 Pos-02 CHUVA 0,36 2,21 4,2 0,6 0 0,31 6,66 22,3 2420 52,93 

Baleares Nov-18 Pos-02 CHUVA 0,08 0,43 6,8 0,4 208 5,24 6,45 20 1986,3 64,91 

Baleares Dez-18 Pos-02 CHUVA 0,08 1,02 5,8 1,6 210  6,65 23,4 2420 62,85 

Baleares Jan-19 Pos-02 CHUVA 0,09 1,3 6,8 1,2 207  6,76 22,9 2420 64,34 
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ID Data Tempo Estacao P,Tot Nitr OD DBO STD Turb pH Temp E,coli IQA 

Baleares Fev-19 Pos-02 CHUVA 0,05 0,42 7,09 1,9 204,8 2,33 6,25 23,3 2420 64,36 

Baleares Mar-19 Pos-02 CHUVA 0,00 4,59 6,6 1,2 220,2 1,49 6,14 22 2420 58,34 

Baleares Ago-18 Pos-02 SECA 0,01 2,7 5,2 2,4 193,1 1,12 6,97 22 2420 60,11 

Baleares Abr-19 Pos-02 SECA 0,00 4,89 6,6 2,2 254,6 0,95 7,37 21 2420 60,26 

Baleares Mai-19 Pos-02 SECA 0,01 2,603 6,6 2,4 223,9 1,22 7,8 20 2420 62,10 

Baleares Jun-19 Pos-02 SECA 0,01 4,981 7,8 0,6 228,5 2,7 6,67 21,2   

Baleares Jul-19 Pos-02 SECA 0,05 4,01 5,4 4,4 205,9 3,48 7,71 19,1 1299,7 57,80 

Baleares Ago-19 Pos-02 SECA 0,04 5,553 7,4 1,6 226,8 3,57 8,56 19,2 2420 57,62 

Baleares Set-19 Pos-02 SECA 0,36 2,212 6,4 2,2 176,3 0,39 8,61 21,5 209,9 62,90 

NSPiedade Jan-05 Antes CHUVA 2,62 4,22 1,3  280 28 7,5 23 2420  

NSPiedade Nov-05 Antes CHUVA 0,36  1,8  347 90,7 7,25 23,8   

NSPiedade Dez-05 Antes CHUVA 0,18 10,3 4,2 4,1 152 10 7,4 22 2420 46,27 

NSPiedade Fev-06 Antes CHUVA 1,59  1,43  406 61,7 6,88 23,7   

NSPiedade Nov-06 Antes CHUVA 1,18  0,2  940  7,09 24,6   

NSPiedade Mai-04 Antes SECA 2,40 2,6 2,2  256 27 7,02 24,9 2420  

NSPiedade Set-04 Antes SECA 2,90 1,9 0,5  312 41 7 23 2420  

NSPiedade Mai-05 Antes SECA 2,04 16,8 1,3  270 22 7,3 22   

NSPiedade Jul-05 Antes SECA 0,47 0,19 3 18,8 266 15 7,4 18 2420 39,34 

NSPiedade Ago-05 Antes SECA 2,91  0,6  335 104 6,94 20,3   

NSPiedade Mai-06 Antes SECA 2,49  0,8  506 121 7,01 22,9   

NSPiedade Ago-06 Antes SECA 3,52  0,01  1108 191 7,39 24,8   

