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Resumo: As plantações florestais são questionadas frequentemente sobre os possíveis impactos sobre 

a qualidade das águas da bacia hidrográfica que ocupa. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi 

identificar as variáveis mais representativas da qualidade da água superficial de quatro microbacias 

hidrográficas cultivadas com eucalipto no município de Aracruz, ES, Brasil, no período de janeiro a 

junho de 2012. Para tanto, relacionaram-se as características físicas e químicas da água (Ca, Cu, Fe, 

K, Mg, Na, P, S, Zn, Carbono Inorgânico, Carbono Orgânico, Cloreto, Nitrato, Sulfato, Fosfato, 

Amônio, Glifosato, Alcalinidade, Condutividade Elétrica, Cor, Demanda Química de Oxigênio, 

Dureza do cálcio, Dureza do Magnésio, Oxigênio Dissolvido, Sólidos Suspensos, Sólidos Dissolvidos, 

Sulfluramida, Temperatura, Turbidez e pH) à influência dos fatores pedológicos, climáticos e de 

manejo silvicultural. A Análise de Agrupamento expos que a qualidade das águas nas microbacias 

sofreu variabilidade temporal e espacial e as diferentes intensidades de precipitação e as atividades 

silviculturais monitoradas não alteraram as características físicas e químicas de qualidade da água. 

Técnicas de estatística multivariada, Análise de Componentes Principais (ACP) e Análise Fatorial 

(AF), proporcionaram a redução de 30 variáveis analisadas em quatro componentes, explicando 

73,10% da variância total dos dados. O fator (C1) com 31,62% da variação total dos dados 

representa o enriquecimento mineral das águas por íons solúveis. O segundo, com 18,53% são 

constituídos pelos sólidos presentes. O terceiro, com 15,57%, configura a acidez dos solos e o quarto 

fator, reflete a pedologia local. Os resultados do monitoramento mostraram que das 30 variáveis 

analisadas as variáveis Cloreto, Cor, Condutividade Elétrica, Magnésio, Carbono Orgânico, Sódio, 

Sólidos Suspensos, Ferro, pH, Carbono Inorgânico e Alcalinidade representam cerca de 70% da 

precisão de um monitoramento, permitindo estabelecer um adequado sistema de monitoramento da 

qualidade das águas de microbacias sob cultivo do eucalipto. 
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ENVIRONMENT MONITORING HYDROGAPHIC BASIN WITH 

EUCALIPTO CULTURE 
 

 

 

Abstract: Florests plantations are questioned frequently about the possibilities impacts of the water 

quality in hydrographic basin in the area. That for, the main of this research was identified the most 

representative variables of the superficial water quality in four microbasin hydrographic with 

eucalipto culture on Aracruz city, ES, Brazil, in the period of January to June 2012. Therefore, related 

the physical characteristics and water chemistry (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, P, S, Zn, inorganic carbon, 

organic carbon, chloride, nitrate, Sulfate, Phosphate, Ammonium, Glyphosate, alkalinity, electrical 

conductivity, color, chemical oxygen demand, calcium hardness, the magnesium hardness, dissolved 

oxygen, suspended solids, dissolved solids, Sulfluramide, Temperature, Turbidity and pH) the 

influence of soil factors, climatic and silvicultural management. The Cluster Analysis expos that the 

water quality in watersheds suffered temporal and spatial variability and the different intensities of 

rainfall and monitored silvicultural activities did not change the physical and chemical characteristics 

of water quality. Multivariate statistics, Principal Component Analysis (PCA) and factor analysis 

(FA), provided the reduction of 30 variables in four components, which explained 73.10 % of the total 

variance of the data, if consisting through the most sensitive variables to developed silvicultural 

activities, the C1 factor with 31.62 % of the total variation of the data is the mineral enrichment of 

water by soluble ions. The second, consist of 18.53% solids are made up of the solids present. The 

third, with 15.57 %, sets the acidity of the soil and the fourth factor, reflects the local soil conditions. 

The monitoring results showed that of the 30 variables analyzed variables chloride, Color, Electrical 

Conductivity, magnesium, organic carbon, sodium, suspended solids, iron, pH, Inorganic Carbon and 

Alkalinity represent about 70 % of the accuracy of a monitoring, allowing to establish an adequate 

monitoring system of the quality of water catchments in eucalyptus cultivation . 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, uma das grandes preocupações da humanidade diz respeito ao meio 

ambiente, sobretudo no que se refere à qualidade da água no mundo (GRÜTZMACHER et al., 2008). 

