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Resumo – O emprego de técnicas estatísticas multivariadas vem sendo cada vez mais frequente 

na avaliação de dados de qualidade de água, uma vez que estas técnicas são capazes de analisar n 

variáveis simultaneamente, simplificando sua estrutura. Dados do monitoramento da qualidade das 

águas do rio Melissa (bacia do rio Piquiri), em três estações de amostragem na região do 

empreendimento PCH Melissa, foram avaliados através de análise fatorial. As três estações de 

monitoramento apresentaram grande semelhança na composição dos fatores retidos, apesar de 

apresentarem características hidrológicas distintas, como profundidade e velocidade de fluxo. O 

primeiro fator (F1) representou, de forma isolada, de 30% a 39% da variância total das amostras e 

foi formado por cinco a sete variáveis, dependendo da estação. Destas, cinco variáveis foram 

comuns às três estações: fósforo total, nitrogênio total, sólidos totais, turbidez e coliformes 

termotolerantes. O presente estudo, através da avaliação da série histórica de monitoramento, 

concluiu que aportes de montante influenciam diretamente a qualidade da água do reservatório, e de 

jusante, tendo o tempo de retenção da água no reservatório pouca influência na qualidade da água 

de jusante.  

Palavras-Chave – rio Melissa, Usina Hidrelétrica, Qualidade de Água 
 

WATER QUALITY ON SMALL POWER PLANTS: CASE OF STUDY OF SHP 

MELISSA, PARANÁ 
 

Abstract – The use of multivariate statistical techniques is increasing in the evaluation of water 

quality data, since these techniques are able to analyze n variables simultaneously, summarizing the 

matrix structure. Water quality data from river Melissa river (Piquiri river basin) from three 

sampling stations in the region of Melissa Smal Hydroeletric Plant, were assessed using factor 

analysis. The three monitoring stations showed great similarity in the composition of the retained 

factors, despite having distinct hydrological characteristics such as depth and flow velocity. The 

first factor (F1) represents, individually, from 30% to 39% of the total variance of the samples and 

was formed by five to seven variables, depending on the sampling station. Five variables were 

common to all three stations: total phosphorus, total nitrogen, total solids, turbidity and fecal 

coliform. This study, by evaluating the historical series of monitoring, found that the upstream 

water quality influences the water quality of the reservoir and downstream, and that the retention 

time of the water in the reservoir has little influence on water quality downstream. 
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INTRODUÇÃO 

O emprego de técnicas estatísticas multivariadas vem sendo cada vez mais frequente na 

avaliação de dados de qualidade de água. Isto porque, estas técnicas são capazes de analisar 

medidas de n variáveis simultaneamente, sendo extremamente úteis a pesquisadores que buscam 

compreender grandes e complexos conjuntos de dados (Mingoti, 2005).  

Em linhas gerais, os métodos de estatística multivariada são utilizados com o propósito de 

simplificar ou facilitar a interpretação do fenômeno em estudo através da construção de índices ou 

variáveis alternativas que sintetizem a informação original dos dados; construir grupos de elementos 

amostrais que apresentem similaridade entre si, possibilitando a segmentação do conjunto de dados 

original; investigar as relações de dependência entre as variáveis respostas associadas ao fenômeno 

e outros fatores, muitas vezes com o objetivo de predição; e, comparar populações ou validar 

suposições de testes de hipótese (Mingoti, 2005). 

Neste contexto, a utilização da análise fatorial para análise de dados de qualidade de água tem 

como propósito agrupar variáveis que sejam altamente correlacionadas entre si em um grupo 

particular, mas muito pouco correlacionadas com variáveis pertencentes a outro grupo.  

Assim, no presente estudo, dados de qualidade de água do reservatório de Melissa, bem como 

do rio de mesmo nome represado a montante e jusante deste, foram estudados através da análise de 

fatorial, a fim de avaliar as características preponderantes de qualidade de água na região do 

empreendimento PCH Melissa. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A área de estudo compreende o rio Melissa, na região do reservatório da Pequena Central 

Hidrelétrica Melissa, empreendimento cuja concessão é da Companhia Paranaense de Energia 

(COPEL). O município sede da usina é Nova Aurora, no noroeste do estado do Paraná. O rio 

Melissa é um dos afluentes de destaque da margem esquerda do rio Piquiri. O reservatório apresenta 

uma área de 0,1km
2
.(COPEL, 1999;).  

