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Resumo – O emprego de técnicas estatísticas e computacionais vem sendo utilizado cada vez mais, 
objetivando encontrar as melhores condições operacionais para as pesquisas. Sendo assim, busca-se 
empregar técnicas como Análise de Componentes Principais (ACP), que baseia-se em combinações 
lineares das variáveis originais. Este trabalho utilizou esta técnica para avaliar as condições dos 
afluentes e efluentes de uma indústria farmacêutica. Inicialmente foram coletadas amostras da ETE 
em três pontos (entrada, tanque de neutralização (TN) e saída), em seguida analisaram-se os 
principais parâmetros físico-químicos e os principais metais. A ACP obteve um modelo de 
variância total de 83% das variáveis originais, com a CP1 representando 43%, a CP2 23% e a CP3 
17% da variância total. A CP1 obteve como parâmetros de maior influência: ST (-0,485), STV 
(0,386), STF (-0,360), SSed (-0,315), Ferro (0,389).  A CP2 e a CP3 foram responsáveis pelas 
correlações dos seguintes parâmetros: [DQO (0,528); DBO (0,471); pH (0,465)] e [OG (0,536) e 
Cobre (-0,493)]. Esse estudo permitiu verificar uma coerência entre as amostras de entrada, do TN e 
da saída, bem como perceber que a ETE analisada conseguiu que os efluentes fossem lançados 
atendendo os valores de referências exigidos pelo CONAMA 430. 
 
Abstract – The use of statistical and computational techniques are being increasingly used, aiming 
to find the best operating conditions for research. Therefore, we seek to employ techniques such as 
Principal Components Analysis (PCA), which is based on linear combinations of original variables. 
This study used this technique to evaluate the conditions of influent and effluent of a 
pharmaceutical company. Initially samples were collected three points in the STP (entry, 
neutralization tank (NT) and exit), then analyzed the main physical-chemical parameters and major 
metals. The PCA model had a variance of 83% of the original variables, with PC1 accounting for 
43%, 23% CP2 and CP3 17% of the total variance. The CP1 obtained as parameters of major 
influence: ST (-0.485), STV (0.386), STF (-0.360); SSed (-0.315), Iron (0,389). The CP2 and CP3 
were responsible for the correlations of the following parameters: [COD (0.528), BOD (0.471), pH 
(0.465)] and [OG (0.536) and copper (-0.493)]. This study showed a consistency between the input 
samples, NT and output, and realize that the WWTP effluents analyzed that could be released given 
the reference values required by CONAMA 430. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia Química Ambiental tem se preocupado com a qualidade das águas, quer sejam 

superficiais ou subterrâneas, bem como com as águas provenientes das estações de tratamentos 

químicos ou biológicos. São os descartes gerados por Estações de Tratamento de Água e de 

Efluentes (ETA e ETE) os principais responsáveis pela atual condição dos recursos hídricos. Sendo 

assim, é importante antes de propor qualquer tipo de tratamento a esses afluentes caracterizá-los de 

modo a identificar qual o melhor a tratamento a ser empregado [Mota (2005)]. É nesse sentido que 

o emprego de técnicas estatísticas e computacionais surge como uma ferramenta capaz de indicar as 

melhores condições de trabalho. 

A estatística multivariada consiste em um conjunto de métodos estatísticos utilizados em 

situações nas quais diversas variáveis são medidas de modo simultâneo. A aplicação desse tipo de 

técnica tornou-se possível graças ao grande avanço da tecnologia computacional e ao grande 

número de softwares estatísticos com módulos de análise multivariada implementados [Mingoti, 

(2005)]. 

A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica de análise multivariada baseada 

nas combinações lineares das variáveis originais. O novo conjunto de variáveis, denominadas 

componentes principais, são ortogonais entre si e, portanto, não correlacionadas. As primeiras 

componentes principais explicam a maior parte da variância total contida no conjunto de dados e 

podem ser usadas para representá-lo. A preocupação existente com a ACP é no que diz respeito ao 

entendimento do modo e ação ou comportamento dos componentes de um sistema ou subsistema. 