Como causa dessa preocupação, as plantações florestais são questionadas acerca dos possíveis 

impactos ambientais negativos, principalmente, associados ao consumo excessivo de água e à 

alteração de sua qualidade (LIMA, 1993). 

Deve-se deixar claro que tais impactos realmente podem acontecer decorrentes de um 

manejo silvicultural inadequado. A fim de minimizá-los, torna-se necessário o monitoramento 

contínuo da qualidade das águas, quantificando os que, porventura, podem causar danos aos corpos 

hídricos (GUIMARÃES et al., 2008). 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais permite o estabelecimento de 

padrões de referência para a avaliação de impactos ambientais, causados por operações florestais, 

como o preparo de solo, o plantio, a aplicação de defensivos agrícolas ou a colheita. Esse 

monitoramento é um dos indicadores mais seguros para a avaliação da qualidade ambiental, por meio 

do qual é possível detectar a ocorrência de eventuais falhas operacionais no manejo florestal 

empregado (ARACRUZ, 1996). 

De fato, a possibilidade de associação entre as atividades de manejo florestal e a 

qualidade da água de uma microbacia hidrográfica pode fornecer informações importantes (LIMA; 

ZAKIA, 2006), podendo subsidiar planos de manejo mais sustentáveis (GUIMARÃES et al., 2008), 

Por isso, alguns autores analisaram a relação entre as atividades desenvolvidas no interior de 

microbacias hidrográficas ocupadas por florestas plantadas e os reflexos na qualidade da água, 



 

 

comportamento hidrológico, balanço de nutrientes, perda de solo e aumento na turbidez utilizando a 

saída da microbacia como referência (RANZINI; LIMA, 2002; SALGADO; MAGALHÃES JUNIOR, 

2006; GUIMARÃES et al., 2008, 2010; FERNANDES et al., 2011). 

Além disso, em decorrência da dificuldade de compreensão e harmonização de 

informações referente à condição de uma água, para facilitar o monitoramento, vários índices de 

qualidade foram desenvolvidos em várias partes do mundo, principalmente em setores onde ainda não 

existem índices definidos (CARVALHO et al., 2011). Diversos pesquisadores vêm estudando formas 

de eleger as variáveis mais representativas, destacando-se o emprego de Análise Fatorial (AF) / 

Análise das Componentes Principais (ACP) (TOLEDO; NICOLELLA, 2002; ALMEIDA; 

SCHWARZBOLD, 2003; ANDRADE et al., 2005; GIRÃO et al., 2007; ANDRADE et al., 2007a, 

2007b; MOURA et al., 2010). 

Nesse contexto, uma vez que as atividades do manejo do eucalipto podem causar danos 

irreversíveis sobre a qualidade da água superficial de um curso d’água, a presente pesquisa teve o 

objetivo de eleger variáveis mais representativas da qualidade das águas em quatro microbacias 

hidrográficas sob diferentes atividades do manejo silvicultural em Aracruz, ES, Brasil. 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro microbacias hidrográficas tropicais sob plantios 

comerciais de eucalipto, pertencentes à empresa Fibria Celulose S.A., situadas entre as coordenadas 

geográficas 19º42' S e 19º54' S de Latitude e 40º06' e 40º14' W de longitude, com altitude variando 

entre 10 a 50 metros acima do nível do mar, no município de Aracruz, Espírito Santo, Brasil, 

conforme ilustra a Figura 1. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é Aw (tropical 

úmido, com uma estação chuvosa no verão e seca no inverno), com precipitação média anual em torno 

de 1.200 mm (EMBRAPA, 2000).  

 

Figura 1. Localização da área de estudo em Aracruz, Espírito Santo, Brasil 

  
 



 

 

Com o intuito de poder-se evitar a influência de outros usos do solo e atribuir a alteração 

da qualidade das águas apenas aos impactos das operações silviculturais, adotaram-se os seguintes 

critérios para a seleção das microbacias (GUIMARÃES et al, 2008): 

• possuir um curso d’água perene de primeira ordem em seu interior;  

• possuir atividades operacionais do manejo silvicultural em execução ou em 

planejamento para o período previsto do estudo;  

•  possuir em seu planejamento, preferencialmente, regime próximo de reforma dos 

plantios para que fosse contemplado um maior número de atividades;  

•  não possuir influência de nenhum outro uso e cobertura do solo a não ser de eucalipto 

e suas indispensáveis áreas de preservação permanente;  

• apresentar homogeneidade no relevo; e, 

• estar espacialmente bem distribuídas dentro das áreas de cultivo de eucalipto da 

empresa. 

