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RESUMO --- Este trabalho teve como principal objetivo realizar a análise multivariada dos dados
de monitoramento de qualidade de água da bacia do Alto Iguaçu, utilizando-se a técnica de Análise
Fatorial. Adotaram-se duas estratégias de avaliação, a primeira refere-se à Análise Global da Bacia
do Alto Iguaçu. Nesta análise as variáveis avaliadas foram 18 parâmetros de qualidade de água,
incluindo a vazão. O objetivo foi identificar quais parâmetros seriam mais relevantes para
caracterização do estado qualitativo do corpo hídrico. Para tanto, empregaram-se os softwares
MATLAB e STATISTICA. Os parâmetros considerados mais significantes destacaram os aspectos
de degradação da matéria orgânica e sua interação com a dinâmica de transporte de sólidos. A
segunda estratégia adotada foi a Análise dos Pontos de Monitoramento da Bacia, objetivando
levantar quais pontos de amostragem seriam mais representativos para o monitoramento da bacia.
Resultou que os pontos P1, P2 e P3 foram considerados os mais relevantes. O que pode ser
explicado em virtude de estes pontos estarem localizados na porção da bacia onde se encontram as
sub-bacias mais significativas em termos de fontes de poluição.
ABSTRACT --- This work presents the strategies used to apply the concepts of multivariate
analysis for water quality monitoring data of the Iguaçu River at the Metropolitan Area of Curitiba,
considering the Factor Analysis technique. To achieve the main goals, two distinct evaluation
strategies were used. In the first one, called Global Analysis, 18 water quality parameters were
considered as variables including water flows. The goal was to identify which parameters would
better represent the water quality condition of a given water resource, using for that routines inside
the MATLAB and STATISTICA softwares. The most significant water quality parameters
highlithed the impact of the organic content in the river and its interaction with the solid transport
dynamic. The second strategy considered an overall analysis to identify the most important and
representatives monitoring stations of the Iguaçu River. The results indicate that the three most
upstream monitoring points are the most relevant, given that they comprises the water quality
conditions of the most water pollution loads from the tributaries in that area.
Palavras-chaves: análise multivariada, dados de monitoramento de qualidade de água, bacia do
Alto Iguaçu.
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1 – INTRODUÇÃO
As bacias hidrográficas constituem áreas que contemplam diversos usos como o
abastecimento industrial e doméstico, a irrigação e a própria diluição de efluentes, por exemplo.
Por outro lado, existem alguns fatores que influenciam o comportamento hidrológico da bacia
- como a precipitação e o escoamento superficial – o qual pode comprometer a quantidade e a
qualidade da água do corpo hídrico, afetando os usos a que a bacia se propõe.
Deste modo, pode-se perceber que a dinâmica de uma bacia hidrográfica é um tanto
complexa, não sendo trivial compreender e prever o seu comportamento. Assim, pesquisas de longo
prazo e programas de monitoramento de qualidade de água são primordiais para um melhor
entendimento sobre o comportamento do corpo hídrico. Geralmente, o resultado destes programas
de monitoramento mais longos é um grande e complexo conjunto de dados, composto por diversas
variáveis de qualidade de água medidas em diferentes escalas.
Uma forma de se avaliar as interações entre as variáveis do conjunto seria a aplicação de
métodos estatísticos, porém, o emprego da estatística clássica univariada não seria muito prático e
esclarecedor, visto que para a avaliação da qualidade da água são necessárias muitas variáveis, e, o
que se deseja na prática é analisar o conjunto simultaneamente, o que a estatística clássica não
permite.
Assim, uma ferramenta interessante para avaliação de conjuntos complexos é a análise
estatística multivariada, visto que uma de suas principais atribuições é analisar grandes conjuntos de
dados referentes a diversas variáveis simultaneamente. Além disso, através das técnicas de análise
multivariada é possível simplificar a estrutura de variabilidade dos dados (MINGOTI, 2005),
facilitando a interpretação dos mesmos.
No âmbito da gestão de recursos hídricos, uma vantagem do emprego de técnicas de análise
estatística multivariada, segundo Nonato et al. (2007), é a possível otimização da rede de
amostragem proposta bem como da freqüência de amostragem e do número de parâmetros
analisados, visto que programas de monitoramento são dispendiosos.
2 – OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é promover o uso de técnicas multivariadas na gestão da qualidade das
águas, destacando seus benefícios e limitações, fornecendo subsídios técnicos consistentes que
sirvam de orientação para os comitês de bacias hidrográficas e órgãos gestores de recursos hídricos
para instituírem seus planos de bacias.
Os objetivos específicos deste estudo foram:
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1)

Realizar a análise multivariada dos dados de qualidade de água monitorados na Bacia do Alto
Iguaçu considerando a técnica estatística da Análise Fatorial, utilizando-se para tanto das
rotinas estatísticas nos softwares MATLAB e STATISTICA.