Existem na comunidade científica diversos trabalhos publicados que mostram a utilização de 

ACP na estimativa da qualidade da água, dentre os quais destacam-se: 1) Estudos realizados em um 

lago eutrófico, a análise por ACP permitiu verificar que todas as variáveis analíticas apresentam 

ligação entre causas e efeitos da eutrofização [Parinet et al. (2004)]; 2) Análise sobre os parâmetros 

físicos e químicos das águas superficiais do Rio Karoon foi realizada com base na técnica de ACP 

[Noori et al. (2010)]; 3) Foi realizado um monitoramento químico e microbiológico sobre a 

qualidade da água do Rio Tabagi, a observação dos tipos de alterações foi possível graças a ACP 

[Zimmermann et al. (2008)]. 

 

OBJETIVO 

 

O presente trabalho visou avaliar o comportamento dos afluentes, do tanque de neutralização 

e dos efluentes da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) de uma indústria farmacêutica 

empregando como ferramenta estatística Análise de Componentes Principais (ACP).  Nesta 
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indústria são fabricados os mais diversos tipos de medicamentos como: antiinflamatórios, 

antipiréticos, analgésicos e antibióticos. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram coletadas amostras na entrada, após o tanque de neutralização e na saída do sistema 

de tratamento físico-químico e biológico da Indústria. As amostras foram coletadas, armazenadas 

sob refrigeração e analisadas num prazo de 24h. 

Os parâmetros de análise para o presente estudo foram os seguintes: Demanda Química de 

Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Sólidos Totais (ST), Sólidos Totais 

Voláteis (STV), Sólidos Totais Fixos (STF), Óleos e Graxas (OG), Sólidos Sedimentáveis (SSed) e 

pH. A análise de metais compreendeu os seguintes: Ferro, Cromo, Chumbo, Níquel, Zinco, Cádmio, 

Manganês e Cobre. A metodologia empregada seguiu o Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater.  

Os dados de análise obtidos foram utilizados para a ACP, onde foi possível avaliar as 

variáveis escolhidas. O programa utilizado para essa análise foi o THE UNSCRAMBLER ® versão 

5.0. 

RESULTADOS 
  

A Tabela 1 apresenta os resultados dos parâmetros de qualidade, juntamente com os 

parâmetros da resolução adotada, o CONAMA 430, água doce classe 2. É importante salientar que 

o pH da amostra da ETE na entrada não atende os valores estabelecidos para classe 2 (pH entre 6 e 

9), contudo os valores de saída estão de acordo com o padrão de lançamento (pH entre 5 e 9). 

 
Tabela 1- Média dos resultados das análises dos parâmetros de qualidade referentes a três 
pontos da ETE da indústria. 

Amostras Média das três coletas CONAMA 
430/2011 Entrada Tanque de Neutralização Saída 

DQO (mg/L de O2) 1458,03 2456,25 396,10 - 
DBO (mg/L de O2) 586,07 1363,95 174,50 <5 

ST (mg/L) 407,67 188,95 227,80 <500 
STV (mg/L) 245,00 94,75 71,17 - 
STF (mg/L) 162,67 94,15 119,00 - 
OG (mg/L) 46,10 106,50 32,73 - 

SSed (mL/L) 2,50 < 0,10 < 0,10 - 
pH  9,79 6,53 5,86  

Ferro (mg/L Fe) 0,67 1,21 0,63 < 15,0 
Cromo (mg/L Cr) < 0,13 < 0,13 < 0,13 < 1,1  

Chumbo (mg/L Pb) < 0,16 < 0,16 < 0,16 < 0,5 
Níquel (mg/L Ni) < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 2,0 
Zinco (mg/L Zi) < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 5,0 

Cádmio (mg/L Cd) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2  
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Manganês (mg/L Mn) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 1,0 
Cobre (mg/L Cu) 0,09 0,25 0,01 < 1,0  

 
As análises realizadas no ACP contém uma matriz total dos dados com doze amostras e oito 

variáveis, obtendo um modelo de variância total de 83% das variáveis originais, na qual pela análise 

das Componentes Principais (CP), a CP1 representa 43%, a CP2 23% e a CP3 17% da variância 

total. A Tabela 2 contém os valores dos pesos dos parâmetros nas respectivas CP. Esta mesma 

Tabela apresenta em destaque os maiores valores dos parâmetros e a respectiva CP que possui 

maior influência sob o parâmetro analisado.  