2.2. Caracterização do solo 

A caracterização dos solos das microbacias foi realizada pela EMBRAPA (2000), sendo 

apresentada na Tabela 1. A condutividade hidráulica (Tabela 1) dos solos foi medida a uma 

profundidade média de 20 cm com o auxílio de um Permeâmetro de Guelph. 

 

Tabela 1 - Granulometria, classificação e condutividade hidráulica dos solos das microbacias 

hidrográficas 

MB 

Areia 

grossa 

Areia 

fina 
Silte Argila 

Classe textural 
Classificação 

do solo 

Condutividade 

hidráulica 

-------------------%------------------ mm h-1 

1 44,54 21,79 8,79 24,89 Arenosa-média 
Argissolo 

Amarelo 
8,70 

2 41,82 17,83 5,52 35,14 Média-argilosa 
Argissolo 

Amarelo 
7,52 

3 43,40 19,60 8,00 29,00 Média 
Latossolo 

Amarelo 
8,07 

4 52,73 12,93 8,47 25,87 Média-argilosa 
Argissolo 

Amarelo 
9,18 

    

Realizou-se, ainda, a caracterização química dos solos em profundidade média de 0-40 

cm para os seguintes parâmetros químicos: fósforo, potássio, cálcio, magnésio, acidez potencial 

(H+Al), matéria orgânica (MO) e pH. De posse dos valores acima foram calculados: soma de bases 

(SB); saturação de bases (V) e capacidade de troca catiônica a pH 7 (T) como pode ser apreciado na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Caracterização química dos solos das microbacias hidrográficas 

MB P K Ca Mg H+Al 
Soma de 

Bases 
T V MO pH 

 --mg dm-3-- ----------------cmolc dm-3------------------ (%) dag kg-1  

1 3,0 13,7 0,40 0,13 4,72 2,76 7,48 36,6 1,70 4,0 

2 15,0 16,6 0,61 0,18 3,17 4,11 7,28 56,4 1,65 4,1 

3 7,1 22,8 1,03 0,21 2,94 6,50 9,44 68,8 2,37 4,1 

4 7,7 12,7 1,03 0,14 3,92 5,89 9,81 60,0 2,20 4,1 

 

2.3. Monitoramento da qualidade da água 

O período de monitoramento da qualidade da água dos cursos d’água e das atividades 

desenvolvidas no interior das microbacias compreendeu cerca de cinco meses, entre janeiro e junho de 



 

 

2012. As coletas das amostras de água superficial foram realizadas no exutório das microbacias após a 

realização de alguma atividade silvicultural e logo após a ocorrência de um evento de precipitação. 

Inicialmente, realizou-se, para cada microbacia uma coleta de referência (antes que fosse realizada 

qualquer atividade e evento de precipitação), dado que, teoricamente não havia alteração no meio. As 

atividades monitoradas nas microbacias apresentam-se na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Atividades silviculturais monitoradas nas quatro microbacias hidrográficas (MB) 

estudadas 

MB Ativ* Descrição das atividades 

1 1 Referência 

1 2 Abertura de estradas, colheita e transporte 

1 3 Limpeza de cepas e primeiro combate às formigas 

1 4 Primeiro combate às formigas 

2 1 Referência 

2 5 Roçada 

2 4 Primeiro combate às formigas 

2 6 Primeiro combate às formigas e abertura de estradas 

2 7 Colheita 

3 1 Referência 

3 8 
Primeiro combate às formigas, capina química pré-plantio, eliminação química da 

cepa 

3 9 
Eliminação química da cepa, capina química pré-plantio, subsolagem com 

adubação, limpeza da linha de plantio 

3 10 Subsolagem com adubação e plantio 

3 11 Plantio 

3 12 Segundo repasse de combate às formigas 

3 13 Capina química pós-plantio 

3 15 Adubação 3° mês 

4 1 Referência 

4 7 Colheita 

4 14 
Primeiro combate às formigas, capina química pré-plantio, eliminação química da 

cepa, limpeza da linha de plantio, subsolagem com adubação e plantio 

4 5 Roçada 

*Atividade(s) monitorada(s) na referida microbacia hidrográfica (MB). 