2)

Indicar um conjunto representativo de parâmetros de qualidade de água que possam
eventualmente mostrar a melhor estratégia de monitoramento, visando sua otimização.

3)

Identificar as estações de monitoramento mais relevantes para avaliação da qualidade da água,
para no caso de não se poder monitorar todos os pontos, monitorar ao menos aqueles
considerados mais importantes.

3 – MÉTODO
Para avaliação do conjunto de dados, a técnica estatística multivariada utilizada foi a Análise
Fatorial. No modelo fatorial, supõe-se que as variáveis possam ser agrupadas de acordo com suas
correlações e que as variáveis dentro de um grupo particular estão altamente correlacionadas entre
si, mas muito pouco correlacionadas com variáveis pertencentes a outro grupo. Assim, admite-se
que cada grupo de variáveis represente um fator, o qual é responsável pelas correlações observadas
(Johnson & Wichern, 1998).
O método utilizado neste trabalho para estimação de fatores foi o método das componentes
principais, que diferentemente do método da máxima verossimilhança, não requer que os dados
sejam normalmente distribuídos.
Antes de se realizar a análise fatorial propriamente dita, deve-se certificar se os dados são
consistentes com a estrutura da análise fatorial. Assim, o teste de esfericidade de Bartlett e a medida
de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) são testes empregados para verificar a
validade do emprego da AF. Além disso, quanto à estrutura da matriz, esta deve possuir mais
observações do que variáveis, ou seja, mais linhas do que colunas, em razão de se obter maior grau
de liberdade.
3.1 – Teste de Esfericidade de Bartlett
O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese de que as variáveis não são correlacionadas
na população. A hipótese básica (H0) diz que a matriz de correlação da população é uma matriz
identidade a qual indica que o modelo fatorial é inapropriado, visto que nesse caso as variáveis
seriam independentes, não-correlacionadas. A estatística do teste é dada por:
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χ 2 = − (n − 1) −


2 p + 5
ln R
6 

que tem distribuição qui-quadrado com graus de liberdade ν =

(1)

p ( p − 1)
,
2

onde: n = tamanho da amostra
p = número de variáveis

│R│ = determinante da matriz de correlação
No software MATLAB este teste foi realizado pela função programada KMO. Quando pvalor < 0,05, a hipótese básica é rejeitada indicando que os dados são adequados para a análise
fatorial. O p-valor é obtido através da tabela de distribuição χ² (qui-quadrado) de acordo com o
grau de liberdade ( ν ).
A aplicação do teste de Bartlett, entretanto, requer que as variáveis envolvidas na análise
tenham distribuição normal p-variada (MINGOTI, 2005). Na verdade, o não-atendimento a este
requisito não implica no total impedimento do uso da análise fatorial, mas sim na possível perda de
confiabilidade nos resultados obtidos.

3.2 – Medida de adequacidade de Kaiser-Meyer-Olkin
Alguns autores sugerem que, para que um modelo de análise fatorial possa ser adequadamente
ajustado aos dados, é necessário que a matriz de correlação inversa

R

-1
pxp

seja próxima da matriz

diagonal. A medida de adequacidade da amostra KMO é representada por um índice (MAS) que
avalia a adequacidade da análise fatorial, sendo calculada por

∑∑ r
MSA =
∑∑ r + ∑∑ q
2
jk

j≠ k j ≠k
2
jk
j≠ k j ≠k
j ≠k j≠ k

2
jk

(2)

onde:

rjk2

é o quadrado dos elementos da matriz de correlação original (fora da diagonal);

q2jk

é o quadrado dos elementos fora da diagonal da matriz anti-imagem (onde qjk é o coeficiente

de correlação parcial entre as variáveis Xj e Xk).
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Conforme Hair Jr, Anderson e Tatham (1987), valores altos - entre 0,5 e 1,0 – indicam que a
análise fatorial é apropriada, enquanto que valores baixos, abaixo de 0,5 indicam que a análise
fatorial pode ser inadequada.

