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RESUMO – As elevadas cargas de poluentes que atingem o reservatório Tapacurá implicam na 

deterioração da qualidade de sua água, cujo uso é de grande importância econômica e social, 

principalmente por ser utilizada no abastecimento para consumo humano. Dentro desse contexto vê-

se a importância de se monitorar sua qualidade para garantir que suas características qualitativas 

não onerem o tratamento da água, nem comprometam o seu uso. Sendo assim, esse trabalho teve 

como objetivo avaliar a qualidade de água do reservatório Tapacurá utilizando análise por 

componentes principais- ACP. Dados de duas estações de monitoramento foram avaliados: as 

estações CB-62, a montante e a CB-65, a jusante. A montante, as duas primeiras componentes 

principais encontradas explicaram aproximadamente 72% da variância total, tendo a CP1 indicado o 

grau de poluição oriundo por matéria orgânica e a CP2 indicado a intensidade fotossintética que 

ocorre no local a montante. A Jusante as duas primeiras componentes principais encontradas 

explicaram aproximadamente 54% da variância total, tendo a CP1 indicado o processo de 

eutrofização e a CP2 indicado o incremento de fósforo total pelo aporte de sedimentos no local. 

ABSTRACT– High loads of pollutants reaching the reservoir Tapacurá imply the deterioration of 

the quality of its water, the use of which is of great economic and social importance, especially for 

use in supply for human consumption. In this context we see the importance of monitoring their 

quality to ensure that their quality characteristics not encumber the treatment of water, or 

compromise its use. Therefore, this study aimed to evaluate the water quality of the Tapacurá 

reservoir using principal component analysis - PCA. Two monitoring stations data were evaluated: 

CB-62 the stations upstream and CB-65 downstream. In upstream, the first two principal 

components found accounted for approximately 72% of the total variance CP1 indicated the degree 

of pollution by organic matter and CP2 shown photosynthetic intensity that occurs at the upstream 

location. In downstream, the first two principal components found accounted for approximately 

54% of the total variance CP1 shown the process of eutrophication and PC2 indicate the total 

phosphorus intake increased by sediment on site. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural limitado agregado a um elevado valor econômico, mas que 

precisa estar atrelada a sustentabilidade, devendo ser um direito de uso das atuais e futuras gerações 

em termos quali-quantitativos no uso dos recursos hídricos. 

Nesse contexto, está inserido o Reservatório Tapacurá cuja qualidade da água sofre 

deterioração por altas cargas de poluentes inseridas no afluente (Rio Tapacurá) bem como poluição 

por fontes difusas, ainda não identificadas, que atingem o reservatório diretamente. As principais 

atividades, responsáveis pela poluição da água são a agricultura, pecuária e cultivo de cana-de-

açúcar, além de disposição dos resíduos sólidos urbanos, esgotamento sanitário, casas de farinha, 

matadouros, entre outras fontes. (ARAUJO et al., 2003) 

Devido à sua importância econômica e social para a região, a qualidade da água do 

reservatório Tapacurá necessita de monitoramento com certa frequência, além de observação 

sazonal e investigação das possíveis alterações que podem ocorrer no seu curso.  

Sendo assim, esse trabalho objetiva avaliar qualidade de água do reservatório Tapacurá e seu 

comportamento ao longo de nove anos (2005 a 2013) utilizando uma das técnicas estatísticas 

existentes, a análise de componentes principais- ACP. 

2. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS - ACP 

 Com o desenvolvimento tecnológico mais frequente são criadas as ferramentas 

computacionais para tornar-se mais fácil e rápida a solução de problemas estatísticos que possuem 

uma grande quantidade de dados. Entre essas técnicas está o método de análise de dados 

multivariados que são amplamente utilizados quando se deseja promover a redução do número de 

variáveis com o mínimo de perda de informação (ANDRADE et al., 2007; HELENA et al., 2000). 

A denominação “Análise Multivariada” corresponde a um grande número de métodos e técnicas 

que utilizam, simultaneamente, todas as variáveis na interpretação teórica do conjunto de dados 

obtidos (NETO, 2004). 

 A análise de componentes principais é uma das várias técnicas de análise multivariada 

existentes, utilizada com o objetivo de reduzir o número de variáveis para melhorar a interpretação 

e analisar quais variáveis ou conjuntos de variáveis explicam a maior parte da variabilidade total, 

revelando que tipo de relacionamento existe entre elas (FRANÇA, 2009).  