 

As variáveis de qualidade da água monitoradas foram: Cálcio (Ca), Cobre (Cu), Ferro 

(Fe), Potássio (K), Magnésio (Mg), Sódio (Na), Fósforo (P), Enxofre (S), Zinco (Zn), Carbono 

Inorgânico (CI), Carbono Orgânico (CO), Cloreto (Clor), Nitrato (Nitr), Sulfato (Sulf), Fosfato (Fosf), 

Amônio (Amo), Glifosato (Glif), Alcalinidade (Alca), Condutividade Elétrica (CE), Cor (Cor), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), Dureza do cálcio, Dureza do Magnésio, Oxigênio Dissolvido 

(OD), Sólidos Suspensos (SS), Sólidos Dissolvidos (SD), Sulfluramida (Sulfl), Temperatura (Tem), 

Turbidez (Turb) e pH nas quatro MB’s, representadas a posteriori pelas abreviações entre parênteses. 

Para a análise das amostras de água, atenderam-se os procedimentos descritos nas NBR 9898 (ABNT, 

1987). 

O monitoramento da precipitação foi realizado por meio de estações meteorológicas 

automáticas localizadas a menos de 5 (cinco) quilômetros do ponto de amostragem das áreas do 

estudo.  

2.4. Análises estatísticas 

Para evitar a inconveniência de diferentes unidades das variáveis analisadas, os dados valores 

relativos as variáveis de qualidade da água foram padronizados de acordo com a Equação (1), de 

forma que a média seja fosse igual a zero (µ=0) e variância igual a um (σ=1), como também utilizada 



 

 

por diversos autores (ANDRADE et al, 2003; MOITA NETO; MOITA, 1998; MONTEIRO; 

PINHEIRO, 2004). 

i

iij

Sij S

X . X
=q  

(1) 

em que: 

qsij é a i-ésima observação da variável j-ésima padronizada;  

Xij é o valor i-ésimo observado da j-ésima variável;  
__

i
X  é a média da j-ésima e i-ésima variável;  

Si é o desvio padrão da variável Xij ; 

i é a média da amostra Xij;  

i é o número de variáveis, e; 

j é o número de pontos de coleta. 

 
Após a padronização das variáveis, realizou-se análise de agrupamento hierárquico (AA), 

agrupando as coletas amostrais (atividades) de acordo com os resultados das variáveis de qualidade de 

água analisadas, ordenando-as por similaridade, baseando-se na distância euclidiana (Equação 2). A 

utilização das técnicas de AF e ACP seguidas da AA para ordenação das unidades amostrais em 

função das variáveis amostradas pode ser observada em outros estudos ambientais (ALMEIDA; 

SCHWARZBOLD, 2003; BRITO et al., 2006; CAMPELLO et al., 2005; MCNEIL; COX; PREDA, 

2005; MENDIGUCHÍA et al., 2004; MOITA NETO; MOITA, 1998; MONTEIRO; PINHEIRO, 2004; 

MOURA; BOAVENTURA; PINELLI, 2010). 

Como estratégia de agrupamento utilizou-se o método hierárquico de Ward (Equação 2), 

visando a maior coerência entre os dados coletados em campo e as atividades silviculturais 

monitoradas, conforme também utilizado por outros autores (ANDRADE et al., 2011; FERNANDES 

et al., 2010; FONTENELE et al., 2011; PALÁCIO et al., 2009).  
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em que: 

dA,B é a distância euclidiana calculada; 

p1...m são as variáveis monitoradas nas microbacias hidrográficas, e; 

A e B são as atividades monitoradas. 

Na definição do ponto ótimo de agrupamentos, empregou-se o coeficiente de aglomeração 

(CA) calculado pela Equação (3) e seguindo as sugestões de Hair Junior et al. (2009) que nos grandes 

saltos podem indicar variação entre os indivíduos analisados. 
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em que: 

CA é o coeficiente de aglomeração; 

Xij é o valor da amostra i individual em cada grupo j; 

K é o total de amostras em cada estágio; e, 

n é o número de amostras do grupo. 

Para proceder a AF e ACP, construiu-se uma matriz de correlação [R] em (p x p) com as 

variáveis padronizadas, para p igual ao número de variáveis analisadas. A matriz de correlação foi 

calculada com base na Equação (4). 
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Sendo D-1/2, a matriz diagonal (p x p), em que p é o número de variáveis: 

S é o X’dXd 

S é a matriz de covariância dos quadrados das médias padronizados; 

X’d é a matriz transposta de Xd, e; 

Xd é a matriz normatizada de dados. 