3.3 – Análise fatorial a partir do método das componentes principais
As etapas de realização da análise fatorial a partir do método das componentes principais
serão apresentadas de forma sistemática, a seguir.
1) Calcula-se a matriz de correlação da matriz de dados originais com “p” variáveis. O uso da
matriz de correlação é importante, pois elimina possíveis influências em virtude das diferentes
escalas das variáveis.

2) Obtém-se os pares de autovalores-autovetores

( λˆ , eˆ )
i

i

da matriz de correlação com

λˆ1 ≥ λˆ2 ≥ K ≥ λˆ p ≥ 0 , sendo “m < p” o número de fatores comuns. A matriz dos pesos ou
carregamentos estimados dos fatores lˆij é dada por Lˆ = Cˆ Dˆ λ1 / 2 . Onde:
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Sendo Ĉ a matriz dos autovetores dispostos em ordem decrescente e Dˆ λ1 / 2 a matriz diagonal
dos autovalores também dispostos em ordem decrescente.
Os pesos são importantes para definir a importância de cada uma das variáveis em cada um
dos fatores.
3) Calculam-se as comunalidades.
As comunalidades são estimadas da seguinte forma:

hˆi2 = lˆi12 + lˆi 22 + K + lˆim2

com i = 1, 2, ..., p

(3)

onde lˆim é dado por Lˆ = Cˆ Dˆ λ1 / 2 . As comunalidades podem ser vistas como um critério de descarte
de variáveis. Variáveis que apresentarem comunalidade inferior ao valor-critério estabelecido,
poderão ser descartadas e se dará início a uma nova análise sem as variáveis descartadas.
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4) Calculam-se os escores fatoriais.
Em muitas vezes é interessante conhecer o valor de cada um dos fatores para uma observação
individual x =  x1 x2 K x p  . Os valores estimados dos fatores comuns denominam-se escores
fatoriais.
Uma das aplicações dos escores fatoriais é na criação de indicadores (escores finais) para
classificação. O escore final (E) é dado por:
E = F̂1 × %variância explicada por F̂1 + F̂2 × %variância explicada por F̂2 +...+ F̂m × %variância
explicada por F̂m
5) Obtém-se a matriz de resíduos.
A matriz de resíduos nos permite conhecer o ajuste do modelo. Assim, caso haja resíduos
maiores que o valor-critério estabelecido, pode-se dizer que o modelo pode ser melhor ajustado.

(

)

ˆ = R − Lˆ Lˆ' z − Ψ
ˆ
R − Lˆ z Lˆ' z + Ψ
z
z
z

(4)

3.4 – Critérios para determinação do número de fatores
Quando a finalidade da aplicação da técnica é a redução da dimensionalidade do espaço
amostral, isto é, a sumarização da informação das “p-variáveis” originais em um número menor (k)
de fatores, faz-se necessário estabelecer critérios para a seleção deste número menor de fatores, que
é o número de fatores a serem “retidas” no sistema. Geralmente são considerados os seguintes
critérios (MARQUES, 2006 e MINGOTI, 2005):
1) Scree Plot (CATTELL, 1966): representação gráfica dos autovalores λ̂ i da matriz de
correlação ou covariância, ordenados em modo decrescente de acordo com a respectiva ordem
i. Procura-se no gráfico um “ponto de salto”, o valor de k seria, então, igual ao número de
autovalores anteriores ao “ponto de salto”.
2) Análise da representatividade em relação à variância total: de acordo com este critério, deve-se
manter no sistema um número de fatores “k” que conjuntamente representem uma porcentagem
pré-determinada da variância total.
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3) Critério de Kaiser (1958): o número de componentes retidas deve ser igual ao número de
autovalores maiores que 1. A idéia básica do critério é manter no sistema novas dimensões que
representem pelo menos a informação de variância de uma variável original.
Por fim, pode-se contar ainda com a própria experiência do pesquisador no assunto.