A COPEL monitora, trimestralmente, os corpos hídricos represados para aproveitamentos 

hidrelétricos sob sua concessão, como a PCH Melissa. Este monitoramento é realizado desde o ano 

de 2003 de forma sistemática. A partir do ano de 2005, exclusivamente para as estações de 

reservatório, foi iniciado o monitoramento do fitoplâncton e da biomassa algal pela concentração de 

clorofila-a. Foram selecionadas três estações de monitoramento, sendo uma a montante do 

reservatório, uma no reservatório, em sua porção mais profunda, nas proximidades do barramento, e 

uma a jusante da casa de força. O posicionamento geográfico das estações de monitoramento aqui 

avaliadas encontra-se na Tabela 1 e ilustrado na Figura1. 

Tabela 1 – Posição Geográfica (em UTM) das estações de monitoramento avaliadas. 

Estação Descrição N E 

E1 Rio Melissa, cerca de 3 km a montante do reservatório 276110 7283307 

E2 Reservatório, cerca de 500 m da barragem 276326 7284534 

E3 Rio Melissa, cerca de 500 m a jusante da usina 276680 7284593 
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Figura 1 – Localização das estações de amostragem na região da PCH Melissa  

 

Aplicação da Análise Fatorial 

Para realização da análise fatorial com relação às características de qualidade de água das três 

estações de monitoramento, foram selecionadas as seguintes variáveis: profundidade do disco de 

Secchi (m); temperatura ambiente (
o
C); temperatura da água (

o
C); oxigênio dissolvido (mg.L

-1
); pH; 

condutividade (µS.cm
-1

); fósforo total (mg.L
-1

); nitrogênio total (mg.L
-1

); sólidos totais (mg.L
-1

); 

turbidez (NTU); coliformes totais (NMP.100mL
-1

); coliformes termotolerantes (NMP.100mL.
-1

); 

demanda bioquímica de oxigênio (mg.L
-1

); demanda química de oxigênio (mg.L
-1

). Exclusivamente 

para a estação de reservatório, foram incluídos dados de densidade de fitoplâncton (cél.mL
-1

) e 

concentração de clorofila-a (µg.L
-1

). 

Os dados tabulados foram avaliados primeiramente no software Matlab 7.0 para identificação 

da adequabilidade à análise fatorial. Para tal foram realizados o teste de esfericidade de Barlett e o 

cálculo da medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin. De acordo com o teste de 

Bartlett, para que os dados de uma dada amostra sejam considerados adequados para avaliação 

através de análise fatorial, o p-valor deve apresentar valor inferior a 0,05. Quanto à medida de 

adequacidade (MSA), esta deve apresentar valor superior a 0,5 (França, 2009). 

Posteriormente, os dados foram avaliados para a análise fatorial através do software Statistica 

11. O critério de Kaiser (1958) foi aplicado para a seleção dos fatores a serem retidos, ou seja, 

foram selecionados fatores que apresentaram autovalores iguais ou superiores a 1. Quanto às 

variáveis selecionadas em cada um dos fatores, foram escolhidas aquelas com valor absoluto igual 

ou superior a 0,7. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a aplicação do teste de esfericidade de Bartlett, deve-se assumir que a amostra apresenta 

distribuição normal. Desta forma, a fim de verificar esta hipótese, a normalidade multivariada dos 

conjuntos de dados de qualidade de água das estações E1, E2 e E3 foi testada. Conforme pode se 

observar na Figura 2, a distribuição dos pontos pode ser considerada aproximadamente uma reta, 

confirmando a normalidade multivariada das amostras. 

 

Figura 1 – Verificação da normalidade multivariada  

Com relação ao teste de esfericidade de Bartlett propriamente dito, e a medida da adequacidade da 

amostra pelos critérios de Kaiser-Meyer-Olkin, os dados podem ser observados na Tabela 2. 