              Tabela 2- Resultados da ACP 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 1 apresenta o resultado dos escores das amostras na CP1 versus a CP2 

caracterizando 66% das amostras de acordo com os parâmetros físico-químicos. 

 

  Figura 1 – Escores das amostras nas seguintes componentes: CP1 e CP2 

 

A CP1 corresponde a 43% da variabilidade total dos dados apresentado pela Figura 1, a 

Tabela 2 proporciona a visualização da correlação dos parâmetros de maior influência: ST (-0,485), 

STV (0,386), STF (-0,360), SSed (-0,315), Ferro (0,389). A análise da Figura 1 mostra ainda que o 

DQO 
CP1 (43%) CP2 (23%) CP3 (17%) 
3,97x10-2 0,528 -0,456 

DBO 0,233 0,471 0,160 
ST -0,485 3,13x10-2 6,37x10-2 

STV -0,386 0,257 0,253 
STF -0,360 -0,174 -0,335 
OG 0,253 0,279 0,536 

SSed -0,315 -5,61x10-2 0,213 
pH -0,273 0,465 4,07x10-2 

Ferro 0,389 -0,224 8,88x10-2 
Cobre 0,206 0,224 -0,493 
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resultado da ACP apresenta-se coerente, visto que as amostras referentes à entrada (à esquerda) 

possuem maior influência da CP1, as quais apresentam os seus valores mais altos de sólidos. No 

mesmo gráfico pode-se ver à direita que as amostras referentes ao tanque de neutralização e a saída 

por possuírem valores mais baixos dos sólidos destacando-se nessa análise de componente, 

enquanto que o ferro comporta-se de maneira inversa aos sólidos. A análise da CP1 permite 

verificar ainda que durante o período de estudo embora os efluentes da ETE possuam uma variação, 

que se deve a variação de produção dos produtos farmacêuticos, a ETE consegue remover os 

sólidos contidos nos afluentes. 

  A CP2 apresentou uma variabilidade igual a 23%, sendo responsável pela correlação dos 

seguintes parâmetros DQO (0,528); DBO (0,471); pH (0,465). A análise dessa componente mostra 

uma influência sobre os dados de entrada e do tanque de neutralização, indicando que os parâmetros 

(DQO, DBO e pH) possuem maiores valores nessa componente. Verifica-se ainda que os dados de 

saída apresentam-se bem menores indicando uma eficiência do tratamento da ETE estudada. 

A Figura 2 apresenta o resultado dos escores das amostras na CP1 versus a CP3 

caracterizando 50% das amostras de acordo com os parâmetros físico-químicos. 

 
 

       Figura 2 – Escores das amostras nas seguintes componentes: CP1 e CP3 

  

A CP3 apresentou uma variabilidade igual a 17%, sendo responsável pela correlação dos 

seguintes parâmetros OG (0,536) e Cobre (-0,493). Verifica-se nessa componente uma 

diferenciação nas amostras de entrada e do tanque no teor de óleos e graxas e cobre. Verifica-se que 

amostras do dia 04/05 apresentou maior quantidade de OG em sua entrada, bem como no tanque de 
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neutralização (TN), enquanto que as amostras do dia 27/04 apresentou uma maior quantidade de 

cobre. 

 
CONCLUSÃO 

  

 A análise do tratamento utilizado na ETE da indústria farmacêutica estudada permite 

verificar uma eficiência do mesmo para remoção dos parâmetros físico-químicos analisados. Com 

relação aos metais identificados (ferro e cobre) foi verificado um aumento dos mesmos na saída da 

ETE, indicando a presença dos mesmos no Tanque de Neutralização e/ou nas tubulações. A ACP 

conseguiu corroborar as análises físico-químicas, bem como separar os dados da entrada, do tanque 

de neutralização e da saída. Os valores para todos os parâmetros estudados (físico-químicos e 

análise de metais) apresentaram-se em acordo com os valores exigidos pelo CONAMA 430. 
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