4 – ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi desenvolvido na bacia do Alto Iguaçu (Figura 1), que abrange a cidade
de Curitiba e grande parte da Região Metropolitana, concentrando em torno de 30% da população
de todo o Estado do Paraná. A área de drenagem da área estudada é de cerca de 2.800 km² e a
extensão do rio Iguaçu nesta área é de aproximadamente 86 km.
Na região situada mais a leste da bacia do Alto Iguaçu, existem áreas de proteção ambiental,
portanto, apresentando menor densidade populacional e melhor preservação. Os rios desta região
são formadores de represas para o abastecimento público como a represa do Iraí e Piraquara.
Nas regiões situadas na margem direita do Alto Iguaçu, em seu trecho de montante e médio,
estão os rios Bacacheri, Belém, Padilha e Barigüi. Estes rios cortam a cidade de Curitiba e recebem
toda a carga proveniente da poluição difusa, efluentes doméstico, lançamentos pontuais e efluentes
resultantes das indústrias instaladas na CIC, situadas no terço inferior da bacia do Barigüi.
E por fim, o rio Iguaçu a partir de seu terço final, após receber a afluência dos rios Verde e
Itaqui, começa a apresentar melhores condições de qualidade da água. Isto se dá em função da
autodepuração e pelo fato de receber afluências de melhor qualidade, diluindo assim a sua carga
inicial.
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Figura 1 - A bacia do Alto Iguaçu e seus pontos de monitoramento

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

Abreviação

Unidade

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

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

5 – APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO
Antes de se realizar a análise fatorial propriamente dita, foram realizados alguns testes. Estes
testes foram efetuados no software MATLAB versão 5.3. A normalidade multivariada dos dados foi
testada através da função programada do Matlab normult. A comprovação da normalidade dos
dados é importante para aplicação do teste de esfericidade de Bartlett, pois caso os dados não
apresentem distribuição normal, a confiança nos resultados da análise fatorial poderá ser
comprometida.
Para avaliar se a estrutura dos dados é adequada à análise fatorial, foi realizado o teste de
esfericidade de Bartlett e calculada a medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO). Para aplicação destes testes utilizou-se a função programada do Matlab KMO. Após a
realização desses testes, a análise fatorial foi realizada no software STATISTICA versão 6.0. A
escolha deste software deveu-se à possibilidade de realizar a rotação varimax, que é a rotação dos
fatores, a qual tem por objetivo obter pesos altos para cada variável em um único fator e pesos
baixos ou moderados nos demais fatores.

6 – ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Foram adotadas duas estratégias de avaliação para análise dos dados: na primeira, as variáveis
foram os parâmetros de qualidade de água visando encontrar quais deles seriam os mais relevantes
para avaliação da qualidade da bacia, na segunda, as variáveis foram os pontos de monitoramento.
9
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O objetivo desta estratégia foi identificar as estações de monitoramento que mais se sobressaíram
no monitoramento do estado qualitativo do corpo hídrico, para que no caso de não se poder
monitorar todos os pontos, monitorar ao menos aqueles considerados mais importantes.
Na Análise Global da Bacia, foi realizada uma análise considerando-se a bacia como um
todo, ou seja, os dados de qualidade de água foram agrupados em uma mesma matriz, avaliando
assim tanto alterações espaciais como temporais simultaneamente. É importante ressaltar que nesse
estudo foram eliminadas as linhas que apresentavam falhas de dados ou dados sobre os quais
recaíam algumas dúvidas. Não foram avaliados, por exemplo, os dados de qualidade do ponto de
monitoramento Olaria, por apresentarem muitas falhas. Deste modo, resultou uma matriz de 34
(linhas) X 18 (colunas), ou seja, 18 variáveis que foram os parâmetros de qualidade de água e 34
observações que “restaram” correspondentes às coletas realizadas nos pontos P1, P2, P3, P4, P5 e
P6.
A Análise dos Pontos de Monitoramento contou com a mesma base de dados, porém como
mencionado, neste caso as variáveis foram os pontos de monitoramento. Nas colunas da matriz,
foram dispostos os pontos de monitoramento e nas linhas, os próprios parâmetros de qualidade de
água, estes sendo representados pela mediana dos dados coletados em diferentes campanhas. A
escolha por se utilizar a mediana dos dados se deu em razão do trabalho realizado por Ouyang
(2005), no entanto, outras medidas poderiam ser utilizadas como o coeficiente de variação, por
exemplo. Resultou, assim, uma matriz 18 (linhas) X 6 (colunas), ou seja, 6 variáveis que foram os
pontos de monitoramento P1, P2, P3, P4, P5 e P6 e 18 observações que foram representadas pela
mediana dos parâmetros de qualidade de água.