 A meta da análise de componentes principais é abordar aspectos como a geração, a seleção e 

a interpretação das componentes investigadas. Ainda pretende-se determinar as variáveis de maior 

influência na formação de cada componente, que serão utilizadas para estudos futuros, tais como de 

controle de qualidade, estudos ambientais, estudos populacionais entre outros (ANDRADE et al., 

2007). Uma componente principal é formada pela combinação dos pesos associados aos fatores, ou 
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seja, quanto maior a contribuição positiva ou negativa de um autovetor, maior será a importância do 

fator associado à componente principal gerada (FRANÇA, 2009). 

 Para a determinação das componentes principais, é necessário calcular a matriz de variância-

covariância, ou a matriz de correlação, encontrar os autovalores e os autovetores e, por fim, 

escrever as combinações lineares, que serão as novas variáveis, denominadas de componentes 

principais, sendo que cada componente principal é uma combinação linear de todas as variáveis 

originais, independentes entre si e estimadas com o propósito de reter, em ordem de estimação e em 

termos da variação total, contida nos dados iniciais, (REGAZZI apud VICINI, 2005). 

  Entre os variados critérios que podem ser utilizados para extração dessas componentes, o 

que foi empregado nessa pesquisa é conhecido como o critério de Kaiser, em que o número de 

componentes retidas deve ser igual ao número de autovalores maiores que 1. A ideia básica do 

critério é manter no sistema novas dimensões que representem pelo menos a informação de 

variância de uma variável original.  

 A análise de componentes principais apresenta alguns conceitos que devem ser entendidos, 

para que haja uma interpretação correta dos dados, entre eles, o termo eigenvalue corresponde aos 

autovalores e à variância total, que pode ser explicada pela componente. Se a explicação da 

variância pelo fator for alta, existe uma alta explicação desse fator ao modelo, se for baixa, existe 

uma baixa explicação do fator ao modelo.  

 Os pesos ou loadings correspondem aos autovetores da matriz de covariância ou correlação 

dependendo do caso. Enquanto que os escores são obtidos para a análise dos indivíduos do estudo, 

possibilitando o agrupamento e análise comparativa (VICINI, 2005). Um dos objetivos da análise 

dos escores é o ranking (ordenação), que demonstrará as contribuições dos indivíduos para as 

componentes geradas (FRANÇA, 2009).  

 Em relação ao coeficiente de correlação, se o mesmo for superior a 0,5, como sugerido por 

Helena et al. (2000) expressa uma forte correlação entre as variáveis limnológicas e valores entre 

0,3 e 0,49, expressam uma correlação moderada (COHEN, 1988).  

 Com a análise de componentes principais é possível analisar os gráficos dos escores e 

respectivos pesos para identificar padrões de associação e similaridade entre as variáveis. Esses 

padrões podem indicar relações temporais e espaciais (SOUZA, 2010). 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Área de estudo 

A bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá conta com doze sub-bacias sendo as principais 

formadas pelos riachos Itapessirica, Natuba, Gameleira e Várzea do Una. Abrange seis municípios: 
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Vitória de Santo Antão, Pombos, São Lourenço da Mata, Gravatá, Moreno e Chã Grande (Figura 1). 

Está localizada entre as coordenadas 35° 30’ 00” e 35° 5’ 00” de longitude oeste e 8° 13’ 00” e 7° 

58’30” de latitude sul. Sua barragem foi construída em 1977, com o objetivo de proteção das cheias. 

Em 1987 o coroamento foi aumentado de 3 m de altura, e hoje o reservatório garante o 

abastecimento dos três milhões de habitantes da Região Metropolitana do Recife.  

 
Figura 1- Municípios inseridos na bacia do rio Tapacurá 

O reservatório Tapacurá Produz, aproximadamente, 36% do volume distribuído na Região 

Metropolitana do Recife, abrangendo a Cidade do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e 

Jaboatão (sede, Socorro e Sucupira). O reservatório de Tapacurá tem uma capacidade de 

acumulação de 94.200.000m 3 e é o mais importante manancial para o abastecimento público da 

Região Metropolitana do Recife contribuindo com mais de 25% da água consumida. O rio Tapacurá 

tem um comprimento de 72,6 Km, possui sua nascente no município de Gravatá e desemboca no 

Rio Capibaribe em São Lourenço da Mata.  