Ao correlacionar as variáveis, ponderou-se as considerações de Hair Junior et al. (2009) 

que propõem selecionar as variáveis com coeficiente de determinação maior ou igual a 0,7 ou menor 

ou igual a -0,7. A eficiência do novo modelo baseado nas componentes principais irá depender da 

variação total de cada componente, refletida nos autovalores (MOITA NETO; MOITA 1998). 

Os componentes principais extraídos formam a combinação linear com variância máxima 

entre as variáveis, de forma que, o primeiro componente explique o máximo da variabilidade total dos 

dados; o segundo explique o máximo da variabilidade total restante dos dados, sendo não-

correlacionado com o primeiro; o terceiro explique o máximo da variabilidade total restante dos dados, 

sendo não-correlacionado com o primeiro e o segundo componentes, e assim sucessivamente até que o 

número de componentes principais seja no máximo igual ao número de variáveis (ANDRADE et al., 

2007a). 

A expressão geral para a estimativa do k-ésimo fator F(k) é descrita na Equação (5): 

pkp

p

kkikik XWXWXWXWf  ...2
1

211∑  
(5) 

em que: 

Wki é o peso da i-ésima variável no k-ésimo fator; 

Xi é o escore atribuído a cada variável, e; 

p é o número de variáveis. 

A seleção do número de componentes principais extraídos neste estudo seguiu os 

preceitos apresentados por Hair Junior et al. (2009), em que se consideram somente componentes com 

autovalor superior a um e os números de componentes devem possuir variância acumulada a um 

percentual de 60% ou mais. Este critério fundamenta-se no fato de que qualquer componente deve 

explicar uma variância superior àquela apresentada por uma simples variável padronizada, que é igual 

a um (ANDRADE et al., 2007b). 

Com o intuito de subsidiar as discussões sobre a variância de cada variável Xij, explicada 

pelos fatores comuns dos componentes que compõem o modelo, analisou-se as comunalidades (VXij). 

A comunalidade é a estimativa da variância compartilhada, ou em comum, entre as variáveis 

representadas pelos fatores obtidos (ANDRADE; SILVEIRA; AZEVEDO, 2003). Seu valor varia 

entre 0 e 1 e é obtida pelo somatório das cargas fatoriais ao quadrado em cada um dos fatores 

utilizados. Desse modo, quanto mais próximas de um estiverem as comunalidades, melhor ajustado 

estará o modelo (MONTEIRO; PINHEIRO, 2004). É interessante destacar, que as comunalidades não 

sofrem alteração de valor depois da rotação ortogonal da matriz de cargas fatoriais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 está apresentado o dendograma de agrupamento das amostragens em função 

da qualidade da água de cada MB.  

 

Figura 2. Dendograma dos grupos formados com as amostragens das atividades 

desenvolvidas nas microbacias no eixo das abscissas 
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Detecta-se que o grupo 1 foi formado basicamente pelas atividades desenvolvidas nas 

MB 1 e 3 localizadas espacialmente mais próximas (Figura 1). Dentro do grupo 1, observa-se ainda, 

que as amostragens 11, 12 e 13 (MB 3) referente as atividades 8, 9 e 10 obedeceram uma sequência 

cronológica de coleta (04/01/12, 06/01/12 e 13/01/12, respectivamente), assim como também pode ser 

registrado nas amostragens 2, 3, 4 e 1  (MB 1) referentes as atividades 2, 3, 4 e 1, com as seguintes 

datas de amostragem 17/02/12, 07/03/12, 19/03/12 e 25/01/12, respectivamente.  

A presença da amostragem 19 da MB 4, tocante à atividade colheita incluída no grupo 1 é 

coerente, pois essa coleta foi realizada no mesmo dia que a amostragem 11 da MB 3 (04/01/12) e 

próxima das amostragens da MB 1, reforçando a hipótese de agrupamento temporal da qualidade da 

água.  

O grupo 2 foi formado em sua totalidade pelas atividades restantes da MB 3. Pode-se 

destacar nesse grupo, levando em consideração a ordem crescente de similaridade, que a amostragem 

10 (última coleta da MB 3 dia 05/06/12) concernente a coleta de referência, foi mais similar com a 

amostragem 16 (antepenúltima coleta da MB 3 dia 19/03/12) relativa a atividade 13, demonstrando 

período sequente. Ainda nesse grupo, vê-se a ligação entre a amostragem 14 e 15 (em coletas 

sequentes, dias 17/02/12 e 07/03/12, pertinente as atividades 11 e 12) ao estágio formado pelas 

amostragens 10 e 16. 