NSPiedade Fev-08 Pos-01 CHUVA 0,10  6,6    6,64 24,9   

NSPiedade Nov-08 Pos-01 CHUVA 0,03  2,38  344 5,16 7,74 26,1   

NSPiedade Jan-09 Pos-01 CHUVA 0,09 6,1 7,65 1,18 271 3 7,6 23,8 500 63,93 

NSPiedade Fev-09 Pos-01 CHUVA 0,03  6,07  201 5,47 7,77 31,5   

NSPiedade Nov-09 Pos-01 CHUVA 0,02 2,83 7,95 5,2 317 24,3 8,06 26,8 2420 57,42 

NSPiedade Nov-09 Pos-01 CHUVA 0,03  5,15  170,7 9,59 7,73 24,4   

NSPiedade Fev-10 Pos-01 CHUVA   7,25  192,1 16,72 8,07 27,2   

NSPiedade Nov-10 Pos-01 CHUVA 0,03 0,09 6 0,19 263 3,9 7,68 26,9 1500 69,94 

NSPiedade Jan-11 Pos-01 CHUVA 0,03 1,65 6,01 5,7 199 14,9 7,65 26,3 290 68,44 

NSPiedade Out-11 Pos-01 CHUVA 0,12 0,12 5,11 7 218 68 6,9 22,9 2420 53,82 

NSPiedade Mai-08 Pos-01 SECA 0,05 10,6 10,64 0,76 10 3,4 7,6 22,7 1800 56,31 

NSPiedade Mai-08 Pos-01 SECA 0,23      7,05 22,1   

NSPiedade Ago-08 Pos-01 SECA 0,07  8,5    7,65 25,2   

NSPiedade Set-08 Pos-01 SECA 0,02 3,57 6,18 0,62 234 1 7,65 22,9 24 75,71 

NSPiedade Mai-09 Pos-01 SECA 0,02 5,61 5,57 0,58 186 8,2 7,08 22,2 1600 59,73 

NSPiedade Ago-09 Pos-01 SECA 0,25 3,98 5,45 0,19 316 41,8 7,69 23,6 2300 52,48 

NSPiedade Ago-09 Pos-01 SECA 0,05  9,42  143,5 15,62 7,22 17   

NSPiedade Abr-10 Pos-01 SECA 0,09 1,66 9,17 5,4 208 29 7,88 27,3 70 68,12 

NSPiedade Jul-10 Pos-01 SECA 0,06 3,22 7,28 4,4 192 16,4 7,53 21,6 1000 61,68 

NSPiedade Out-18 Pos-02 CHUVA 0,05 0,27 6,4 5 0 1,48 6,99 23,8 2420 65,13 

NSPiedade Nov-18 Pos-02 CHUVA 0,16 0,9 7,6 3 127,8 32,9 6,78 24 2420 61,01 

NSPiedade Dez-18 Pos-02 CHUVA 0,02 0,71 6 3,2 141,1  6,9 24,8 2420 65,65 

NSPiedade Jan-19 Pos-02 CHUVA 0,06 0,46 6,4 2,6 150,7  6,69 24,3 2420 65,15 

NSPiedade Fev-19 Pos-02 CHUVA 0,00 0,15 6,7 2,8 125,8 7,28 6,78 28 2420 68,16 
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ID Data Tempo Estacao P,Tot Nitr OD DBO STD Turb pH Temp E,coli IQA 