7 – RESULTADOS
7.1 – Análise Global da Bacia
Primeiramente, realizou-se a verificação da normalidade, visto que o emprego do teste de
esfericidade de Bartlett pressupõe que os dados apresentem distribuição normal. Como observado
na Figura 2, a distribuição dos pontos aproxima-se de uma reta e assim os dados observados podem
ser considerados normais multivariados.
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Figura 2 - Verificação da normalidade multivariada

Quanto ao teste de esfericidade de Bartlett e à medida de adequacidade de Kaiser-MeyerOlkin, os quais verificam se a análise fatorial é adequada à estrutura da matriz de dados, os
resultados obtidos foram:
Tabela 2 - Resultados sobre a adequacidade da aplicação da análise fatorial
Teste de Esfericidade de Bartlett

Medida de Adequacidade da Amostra de
Kaiser-Meyer-Olkin

χ²

p-valor

ν (grau de
liberdade)

MSA

468,5864

0

153

0,5476

Assim, como p-valor < 0,05 e MAS > 0,5, pode-se afirmar que a análise fatorial é adequada
para a matriz de dados 34 X 18.
Em seguida, foram calculadas as comunalidades para saber se todas as variáveis continuariam
na análise ou se haveria algum descarte. Assim, como o critério de descarte de variáveis neste
trabalho foi “0,7”, as variáveis DQO, SDT, NO3-, Fósforo e Temperatura da água, com
comunalidades inferiores a 0,7, foram dispensadas. Deste modo, seguiu-se a uma nova análise
eliminando estas 5 variáveis, obtendo-se uma matriz 34 X 13.
Novamente realiza-se a verificação da normalidade para a nova matriz, a qual é comprovada,
possibilitando a aplicação do teste de Bartlett. Os resultados para este teste e para a medida de
KMO foram:
Tabela 3 - Resultados sobre a adequacidade da aplicação da análise fatorial
Teste de Esfericidade de Bartlett

Medida de Adequacidade da Amostra de KaiserMeyer-Olkin

χ²

p-valor

ν (grau de
liberdade)

MSA

328,5001

0

78

0,525
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Assim, como p-valor < 0,05 e MAS > 0,5, a análise fatorial é adequada para a nova estrutura
de dados.
A estimação do número de fatores foi determinada pelo critério de Kaiser (KAISER, 1958).
Nesta análise, 5 fatores explicaram aproximadamente 87%. A Tabela 4 apresenta os autovalores dos
fatores e suas respectivas explicações da variância total e acumulada.
Tabela 4 - Autovalores e variância total
Fator

Autovalores

Variância Total Explicada(%)

Variância Total Acumulada (%)

1
2
3
4
5

4,03
3,35
1,53
1,26
1,14

31,02
25,79
11,77
9,70
8,80

31,02
56,81
68,58
78,29
87,08

A Tabela 5 exibe os pesos das variáveis nos 5 fatores após ter sido realizada a rotação
varimax, que é a rotação dos fatores com o objetivo de obter pesos altos para cada variável em um
único fator e pesos baixos ou moderados nos demais fatores. Os pesos com valor absoluto superior
a 0,7 foram destacados.
Tabela 5 – Pesos das variáveis nos fatores
Variável

Fator 1

Fator 2

Fator 3

Fator 4

Fator 5

DBO5
SST
SSed
N-A
N-Org
NO2COT
Turb
Cond
OD
Secchi
pH
Q

0,18
0,03
0,12
0,78
0,12
-0,22
0,68
-0,27
0,92
-0,89
-0,47
0,81
-0,01

0,01
0,78
0,02
0,21
0,89
0,24
0,11
0,88
0,09
0,12
-0,62
-0,16
0,21

0,03
0,36
0,94
-0,47
-0,25
0,01
0,30
-0,08
0,01
-0,16
-0,26
0,04
0,02

-0,01
-0,20
0,01
0,14
-0,03
-0,87
0,30
-0,23
0,11
0,27
0,18
0,30
-0,94

0,95
0,16
0,04
0,21
-0,05
0,25
0,25
0,02
0,17
-0,10
0,04
-0,27
-0,19

A Tabela 6 exibe a constituição de cada um dos fatores:
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Fatores com Fatores
Baixa
com Alta
Variância Variância

Tabela 6 - Constituição dos fatores
Fator

Variância (%)

Variáveis com peso ≥ │0,7│

1

31,02

N-A (+),Cond (+), pH (+), OD (-)