O grupo 3, formado pelas amostragens da MB 4 e pela penúltima da MB 3, a amostragem 

17 (representa a atividade 15), corroborou com o observado nos demais grupos, quando comparado à 

sequência temporal das amostragens 20 e 21 (dias de coleta 09/05/12 e 13/06/12) e amostragens 17 e 



 

 

18 da MB 4 (dias de coleta 15/05/12 e 05/06/12). Semelhantemente aos demais grupos foi observado 

no grupo 4. Contudo, vale observar que neste grupo, as amostragens apresentaram maiores distâncias 

entre os estágios. Isso se deve ao fato da MB 2 ter apresentado maior variabilidade da qualidade da 

água como já discutido e argumentado anteriormente.  

Guimarães et al. (2008) comparando os resultados obtidos no monitoramento em talhões 

de diferentes idades de reflorestamento com áreas de mata nativa, concluíram, preliminarmente, que a 

atividade de silvicultura não interfere de forma considerável na qualidade das águas superficiais. 

Vancley (2009) salienta que, as florestas plantadas oferecem evidências suficientes sobre a redução do 

escoamento superficial e a forma de gerir essas plantações, pode beneficiar a longo tempo a 

quantidade e a qualidade da água. 

A amostragem 9 (última da MB 2, dia 09/04/12, referente a colheita) formou 

isoladamente o grupo 5. Por se aproximar da época de estiagem, a MB 4 apresentava baixo nível do 

curso d’água e, em virtude disso, apresentou qualidade da água inferior. Como neste estudo, Moura et 

al. (2010) detectaram uma dispersão nos valores da concentração das variáveis de qualidade de água, 

em função da precipitação e redução da vazão dos cursos d’água, obedecendo à uma função temporal 

e espacial, utilizando a análise de agrupamento para relacionar o uso do solo e qualidade da água na 

Bacia do Gama, no Distrito Federal. 

3.1. Análise dos Componentes Principais (ACP) e Análise Fatorial (AF) 

Na Tabela 4 seguem apresentados os números de componentes extraídos, os autovalores, 

a proporção de variância retida por cada componente, os autovalores acumulados e a variância 

acumulada nos componentes. Nota-se que um modelo com quatro primeiros componentes foi 

adequado para representar 70% ou mais da variância acumulada das variáveis, conforme também 

realizado por outros autores quando estudaram qualidade da água (ANDRADE et al., 2005; 

ANDRADE et al., 2007b; ANDRADE et al., 2007a; BRITO et al., 2006; GIRÃO et al., 2007; 

MOURA et al., 2010). 

 

Tabela 4 - Estimativas dos autovalores da matriz de correlação (R) e variância retida pelos 

componentes nas quatro microbacias hidrográficas sob manejo silvicultural em Aracruz, ES, Brasil 

Componentes Autovalores 
Variância unitária 

(%) 

Autovalores 

Acumulados 
Variância acumulada 

1 7,905 31,622 7,905 31,622 

2 4,633 18,533 12,539 50,155 

3 3,894 15,576 16,433 65,731 

4 1,843 7,371 18,276 73,102 

5 1,548 6,193 19,824 79,295 

6 1,188 4,753 21,012 84,048 

7 1,103 4,412 22,115 88,461 

 

Os quatro primeiros componentes foram suficientes para explicar 73,1% da variância 

total das 25 variáveis analisadas pela ACP. Verifica-se, que a primeira componente explicou 31,622%, 

a segunda 18,533%, a terceira 15,576% e a quarta 7,371% da variância total dos dados. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Andrade et al. (2007a) ao pesquisarem os fatores antrópicos e 

naturais que determinam a qualidade das águas superficiais na Bacia do Baixo Acaraú no estado do 

Ceará pelo emprego da técnica de AF/ACP. 

Na Tabela 5 seguem apresentados os números de componentes com autovalor superior a 

um e com coeficiente de correlação superior a 0,7 ou inferior a -0,7, as cargas fatoriais finais 

rotacionadas pelo método Varimax normalizada, os autovalores, as comunalidades e a variância 

unitária e total de cada um dos componentes. 