NSPiedade Mar-19 Pos-02 CHUVA 0,00 0,47 5,2 1,4 151,5 4,07 6,5 25 2420 64,48 

NSPiedade Ago-18 Pos-02 SECA 0,02 0,3 4,3 14 149,2 7,38 7,22 22 2420 53,35 

NSPiedade Abr-19 Pos-02 SECA 0,00 0,98 6,4 2 152,5 4,42 6,51 22 2420 64,75 

NSPiedade Mai-19 Pos-02 SECA 0,02 0,083 6,2 0 157,7 1,52 7,94 24 2420 69,20 

NSPiedade Jun-19 Pos-02 SECA 0,00 0,422 7,2 3 149,7 4,41 6,65 21,7   

NSPiedade Jul-19 Pos-02 SECA 0,02 0,133 7,6 3,2 157,6 3,97 7,86 18,2 2420 67,30 

NSPiedade Ago-19 Pos-02 SECA 0,03 2,103 6,4 2,6 154,9 3,78 8,75 19,2 2420 59,31 

NSPiedade Set-19 Pos-02 SECA 0,01 0,738 5,2 2,4 132 4,65 8,55 23,9 1732,9 63,72 

1Maio Jan-05 Antes CHUVA 1,13 8,32 2,4  216  7,7 22 2420  

1Maio Nov-05 Antes CHUVA 0,24  1,9  219 90,3 6,86 22,2   

1Maio Fev-06 Antes CHUVA 0,05  4,05  271 39,3 6,72 22,1   

1Maio Mar-06 Antes CHUVA 0,16 2,65 4,2 25,2 258 15 7,5 23 2420 41,63 

1Maio Nov-06 Antes CHUVA 0,82  0,5  1019  6,98 23   

1Maio Set-03 Antes SECA 1,17 0 5,6 2,33 216 1,6 8,1 22 2420 54,27 

1Maio Mai-04 Antes SECA 0,18 3,1 3,7  188 2,4 6,93 22,7 850  

1Maio Set-04 Antes SECA 0,07 2,4 3,6  188 3,5 7 19 4,1  

1Maio Abr-05 Antes SECA 0,07 8,44 2 2,7 250 16 7,8  2420 40,45 

1Maio Mai-05 Antes SECA 0,02 3,35 2,7  184 4 7,5 19   

1Maio Ago-05 Antes SECA 0,39  3,2  228 105 6,93 16,7   

1Maio Mai-06 Antes SECA 0,19  2,4  351 63,6 6,57 22,3   

1Maio Ago-06 Antes SECA 0,06  3,3  1899 12,84 7,18 27,2   

1Maio Fev-08 Pos-01 CHUVA           

1Maio Nov-08 Pos-01 CHUVA   4,59        

1Maio Jan-09 Pos-01 CHUVA 0,04 0,4 4,19 3,17 240 4,6 7,59 26,1 2420 60,82 

1Maio Fev-09 Pos-01 CHUVA 0,08  4,89  236 8,54 7,08 26,1   

1Maio Nov-09 Pos-01 CHUVA 0,12 1,32 4,02 0,19 172 31 7,5 25 2420 73,46 

1Maio Nov-09 Pos-01 CHUVA 0,04  1,88  163,4 13,13 6,76 23,1   

1Maio Fev-10 Pos-01 CHUVA   4,38  229 57,9 7,09 25,1   

1Maio Nov-10 Pos-01 CHUVA 0,10 0,28 10,06 3,6 218 14,4 7,75 26 110 71,99 

1Maio Jan-11 Pos-01 CHUVA 0,02 8,37 6,6 3,1 237 2,9 6,88  300 63,21 

1Maio Out-11 Pos-01 CHUVA 0,02 0,09 4,17 0,19   6,96  70  

1Maio Abr-08 Pos-01 SECA 0,06 2,21 7,52 2,27 203 2,33 8,6 25 54 72,86 

1Maio Mai-08 Pos-01 SECA           

1Maio Ago-08 Pos-01 SECA 0,52  4,1    6,43 22,1   

1Maio Set-08 Pos-01 SECA 0,10 1,46 5,84 24,8 131 17 7,41 21,3 80 56,63 

1Maio Mai-09 Pos-01 SECA 0,04 4,16 6,5 1,66 202 2,1 7,27 24 1000 64,33 

1Maio Ago-09 Pos-01 SECA 0,10 0,55 3,08 4,15 206 6,4 7,5 24,2 370 58,56 

1Maio Ago-09 Pos-01 SECA 0,08  2,14  141,4 153 6,44 19,4   

1Maio Abr-10 Pos-01 SECA 0,06 1,37 2,64 2,4 169 42,9 7,66  2420 49,54 

1Maio Jul-10 Pos-01 SECA 0,02 2,61 4,78 0,19 226 11,7 7,95 25,3 210 67,34 

1Maio Out-18 Pos-02 CHUVA 0,58 0 6,2 3,2 176,8 2,01 6,67 22,1 2420 58,56 

1Maio Nov-18 Pos-02 CHUVA 0,00 0,75 5 0,8 225 4,35 6,64 21 2420 62,53 

1Maio Dez-18 Pos-02 CHUVA 0,00 0,82 6 3,2 183,6  6,89 23,5 135,4 75,26 

1Maio Jan-19 Pos-02 CHUVA 0,05 0,53 5,2 0,2 194,3  6,97 22,8 1203,3 67,48 

1Maio Fev-19 Pos-02 CHUVA 0,00 0,11 6,11 3,7 156,8 13 6,6 24 2420 64,34 



48 
 

 