Dois pontos de monitoramento foram avaliados: a CB-62, trecho a montante (-35,26019W; -

8,099965S) e a CB-65, trecho a jusante (-35,16191W; -8,037665S), esses pontos estão dispostos 

conforme indicação na Figura 2. 

3.2. Base e processamento de dados 

Nesta pesquisa foi analisada uma série de dados do ano de 2005 a 2013, tanto a jusante 

quanto a montante do reservatório, com os dados cedidos pela APAC/CPRH e COMPESA. As 

coletas não foram realizadas em todos os meses no período estudado e referem-se à água superficial 

do reservatório Tapacurá. A análise foi dividida em duas partes: os dados avaliados no local a 

montante e a jusante. Não foi feita a junção desses dois pontos, pois as datas de coletas não eram 

coincidentes, logo, uma análise realizada de forma separada foi mais eficaz nesse estudo. 
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A base de dados contou com 7 variáveis e 44 casos no trecho a jusante e 6 variáveis e 46 

casos no trecho a montante, totalizando um registro de 566 dados. A base de dados foi inserida no 

worksheet (folha de trabalho) do software Statsoft Statistica, e processada para fornecer os 

resultados no módulo de estatística multivariada que compreende a análise de grupos por 

componentes principais. 

Em suma, a metodologia empregada pode ser visualizada na Figura 3, que apresenta a 

sistematização desenvolvida neste trabalho e que mostra de modo simplificado a sequência dos 

métodos estatísticos adotados. 

 

Figura 2 – Sistematização da análise de componentes principais aplicada 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Tapacurá montante 

4.1.1. Estatística descritiva 

Os valores de média, mínimo, máximo, variância, desvio padrão e coeficiente de variação 

para montante encontram-se na Tabela 1. Verificou-se então através do seu coeficiente de variação 

que as seis variáveis estudadas mostraram alto grau de dispersão com valores encontrados maiores 

que 1 (FRANÇA, 2009). A variável de maior desvio padrão foi a condutividade elétrica enquanto 

que o pH obteve menor valor. 

Tabela 1 - Estatística descritiva (montante) 

Variáveis Média Mínimo Máximo Variância 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

OD 1,2933 0,0000 9,200 4,85 2,2012 170,1941 

DBO 19,0156 1,8000 65,500 174,34 13,2039 69,4375 

Fósforo 1,9513 0,1600 6,220 1,68 1,2960 66,4176 

Condutividade 816,5500 318,0000 1288,000 52793,33 229,7680 28,1389 

TºC Água 27,9333 24,0000 32,000 4,61 2,1469 7,6857 

pH 7,2733 6,4000 8,000 0,10 0,3107 4,2720 

Base de Dados

Dados em diferentes escalas

Matriz de correlação

Autovalores da matriz de correlação em ordem decrescente

Autovetores da matriz de correlação, dispostos em referência à 
magnitude de seus respectivos autovalores
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4.1.2. Análise de Componentes Principais 

 A aplicação da técnica de análise de componentes principais (ACP) resultou na extração de 

seis componentes, cujas duas primeiras geradas explicaram aproximadamente 72% da variância 

total (Tabela 2). Verificou-se que a primeira (CP1) e a segunda (CP2), explicaram, respectivamente, 

49% e 22% da variância. Para seleção das componentes foi utilizado o critério de Kaiser, no qual o 

número de componentes retidas deve ser igual ao número de autovalores maiores que 1. 

Tabela 2 - Autovalores e variância explicada Montante 

Componentes Autovalores 
Variância 

Explicada (%) 

Autovalores 

acumulados 

Variância 

Explicada 

acumulada (%) 

CP1 2,977023 49,61705 2,977023 49,6170 

CP2 1,351689 22,52815 4,328712 72,1452 

CP3 0,663523 11,05872 4,992235 83,2039 

CP4 0,518775 8,64625 5,511010 91,8502 

CP5 0,327257 5,45428 5,838267 97,3045 

CP6 0,161733 2,69555 6,000000 100,0000 

4.1.3. Correlação entre os dados 

Foi elaborada uma matriz de correlação (Tabela 3) para verificação dos parâmetros de maior 

correlação e também para auxiliar na interpretação dos dados. Foram observadas maiores 

correlações entre temperatura da água e fósforo (0,591835), pois à medida que se eleva a 

temperatura há um favorecimento na precipitação do fósforo; temperatura da água e condutividade 

(0,713217), em geral, quando a temperatura aumenta a condutividade também aumenta, e fósforo e 

condutividade (0,682395), pois a CE é ocasionada pelas substâncias dissolvidas que se dissociam 

principalmente por conta das descargas industriais, e nessas descargas o fósforo está 

proporcionalmente presente. 