 

Tabela 5 - Matriz das cargas fatoriais rotacionadas pelo algoritmo Varimax nos sete componentes 

principais, comunalidades associadas, autovalores e variância unitária das variáveis de qualidade da 

água das quartos microbacias hidrográficas sob manejo silvicultural em Aracruz, ES, Brasil 



 

 

Variáveis C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Comunalidades 

Clor 0,935 -0,126 0,118 0,174 0,096 0,108 0,025 0,955 

Cor 0,861 0,270 -0,152 0,089 0,193 -0,135 -0,188 0,937 

CE 0,845 -0,039 -0,031 0,351 0,340 0,133 -0,029 0,973 

Mg 0,767 0,002 -0,144 0,306 0,419 0,170 -0,233 0,962 

CO 0,740 -0,080 -0,073 -0,351 -0,089 0,187 0,123 0,740 

Na 0,733 -0,121 0,341 0,060 0,439 0,118 0,063 0,882 

SS -0,225 0,873 -0,079 0,199 0,105 0,121 -0,103 0,895 

Fe -0,254 0,858 0,039 0,243 -0,088 0,141 -0,145 0,909 

Nitr -0,385 -0,798 -0,164 -0,152 0,084 0,189 -0,086 0,885 

pH -0,186 0,252 0,735 0,304 0,037 0,051 0,241 0,792 

CI -0,088 0,287 0,031 0,910 -0,070 -0,074 -0,173 0,960 

Alca 0,217 0,181 0,121 0,897 -0,042 0,091 -0,047 0,912 

S 0,171 0,132 0,001 0,055 0,926 -0,112 -0,063 0,924 

Sulf 0,322 -0,100 -0,295 -0,187 0,802 -0,174 -0,169 0,938 

Zi 0,148 0,034 0,131 -0,026 -0,190 0,917 0,104 0,928 

Temp -0,161 -0,129 0,097 -0,143 -0,130 0,109 0,882 0,880 

Autovalores 6,304 3,496 2,070 3,571 2,686 1,521 2,467 

 
Variância 

unitária (%) 
25,218 13,983 8,282 14,285 10,743 6,083 9,867 

 

Nota-se que as comunalidades são altas para todas as variáveis apresentadas, assim sendo, 

a maior parte da variância para cada uma das variáveis é explicada pelos sete fatores comuns.  

Para analisar de maneira eficaz as variáveis mais representativas da qualidade da água em 

fatores, utilizou-se os componentes com variância acumulada de no mínimo 60,00%. Assim sendo, 

descartam-se os fatores 5, 6 e 7 representados pelas variáveis enxofre (S) e sulfato (Sulf), zinco (Zn) e 

temperatura (Temp), respectivamente. Nesta lógica, segundo o significado ambiental as variáveis de 

qualidade de água (CETESB, 2008), nota-se que, de fato, as variáveis descartadas representam pouco 

a qualidade da água analisada. Com efeito, a temperatura do curso hídrico é influenciada única e 

exclusivamente pela radiação solar e as demais variáveis pela influência dos atributos de química do 

solo.  

Com o propósito de caracterizar os fatores, baseou-se nas cargas das variáveis para 

compreender o significado de cada fator e nomeá-los. Desse modo, no fator C1 destaca-se as altas 

correlações formadas pelas variáveis Mg (0,76), Na (0,73), CO (0,74), Clor (0,93), CE (0,84) e Cor 

(0,86) caracterizando-o como “fator mineral” por expressar uma maior associação às variáveis 

indicadores de enriquecimento por íons solúveis com pesos elevados. 

Os resultados deste estudo foram semelhantes aos encontrados por Andrade et al. (2007b) 

no primeiro fator, coincidindo as variáveis Mg, Na, CE e Clor. Já Andrade et al. (2007a) encontram as 

mesmas variáveis além da dureza, no quarto fator. Girão et al. (2007) encontraram no primeiro fator 

correlação positiva com o Ca2+, Na2+ e a RAS, e o nomearam em mineral devido a mineralização das 

águas no semiárido do nordeste do Brasil, por ser um fator importante na determinação de sua 

qualidade. Almeida e Schwarboard (2003) encontraram na primeira componente os variáveis cloretos 

e alcalinidade e atribuíram esse aumento às atividades industriais existentes próximas as estações de 

coleta.  

O segundo fator (C2) correlacionou-se positivamente com as variáveis Fe (0,85) e SS 

(0,87) e pode ser caracterizado como “fator sólido”. Como já apresentado em tópicos anteriores por 

Cetesb (2008), o fato do ferro e sólidos suspensos se apresentarem na mesma componente está 

relacionado ao processo de floculação causado pelo carbonato ferroso a materiais sólidos presentes na 

água provenientes do carreamento do solo tornando-os pequenos flocos.  