ID Data Tempo Estacao P,Tot Nitr OD DBO STD Turb pH Temp E,coli IQA 

1Maio Mar-19 Pos-02 CHUVA 0,00 0,46 3,4 2 150,1 2,7 6,51 23 2420 56,60 

1Maio Ago-18 Pos-02 SECA 0,00 0,4 3,1 1,6 202 3,48 7,02 22 829,7 59,54 

1Maio Abr-19 Pos-02 SECA 0,00 1,41 5,6 1 209,5 3,28 6,5 21 2420 62,55 

1Maio Mai-19 Pos-02 SECA 0,00 0,038 6,4 1 221 0,69 6,66 20 866,4 71,19 

1Maio Jun-19 Pos-02 SECA 0,00 0,807 5,8 1,2 208,2 2,56 6,92 20,8   

1Maio Jul-19 Pos-02 SECA 0,01 1,384 4,8 0,8 190,4 1,16 7,67 17,5 50,5 72,49 

1Maio Ago-19 Pos-02 SECA 0,02 3,002 5,4 1,2 204,2 0,91 8,68 19,3 28,5 69,75 

1Maio Set-19 Pos-02 SECA 0,01 0,904 4,6 0,6 171,5 1,39 8,58 21,7 290,9 67,44 
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Apêndice B. Análise exploratória 

 

Figura B.1. Histograma e boxplot da concentração de fósforo total no córrego Baleares em toda a 
série coletada. 

 

Figura B.2. Histograma e boxplot da concentração de fósforo total no córrego Nossa Senhora da 
Piedade em toda a série coletada. 
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Figura B.3. Histograma e boxplot da concentração de fósforo total no córrego Primeiro de Maio em 
toda a série coletada. 

 

Figura B.4. Histograma e boxplot da concentração de nitrato no córrego Baleares em toda a série 
coletada. 
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Figura B.5. Histograma e boxplot da concentração de nitrato no córrego Nossa Senhora da Piedade 
em toda a série coletada. 

 

Figura B.6. Histograma e boxplot da concentração de nitrato no córrego Nossa Senhora da Piedade 
em toda a série coletada. 
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Figura B.7. Histograma e boxplot da concentração de oxigênio dissolvido córrego Baleares em toda a 
série coletada. 

 

Figura B.8. Histograma e boxplot da concentração de oxigênio dissolvido córrego Nossa Senhora da 
Piedade em toda a série coletada. 
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Figura B.9. Histograma e boxplot da concentração de oxigênio dissolvido córrego Primeiro de Maio 
em toda a série coletada. 

 

Figura B.10. Histograma e boxplot da demanda bioquímica de oxigênio no córrego Baleares em toda 
a série coletada. 
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Figura B.11. Histograma e boxplot da demanda bioquímica de oxigênio no córrego Nossa Senhora da 
Piedade em toda a série coletada. 

 

Figura B.12. Histograma e boxplot da demanda bioquímica de oxigênio no córrego Primeiro de Maio 
em toda a série coletada. 
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Figura B.13. Histograma e boxplot da concentração de sólidos totais dissolvidos no córrego Baleares 
em toda a série coletada. 

 

Figura B.14. Histograma e boxplot da concentração de sólidos totais dissolvidos no córrego Nossa 
Senhora da Piedade em toda a série coletada. 
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Figura B.15. Histograma e boxplot da concentração de sólidos totais dissolvidos no córrego Primeiro 
de Maio em toda a série coletada. 

 

Figura B.16. Histograma e boxplot da turbidez no córrego Baleares em toda a série coletada. 
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Figura Figura B.17. Histograma e boxplot da turbidez no córrego Nossa Senhora da Piedade em toda 
a série coletada. 

 

Figura B.18. Histograma e boxplot da turbidez no córrego Primeiro de Maio em toda a série coletada. 
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Figura B.19. Histograma e boxplot da temperatura da água no córrego Baleares em toda a série 
coletada. 

 

Figura B.20. Histograma e boxplot da temperatura da água no córrego Nossa Senhora da Piedade em 
toda a série coletada. 
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Figura 2.21. Histograma e boxplot da temperatura da água no córrego Primeiro de Maio em toda a 
série coletada. 

 

Figura B.22. Histograma e boxplot do pH no córrego Baleares em toda a série coletada. 
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Figura B.23. Histograma e boxplot do pH no córrego Nossa Senhora da Piedade em toda a série 
coletada. 

 

Figura B.24. Histograma e boxplot do pH no córrego Primeiro de Maio em toda a série coletada. 
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Figura B.25. Histograma e boxplot da concentração de E.coli no córrego Baleares em toda a séire 
coletada. 