2

25,79

SST (+), N-Org (+), Turb (+)

3

11,77

SSed (+)

4

9,7

NO2- (-), Q (-)

5

8,8

DBO5 (+)

Os fatores 1 e 2 foram considerados fatores com alta variância e juntos explicaram mais de
50% da variância total da amostra. Os fatores constituídos por uma única variável são as próprias
variáveis, assim pode-se utilizar diretamente a variável original. Neste trabalho, optou-se por
trabalhar apenas com as informações geradas pelos fatores de alta variância, visto que fatores com
baixa variância explicada podem não dar margem a interpretações confiáveis.
Ao se observar o Fator 1, torna-se clara a oposição entre o nitrogênio amoniacal e o oxigênio
dissolvido, visto que a amônia provoca consumo de oxigênio ao ser oxidada biologicamente. O
segundo fator é constituído pelos SST, turbidez e nitrogênio orgânico, com os SST e a turbidez
variando no mesmo sentido, o que já era esperado. A presença do nitrogênio amoniacal e do
orgânico nos dois primeiros fatores indica que o foco de poluição se encontra próximo, ou seja, que
a poluição é recente.
Um resultado interessante é que em nenhum dos 2 primeiros fatores, que juntos explicaram
quase 57% da variância, aparecem os parâmetros de determinação de matéria orgânica. Os fatores 1
e 2 focam mais nos parâmetros que medem os sólidos e o nitrogênio presentes no corpo hídrico e a
conseqüência direta trazida por eles que é a redução do oxigênio dissolvido.
Quanto à análise das comunalidades das variáveis, todas foram superiores a 0,7, indicando que
nenhuma variável precisava ser descartada ( Tabela 7).
Tabela 7 - Comunalidades
Variáveis
DBO5
SST
SSed
N-A
N-Org
NO2COT
TURB
COND
OD
SECCHI
pH
Q
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Comunalidades
0,94
0,80
0,90
0,93
0,87
0,93
0,72
0,91
0,90
0,91
0,70
0,85
0,96
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A Figura 3 mostra os escores das amostras do rio no plano definido pelos fatores 1 e 2, onde a
ordenada pode ser interpretada como o eixo da poluição devida a presença de sólidos e a abscissa
como eixo da poluição devida aos esgotos domésticos. Os dias e os pontos de monitoramento nos
quais foram realizadas as 34 coletas são apresentados na Tabela 8.

Tabela 8 - Amostras de qualidade de água
Nº da Amostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ponto de
Monitoramento
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P5
P5
P5
P6
P6
P6
P6
P6

Número da
Coleta
3
11
14
17
18
19
4
13
16
17
18
3
7
11
12
13
14
16
17
18
7
12
17
7
13
14
16
17
18
5
12
14
15
16

Data da Coleta
20/07/2005
14/03/2006
26/04/2006
07/06/2006
21/06/2006
19/07/2006
10/08/2005
10/04/2006
24/05/2006
07/06/2006
21/06/2006
20/07/2005
19/10/2005
14/03/2006
03/04/2006
10/04/2006
26/04/2006
24/05/2006
07/06/2006
21/06/2006
19/10/2005
03/04/2006
07/06/2006
19/10/2005
10/04/2006
26/04/2006
24/05/2006
07/06/2006
21/06/2006
19/10/2005
26/04/2006
24/05/2006
07/06/2006
21/06/2006

As amostras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 referem-se a coletas realizadas no P1, que é o ponto de
monitoramento que apresenta melhores condições de qualidade de água entre os demais.
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Ratificando esta informação, estas amostras apresentaram escores negativos no fator 1 e no fator 2,
isto indica que para o fator 1, as concentrações de oxigênio se sobressaíram indicando melhor
qualidade da água, e, para o fator 2, a concentração de sólidos foi mais baixa.
A amostra 7, referente ao ponto P2 e coletada no dia 10/08/2005, pode ser considerada um
ponto outlier, estando afastada das demais. Neste dia, observou-se a maior vazão para o ponto P2,
sendo aproximadamente 5 vezes maior que as demais, o que explica este “afastamento”.
A amostra 20 possui escores altos nos dois fatores, indicando que foi influenciada tanto pela
poluição devida aos sólidos como pela poluição dos esgotos domésticos. Pode-se afirmar que esta
amostra representou, então, a pior qualidade de água da bacia.
Deste modo, pode-se dizer que a qualidade da água das amostras possivelmente varia no
sentido apresentado na Figura 3.