Tabela 3 - Matriz de Correlação 

  T Água pH OD DBO P Condutividade 

T Água 1,000000 
     

pH 0,352170 1,000000 
    

OD -0,250708 0,218126 1,000000 
   

DBO 0,331335 0,169009 -0,401073 1,000000 
  

P 0,591835 0,407542 -0,040856 0,431755 1,000000 
 

Condutividade 0,713217 0,321758 -0,469046 0,479799 0,682395 1,000000 
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4.1.4. Matriz de Loadings (pesos) 

Na destaca-se em negrito os pesos que mais contribuíram para a respectiva componente 

principal (Tabela 4).  Foram escolhidas apenas as componentes principais 1 e 2, pois as duas juntas 

somam mais de 72% da variância estudada, enquanto que as demais não são tão explicativas para 

essa análise das correlações existentes nesse conjunto de dados. Na CP1 as variáveis mais 

significativas foram: temperatura, DBO, P e condutividade, todas contribuindo negativamente. Já na 

CP2 as variáveis de maior peso foram pH e OD, ambas positivamente. 

 

Tabela 4 - Matriz de Loadings das variáveis nas CPs 

Variáveis CP1 CP2 

T° água -0,817061 0,095982 

pH -0,470299 0,695849 

OD 0,417819 0,819119 

DBO -0,658994 -0,301702 

P -0,807918 0,290458 

Condutividade -0,909218 -0,109196 

 

Os pesos indicam os parâmetros que mais contribuíram para as componentes principais. Na 

CP1, positivamente, apenas o OD, enquanto que DBO, condutividade elétrica, temperatura, fósforo 

e pH contribuíram negativamente para a componente principal 1. Já para a CP2, negativamente 

houve a contribuição da DBO e condutividade, ao passo que temperatura, fósforo, pH e OD se 

expressaram positivamente para esse conjunto de componentes. 

 A componente principal 1 expressa o grau de poluição, oriundos de degradação da matéria 

orgânica resultante de esgotos (CETESB, 2008), e sua interação com a dinâmica do fósforo. 

 Enquanto que para o OD, quanto maior for a concentração melhor será a qualidade da água, 

para o fósforo e DBO, por exemplo, será exatamente o oposto. Nota-se que a condutividade (na sua 

maioria, advinda dos sólidos dissolvidos) apresenta a mesma dinâmica da DBO. Então o valor da 

CP1 quanto maior positivamente, indica uma melhor situação qualidade da água. 

 Na análise da componente principal 2 têm-se pesos elevados para o pH e OD, que indicam a 

intensidade da atividade fotossintética que ocorre neste ecossistema. 
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4.2. Tapacurá jusante 

 

4.2.1. Estatística descritiva 

Os valores de média, desvio padrão, variância e coeficiente de variação para jusante 

encontram-se na Tabela 5. Verificou-se então através do seu coeficiente de variação que todas as 

variáveis apresentaram alto grau de dispersão. Em relação ao desvio padrão o fósforo e sólidos 

totais obtiveram menor e maior desvio, respectivamente. 

Tabela 5 - Estatística Descritiva (Jusante) 

Variáveis Média Mínimo Máximo Variância 
Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação 

Turbidez 19,24 2,00 130,00 604,17 24,579 127,726 

P 0,27 0,04 1,04 0,03 0,191 70,440 

DBO 3,76 1,00 14,10 5,14 2,268 60,253 

OD 6,09 1,60 10,60 4,94 2,222 36,483 

ST 265,93 115,00 350,00 1047,82 32,370 12,172 

pH 7,79 6,20 9,40 0,45 0,674 8,650 

T° água 28,20 26,00 31,00 1,52 1,233 4,373 

4.2.2. Análise de Componentes Principais 

 A aplicação da técnica de análise de componentes principais resultou na extração de sete 

componentes, cujas duas primeiras geradas explicaram aproximadamente 55% da variância total 

(Tabela 6). Verificou-se que a primeira (CP1) e a segunda (CP2), explicaram, respectivamente, 32% 

e 22% da variância. Para seleção das componentes também foi utilizado o critério de Kaiser. 