Conforme observado, os três conjuntos de dados de qualidade de água da região da PCH Melissa 

podem ser considerados adequados para tratamento de análise fatorial. 

Tabela 2 – Resultados sobre a adequacidade da aplicação da análise fatorial 

Estação Teste de Esfericidade de Barlett Medida de Adequacidade da Amostra de Kaiser-

Meyer-Olkin 

 X
2
 p valor MSA 

E1 341,0608 0 0,6051 

E2 321,4877 0 0,6065 

E3 332,3349 0 0,6908 

 

Após as verificações de adequação, a análise fatorial foi procedida para cada estação de 

monitoramento.  

Para a estação de montante (E1), foram selecionados quatro fatores, que em conjunto 

explicaram 78,4% da variância total da amostra, conforme pode ser observado na Tabela 3. No fator 

1, agruparam-se variáveis relacionadas ao aporte de matéria orgânica, bem como aquelas 

relacionadas à presença de sólidos no corpo hídrico. O valor negativo do disco de Secchi, neste 

fator, mostra a relação inversa entre o aumento de sólidos no corpo hídrico e a diminuição da 

transparência.  O Fator 2 evidencia a relação inversa entre a temperatura e o oxigênio dissolvido, 

visto que a solubilidade deste diminui com o aumento da temperatura. O Fator 3 reuniu as variáveis 

DBO e DQO, que estão relacionadas à degradação da matéria orgânica. O Fator 4 foi representado 

exclusivamente pela condutividade. A variável pH apresentou peso inferior a |0,7| nos quatro 

fatores, indicando provavelmente pouca relevância para a análise.  
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Tabela 3 – Pesos das variáveis nos fatores para a amostra da estação E1, a montante do empreendimento. 

 Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Disco de Secchi -0,782993 0,047069 -0,131710 0,413089 

Temperatura do Ar -0,183862 0,873196 -0,081383 0,166856 

Temperatura da Água -0,143646 0,912482 -0,010994 0,193438 

OD -0,093867 -0,837274 0,001712 0,019210 

pH -0,098279 0,245511 0,161094 0,540063 

Condutividade 0,241654 0,027167 -0,118263 0,859050 

Fósforo Total 0,884920 -0,191690 0,189384 0,093279 

Nitrogênio Total 0,814666 -0,019405 0,167803 0,270434 

Sólidos Totais 0,920140 -0,176434 0,200799 0,089828 

Turbidez 0,812025 -0,383758 0,299815 0,086481 

Coli Totais 0,751076 0,385061 -0,219126 -0,025899 

Coli Termo 0,840387 0,030735 -0,059473 -0,046638 

DBO 0,095791 -0,176414 0,873233 0,009684 

DQO 0,188984 0,105738 0,865211 0,020141 

Autovalores 5,012447 2,766392 1,820944 1,366634 

Variância Explicada (%) 35,8 19,8 13,0 9,8 

 

Para a estação de reservatório (E2), foram selecionados quatro fatores, que em conjunto 

explicaram 71,1% da variância total da amostra, conforme pode ser observado na Tabela 4. O Fator 

1 teve composição semelhante ao Fator 1 da estação E1. Apesar de as variáveis disco de Secchi e 

coliformes totais não apresentarem peso ≥ |0,7|, ficaram próximas desse valor. O Fator 2 e o Fator 4 

apresentaram a mesma composição observada para estes fatores na estação E1. No Fator 3, o maior 

peso absoluto foi observado para a variável densidade de fitoplâncton, seguido da DBO e da 

clorofila-a, indicando maior relevância das variáveis relacionadas à produção primária do 

ecossistema. 

Tabela 4 – Pesos das variáveis nos fatores para a amostra da estação E2, no reservatório de Melissa. 

 Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Disco de Secchi -0,697905 0,115014 -0,186603 0,444999 

Temperatura do Ar -0,107810 0,850285 0,098540 -0,139046 

Temperatura da Água 0,047044 0,916913 0,070826 0,014345 

OD 0,035613 -0,845325 0,337119 -0,040040 

pH -0,110723 0,291472 -0,130393 -0,595200 

Condutividade 0,191093 0,273330 0,066301 0,790575 

Fósforo Total 0,914676 -0,024511 -0,024925 0,055808 

Nitrogênio Total 0,739135 0,042577 -0,108818 0,279997 

Sólidos Totais 0,942900 -0,041033 -0,005919 0,085101 

Turbidez 0,841829 -0,230863 0,064712 0,045677 

Coli Totais 0,583367 0,155541 0,020161 -0,464607 

Coli Termo 0,790513 -0,055942 -0,078832 -0,002826 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

 Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

DBO 0,201545 -0,211588 0,646200 0,360194 

DQO 0,638192 0,042819 0,117502 0,193107 

Clorofila-a -0,129126 0,565472 0,625725 0,167365 

Densidade Fito -0,051516 0,002131 0,881239 -0,086927 

Autovalores 4,964107 2,902265 1,807395 1,707747 

Variância Explicada (%) 31,0 18,1 11,3 10,7 

 

Para a estação de jusante (E3), foram selecionados quatro fatores, que em conjunto explicaram 

78,7% da variância total da amostra, conforme pode ser observado na Tabela 5. Novamente, a 

composição do Fator 1 foi muito semelhante à composição do Fator 1 da estação E1. Todavia, a 

variável coliformes totais apresentou valor bem inferior a |0,7|. Para os Fatores 2 e 4, a composição 

foi idêntica aos mesmos fatores da estação E1. Em contrapartida, o Fator 3 não apresentou 

semelhança com o terceiro fator da estação E1. Para a estação E3, o Fator 3 foi representado 

exclusivamente pela variável coliformes totais. Enquanto a DBO e a DQO apresentaram pesos 

absolutos mais elevados no Fator 1.  

Tabela 5 – Pesos das variáveis nos fatores para a amostra da estação E3, a jusante do empreendimento. 

 Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Disco de Secchi -0,824910 0,013680 0,200013 0,332002 

Temperatura do Ar -0,082152 0,917768 0,034167 0,162005 

Temperatura da Água 0,014273 0,961737 0,031445 0,118699 

OD 0,045161 -0,861538 0,262512 0,135615 

pH 0,021036 0,182808 -0,642281 -0,133817 

Condutividade 0,142024 0,170657 0,072765 0,862881 

Fósforo Total 0,890877 0,028624 0,276201 -0,021129 

Nitrogênio Total 0,819012 0,005289 -0,009892 0,053727 

Sólidos Totais 0,917398 0,014068 0,192510 0,051351 

Turbidez 0,891181 -0,213854 0,059357 0,230053 

Coli Totais 0,224230 0,089911 0,843657 -0,085894 

Coli Termo 0,727943 -0,120528 0,420290 0,110863 

DBO 0,691448 -0,162279 -0,034268 0,504942 

DQO 0,765479 0,106669 0,015849 0,287923 

Autovalores 5,454584 2,679316 1,535688 1,347851 

Variância Explicada (%) 39,0 19,1 11,0 9,6 

 

CONCLUSÕES 

Observa-se que nas três estações de monitoramento, apesar de suas características hidrológicas 

serem distintas (profundidade, velocidade da corrente), praticamente as mesmas variáveis 

apresentaram maior peso nos fatores retidos. O primeiro fator das três estações de monitoramento 

que representou, de forma isolada, de 30% a 39% da variância total, foi formado por cinco a sete 
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variáveis, dependendo da estação. Destas, cinco foram comuns às três estações: fósforo total, 

nitrogênio total, sólidos totais, turbidez e coliformes termotolerantes.  

Desta forma, observa-se que aportes de montante, influenciam diretamente a qualidade da água 

do reservatório, e a jusante deste. Estes aportes estão relacionados à concentração de 

macronutrientes (nitrogênio e fósforo), à elevação da turbidez da água pela presença de sólidos, 

com diminuição da transparência (disco de Secchi). Além disto, na estação de reservatório, observa-

se que a concentração de clorofila-a e a densidade do fitoplâncton também auxiliam na explicação 

do terceiro fator, mostrando a influência dos nutrientes na composição da comunidade de 

produtores primários. 
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