Andrade et al. (2007a) encontraram valores próximos aos observados para seu primeiro 

fator e afirmam que essa maior carga de sólidos, possivelmente, tem sua origem no escoamento 

superficial das áreas agrícolas e nos depósitos de resíduos sólidos existentes próximos aos cursos 

d’água. O transporte de sedimentos, refletido nas variáveis cor, turbidez, sólidos suspensos e o pH, foi 



 

 

evidenciado por Andrade et al. (2007b) no terceiro fator, caracterizando o escoamento superficial das 

áreas agrícolas e clima. Almeida e Schwarzboald (2003) evidenciaram no segundo componente o fator 

sólidos e julgaram a possibilidade à maior precipitação durante as coletas. 

No terceiro fator (C3), apenas a variável pH apresentou forte correlação positiva (0,73). 

Esse fator pode ser denominado como “fator acidez” possivelmente relacionado à acidez dos solos da 

microbacias, certamente o único contribuinte. Almeida e Schwarzbold (2003) relatam que a variação 

do pH pode ser considerado um fator sazonal preponderante, representado pela variação na 

pluviosidade.  

No quarto fator (C4) encontram-se positivamente correlacionadas as variáveis carbono 

inorgânico (CI) (0,91) e alcalinidade (0,89), sendo nomeada como “fator pedológico”. Essa 

denominação é em virtude dos principais constituintes da alcalinidade ser os bicarbonatos (HCO3
-), 

carbonatos (CO3
2-) e hidróxidos (OH-), sendo os bicarbonatos e carbonatos os elementos formadores 

do carbono inorgânico originário da dissolução de rochas carbonatadas (VON SPERLING, 2005). 

Moura et al. (2010) acrescentam que essas variáveis podem representar indicadores geoquímicos e 

físico-químicos do meio monitorado.   

Andrade et al. (2007b) detectaram elementos que favoreciam a alcalinidade na água, 

como a própria alcalinidade do bicarbonato e o cálcio, além de outros em seu primeiro fator e 

concluíram, portanto, que fica evidente o intemperismo dos componentes geológicos do solo sobre 

essas variáveis. Coerente ao autor anteriormente citado, Brito et al. (2006) denominaram o fator dois 

de seu estudo de alcalinidade, em estudo de classificação de fontes hídricas na bacia do rio Salitre na 

Bahia, agregando as variáveis HCO3, Dureza total, Mg, CO3 e Fe no período de chuva e Na, RAS e Cl 

no período sem chuva. 

Alguns autores consideram que o observado no presente estudo, pode estar relacionado a 

preservação das APP’s das MB’s monitoradas, que por sua vez intensificam a retenção, diminui e 

filtra de alguns nutrientes, sólidos e outros elementos no escoamento superficial (SLIVA et al., 2001; 

TUCCI, 2004; McKERGOW et al., 2003; LIMA, 2008; BARROS et al., 2010).  

Ahtiainen e Huttunen (1999) observaram em estudo que, quando há áreas de preservação 

permanente, os teores de sólidos suspensos, fósforo total, fosfato ou nitrogênio, não aumentaram em 

resposta as atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica. Neste sentido, Chaves e Santos (2009) 

acrescentam que não apenas a proporção de vegetação, mas a posição das áreas preservação 

influenciam na qualidade da água, no caso deste estudo as APP’s de curso d’água. 

Guimarães et al. (2008) comparando os resultados obtidos no monitoramento em talhões 

de diferentes idades de reflorestamento com áreas de mata nativa, concluíram, preliminarmente, que a 

atividade de silvicultura não interfere de forma considerável na qualidade das águas superficiais. 

Vanclay (2009) salienta que, as florestas plantadas oferecem evidências suficientes sobre a redução do 

escoamento superficial e a forma de gerir essas plantações, pode beneficiar a longo tempo a 

quantidade e a qualidade da água. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma geral quatro componentes foram suficientes para explicar a maior parte da 

variância total dos dados de qualidade da água. Os componentes foram correlacionados com as 

variáveis analisadas e definidos como fatores: mineral, sólido, acidez e pedológico. Estes fatores estão 

diretamente relacionados com a salinidade, a presença de sólidos suspensos, a acidez e o teor de 

carbono inorgânico do solo, respectivamente. 

Em geral, é possível reduzir de 30 para 12 as variáveis que devem ser monitoradas para 

predição da qualidade da água, mantendo pelo menos 70% da precisão das estimativas. A avaliação 

dessas variáveis selecionadas permite estabelecer um adequado sistema de monitoramento da 

qualidade de água considerando as atividades de silvicultura do eucalipto. 
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