Qualidade
pior

Qualidade
melhor

Figura 3 - Escores das amostras

7.2 – Análise dos Pontos de Monitoramento
Para a análise dos pontos de monitoramento, seguiram-se os mesmos passos realizados para
análise anterior. Os dados da matriz 18 X 6 não apresentaram distribuição normal como pode ser
observado na Figura 4.
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Figura 4 - Verificação da normalidade multivariada

Assim, o resultado favorável à aplicação da análise fatorial (p-valor < 0,05) obtido pelo teste
de Bartlett pode não ser tão confiável. Além disso, a medida de KMO foi inferior a 0,5 indicando
que a análise fatorial é inadequada à estrutura de dados (Tabela 9). No entanto, mesmo com o não
atendimento aos pré-requisitos para aplicação da AF e com a possível perda de confiança nos
resultados, optou-se por realizar a análise.
Tabela 9 - Resultados sobre a adequacidade da aplicação da análise fatorial
Teste de Esfericidade de Bartlett

Medida de Adequacidade da Amostra de
Kaiser-Meyer-Olkin

χ²

p-valor

ν(grau de
liberdade)

MSA

208,9708

0

78

0,4358

Um modo de se contornar este “problema” é transformar as variáveis, utilizando a função
logarítmica, por exemplo, e então realizar os testes prévios e a análise propriamente dita (FRANÇA,
2009).
A Tabela 10 mostra os resultados obtidos para os autovalores e variância total. A estimação do
número de fatores novamente foi determinada pelo critério de Kaiser (KAISER, 1958). Nesta
análise, 2 fatores explicaram aproximadamente 97%. O primeiro fator já explicou sozinho cerca de
80% da variância da amostra, indicando que as variáveis agrupadas nesse fator podem ser
consideradas as mais relevantes.
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Tabela 10 - Autovalores e variância total
Fator

Autovalores

Variância Total Explicada (%)

Variância Total Acumulada (%)

1

4,79

79,84

79,84

2

1,06

17,73

97,57

As variáveis originais, ou então, os pontos de monitoramento agruparam-se do seguinte modo:
Tabela 11 - Peso das variáveis nos fatores
Fator 1

Variável

Fator 2

P1

0,95

0,86

0,20

0,5

P2

0,92

0,84

0,35

0,53

P3

0,92

0,84

0,37

0,54

P4

0,63

0,66

0,76

0,74

P5

0,34

0,55

0,94

0,83

P6

0,21

0,48

0,97

0,87

Assim, os pontos de monitoramento P1, P2 e P3 ficaram agrupados no fator 1 e os pontos P4,
P5 e P6 no fator 2. De acordo com a descrição da área da bacia, observa-se que na sua primeira
porção, onde estão inseridos os pontos P1, P2 e P3, é justamente onde se localizam as sub-bacias
mais representativas em termos de fontes poluição como as bacias do Belém, do Atuba, do Palmital,
do Padilha e do Ressaca. Deste modo, destaca-se e ratifica-se a importância do monitoramento desta
área da bacia a luz da avaliação da qualidade da água.
Quanto às comunalidades das variáveis, todas as variáveis apresentaram valor superior a 0,7,
não havendo indicação de descarte.
Tabela 12 - Comunalidades
Variáveis
P1

Comunalidades
0,94

P2

0,97

P3

0,99

P4

0,97

P5

1,00

P6

0,99
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Na Análise II, o maior resíduo constatado foi “0,05” para o ponto de monitoramento P1.
Assim, segundo o critério do software STATISTICA, pode-se dizer que o modelo está bem
ajustado, visto que não houve resíduo maior que 0,1.