 

Figura B.26. Histograma e boxplot da concentração de E.coli no córrego Nossa Senhora da Piedade 
em toda a séire coletada. 
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Figura B.27. Histograma e boxplot da concentração de E.coli no córrego Primeiro de Maio em toda a 
séire coletada. 

 

Figura B.28. Histograma e boxplot do IQA no córrego Baleares em toda a série coletada. 
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Figura B.29. Histograma e boxplot do IQA no córrego Nossa Senhora da Piedade em toda a série 
coletada. 

 

Figura B.30. Histograma e boxplot do IQA no córrego Primeiro de Maio em toda a série coletada. 
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Apêndice C. Distribuição dos dados utilizados nas análises 

 

Figura C.1. QQplots da distribuição normal das variáveis fósforo total e nitrato nas estações chuva e 
seca. 

 

Figura C.2. QQplots da distribuição normal das variáveis oxigênio dissolvido e demanda bioquímica 
de oxigênio nas estações chuva e seca. 
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Figura C.3. QQplots da distribuição normal das variáveis sólidos totais dissolvidos e turbidez nas 
estações chuva e seca. 

 

Figura C.4. QQplots da distribuição normal das variáveis E.coli e temperatura nas estações chuva e 
seca. 
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Figura C.5. QQplots da distribuição normal das variáveis pH e IQA nas estações chuva e seca. 
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Apêndice D. Transformação dos dados 

Tabela D.1. Valores de lambda () aplicados na transformação boxcox 

Parametro Estação  
Shapiro-test após 

transformação(p-valor) 

Fosforo 
Chuva -0.4 0.3697 
Seca 0 0.6155 

Nitrato 
Chuva 0.05 0.7134 
Seca 0.1 0.7487 

DBO 
Chuva -0.5 0.6829 
Seca -0.4 0.9776 

Turbidez 
Chuva -0.1 0.9418 

Seca -0.05 0.5909 
 

 

Figura D.1. QQplots da distribuição normal das variáveis fósforo total e nitrato nas estações chuva e 

seca após a transformação box-cox. 
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Figura D.2. QQplots da distribuição normal das variáveis demanda bioquímica de oxigênio e turbidez 

nas estações chuva e seca após a transformação box-cox.  
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Apêndice E. Análise dos resíduos 

 

 

Figura E.1. Análise dos resíduos do modelo de fósforo total na estação chuvosa. 
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Figura E.2. Análise dos resíduos do modelo de fósforo total na estação seca 
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Figura E.3. Análise dos resíduos do modelo de nitrato na estação chuvosa. 
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Figura E.4. Análise dos resíduos do modelo de nitrato na estação seca. 
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Figura E.5. Análise dos resíduos do modelo de oxigênio disssolviso na estação chuvosa. 
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Figura E.6. Análise dos resíduos do modelo de oxigênio disssolviso na estação seca. 
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Figura E.7. Análise dos resíduos do modelo de demanda bioquímica de oxigênio na estação chuvosa. 
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Figura E.8. Análise dos resíduos do modelo de demanda bioquímica de oxigênio na estação seca. 
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Figura E.9. Análise dos resíduos do modelo de sólidos totais dissolvidos na estação chuvosa. 
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Figura E.10. Análise dos resíduos do modelo de sólidos totais dissolvidos na estação seca. 
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Figura E.11. Análise dos resíduos do modelo de turbidez na estação chuvosa. 
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Figura E.12. Análise dos resíduos do modelo de turbidez na estação seca. 



81 
 

 

 

 

Figura E.13. Análise dos resíduos do modelo de temperatura na estação chuvosa. 
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Figura E.14. Análise dos resíduos do modelo de temperatura na estação seca. 
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Figura E.15. Análise dos resíduos do modelo de pH na estação chuvosa. 
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Figura E.16. Análise dos resíduos do modelo de pH na estação seca. 
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Figura E.17. Análise dos resíduos do modelo de E.coli na estação chuvosa. 
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Figura E.18. Análise dos resíduos do modelo de E.coli na estação seca. 
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Figura E.19. Análise dos resíduos do modelo de E.coli na estação chuvosa. 
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Figura E.20 Análise dos resíduos do modelo de E.coli na estação seca. 