Tabela 6 - Autovalores e variância explicada Jusante 

Componentes Autovalores 

Variância 

Explicada 

(%) 

Autovalores 

acumulados 

Variância 

Explicada 

acumulada (%) 

CP1 2,262274 32,31820 2,262274 32,3182 

CP2 1,541223 22,01748 3,803497 54,3357 

     CP3 

CP4 

CP5 

0,985164 

0,796806 

14,07377 4,788661 68,4094 

11,38295 5,585467 79,7924 

0,634134 9,05906 6,219601 88,8514 

CP6 0,435734 6,22477 6,655335 95,0762 

CP7 0,344665 4,92378 7,000000 100,0000 

4.2.3. Correlação entre os dados 

 Assim como no trecho a montante, semelhantemente foi elaborada uma matriz de correlação 

do trecho a jusante (Tabela 7) para verificação dos parâmetros de maior correlação e auxiliar na 
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interpretação dos dados. Foram observadas maiores correlações entre pH e OD (0,541450) pois a 

principal forma do constituinte pH são os sólidos dissolvidos e os gases dissolvidos, entre eles o OD 

(SPERLING, 2005) 

Tabela 7 - Matriz de Correlação Jusante 

 

T água pH OD       DBO             P Turbidez ST 

T água 

pH 

OD 

DBO 

P 

Turbidez 

ST 

1,000000 
      

0,381214 1,000000 
     

0,319581 0,541450 1,000000 
    

0,254546 0,133132 0,284452 1,000000 
   

0,111473 0,065284 -0,135599 -0,003245 1,000000 
  

-0,423025 -0,153837 -0,310504 -0,269889 0,023245 1,000000 
 

0,173070 -0,107089 -0,221002 0,075218 0,417721 0,150931 1,000000 

4.2.4. Matriz de Loadings (pesos) 

Na Tabela 8 destaca-se em negrito os pesos que mais contribuíram para a respectiva 

componente principal.  Foram escolhidas apenas as componentes principais 1 e 2, pois as duas 

juntas somam mais de 54% da variância estudada.  Na CP1 as variáveis mais significativas foram: 

temperatura, pH e OD contribuindo negativamente, e apenas a turbidez com peso positivo. Já na 

CP2 a variável de maior peso (positivo) foi o fósforo e sólidos totais. 

Tabela 8 - Matriz de Loadings das variáveis nas CPs Jusante 

Variáveis CP1 CP2 

T° água -0,695186 0,378200 

pH -0,686787 0,011268 

OD -0,777918 -0,221828 

DBO -0,514909 0,170451 

P 0,053522 0,783042 

Turbidez 0,638549 0,011492 

ST 0,162529 0,840543 

Os pesos indicam as variáveis que mais contribuíram para a CP1, positivamente, sólidos 

totais, fósforo e turbidez, ao mesmo tempo que OD, pH, DBO e temperatura contribuíram 

negativamente para a mesma componente. Já na CP2, negativamente houve apenas a contribuição 

do OD, enquanto que pH, turbidez, DBO, temperatura, fósforo e sólidos totais se apresentaram 

positivamente. 

 Na avaliação da componente principal 1, esta pode indicar duas situações para o processo de 

eutrofização, primeiro a CP1 com valor negativo indica o grau de ocorrência deste fenômeno, 

enquanto que a valores positivos indicam condições desfavoráveis para a floração, pois a elevação 

da turbidez nas camadas superficiais comprometem sua atividade fotossintética. 
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 Na componente principal 2 há uma expressiva correlação na contribuição dos sólidos no 

incremento da concentração de fósforo total, mostrando que a entrada desse nutriente no 

reservatório Tapacurá se dá principalmente pelos sólidos totais, possivelmente advindos dos esgotos 

domésticos, carreamento natural de sedimentos, processos erosivos e atividades humanas. 

 

5. CONCLUSÕES 

As ferramentas estatísticas multivariadas permitem a redução no número de variáveis do 

problema, no entanto a interpretação não é simples e exige a compreensão das relações entre as 

variáveis e das características do local de estudo. Os dados disponíveis e inseridos no procedimento 

de análise de componentes principais geraram duas CPs para a montante que explicaram 

aproximadamente 72% da variância total e cujas componentes indicaram o grau de poluição por 

matéria orgânica e a atividade fotossintética no ambiente aquático. Já no trecho a jusante do 

reservatório, as duas CPs obtidas explicaram 54% da variância total e indicaram o processo de 

eutrofização e a contribuição de fósforo total pelo aporte de sedimentos no local. 
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