8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
No presente estudo, buscou-se identificar quais seriam os parâmetros e os pontos de
monitoramento de qualidade de água mais relevantes para a avaliação do estado qualitativo da água
da bacia do Alto Iguaçu.
Na Análise Global da Bacia do Alto Iguaçu, foram avaliadas 18 variáveis de qualidade de
água, em uma primeira instância. Após a utilização do critério de redução de variáveis, as
comunalidades, o modelo final passou a ter 13 variáveis para análise. Destas 13 variáveis, 7 foram
explicadas pelos 2 primeiros fatores, os quais apresentaram variância de aproximadamente 57%. Os
outros 3 fatores, além de possuírem variâncias mais baixas, não agregaram informações vantajosas
para este estudo.
Assim, as 7 variáveis de qualidade de água, que explicaram 57% da variância total, sendo
então consideradas as mais relevantes para a bacia do Alto Iguaçu foram: OD, Nitrogênio
Amoniacal, Condutividade, pH, SST, Nitrogênio Orgânico e Turbidez, as quais ilustram os aspectos
de degradação da matéria orgânica e sua interação com a dinâmica de transporte de sólidos. Não
foram considerados relevantes os parâmetros de determinação de matéria orgânica – DBO5, DQO e
COT.
Na Análise dos Pontos de Monitoramento da Bacia, os pontos que se mostraram mais
relevantes foram P1, P2 e P3, os quais foram agrupados no 1º fator, que sozinho já explicava cerca
de 80% da variância total. Estes pontos de monitoramento encontram-se na primeira porção da
bacia, onde se localizam as sub-bacias mais impactantes em termos de fontes poluição como as
bacias do Belém, do Atuba, do Palmital, do Padilha e do Ressaca. O que destaca a importância
desta área da bacia a luz da avaliação da qualidade da água, assim caso não se possa monitorar
todos os pontos, sugere-se monitorar ao menos os pontos P1, P2 e P3.
Quanto aos resultados obtidos, deve-se ressaltar, no entanto, a necessidade de comparação
com resultados de análises posteriores. Fazem-se também algumas recomendações para trabalhos
futuros como dar continuidade às campanhas de monitoramento de qualidade de água da bacia do
Alto Iguaçu, visando a obtenção de um conjunto maior de dados; incluir novos parâmetros de
monitoramento como coliformes fecais e precipitação; realizar a análise fatorial para cada ponto de
monitoramento individualmente, visando encontrar quais são os parâmetros de qualidade de água
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mais importantes para cada um dos pontos monitorados, e; separar os dados de acordo com os
períodos de cheia e estiagem e realizar novas análises para estes 2 conjuntos de dados, procurando
investigar se os parâmetros mais relevantes na bacia diferem em razão das características
hidrológicas.

AGRADECIMENTOS
Ao CT-Hidro/CNPq pelo financiamento desta pesquisa.

BIBLIOGRAFIA
CATTELL, R.B. (1966). The screen test for the number of factors. Multivariate Behavioral
Research, 1, p. 140-161.
FRANÇA, M.S. (2009). Análise Estatística Multivariada dos Dados de Monitoramento de
Qualidade de Água da Bacia do Alto Iguaçu: uma ferramenta para a gestão de recursos hídricos
Curitiba-PR. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental) – Setor de
Tecnologia da Universidade Federal do Paraná.
HAIR JR, J.F.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L. (1987). Multivariate data analysis. New York:
Editora Maxwell MacMillan International Editions.
JOHNSON, R.A.; WICHERN, D.W. (1998) Applied multivariate statistical analysis. 4 ed. New
Jersey: Prentice Hall.
KAISER, H.F. (1958). The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis.
Psychometrika, 23, p. 187- 200.
MARQUES, M.A.M. (2006). Aplicação da Análise multivariada no estudo da infra-estrutura dos
serviços de saúde dos municípios paranaenses. Curitiba-PR. Dissertação (Mestrado em Métodos
Numéricos em Engenharia) – Setores de Tecnologia e de Ciências Exatas da Universidade Federal
do Paraná.
MINGOTI, S.A. (2005). Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma
abordagem aplicada. Editora UFMG, Belo Horizonte.
NONATO, E.A.; VIOLA, Z.G.G.; ALMEIDA, K.C.B.; SCHOR, H.H.R. (2007). Tratamento
estatístico dos parâmetros da qualidade das águas da bacia do Alto Curso do Rio das Velhas.
Química Nova, Vol. 30, Nº 4, p. 797-804.
OUYANG, Y. (2005) Evaluation of river water quality monitoring stations by principal component
analysis. Water Research, 39, p. 2621-2635.
PORTO, M. F. A et al. (2007). Bacias Críticas: Bases Técnicas para definição de metas
progressivas para o seu enquadramento e integração com os demais sistemas de gestão - Estudo de
caso da Bacia do Alto Iguaçu. Curitiba: Universidade Federal do Paraná – Departamento de
Hidráulica e Saneamento (FINEP/CT-HIDRO). Projeto concluído.
XVIII Simpósio de Recursos Hídricos

19

