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“O que sabemos é uma gota; o que ignoramos, um oceano.” 
(Sir Isaac Newton) 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                7 
 

RESUMO 
 

 
Os estuários, apesar de terem sido o berço para a maioria das grandes cidades do mundo, 
sofrem grandes e constantes agressões por parte das mais diversas atividades humanas, as 
quais resultam em contaminação de suas águas. O Parque Ecológico do rio Cocó, localizado 
na cidade de Fortaleza e cuja origem é o estuário desse mesmo corpo hídrico, é alvo de impor-
tantes fontes poluidoras tais como esgotos domésticos e industriais, e despejos de resíduos 
sólidos. Para orientar futuras intervenções do poder público nesse ecossistema flúvio-
marinho, utilizou-se o método estatístico multivariado da Análise da Componente Principal 
(ACP) para o estudo dos parâmetros de qualidade de água, identificando, dentre esses, quais 
os mais relevantes para cada tipo de poluição. Os dados de qualidade de água foram coletados 
em uma campanha de campo realizada pelo Labomar (UFC). Os parâmetros de qualidade de 
água selecionados para a análise foram Cor, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO), Fósforo, Nitrato e Coliformes Fecais. Através de uma análise prévia feita 
com as correlações lineares entre essas variáveis, foi possível identificar que a fonte poluidora 
mais significativa em três das quatro seções analisadas é de origem industrial. Os resultados 
da aplicação da ACP identificaram quais os parâmetros são mais diretamente influenciados e, 
por isso, mais indicativos de cada tipo de poluição. Além disso, constatou-se a eficiência da 
aplicação do método Análise da Componente Principal, especialmente quando há pouca 
disponibilidade de dados, caso da bacia estudada.  

 
Palavras-chave: Estuário. Rio Cocó. Qualidade de água. Análise da Componente Principal. 
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ABSTRACT 
 
 

Estuaries were the cradle for the majority of the cities in the world. On the other hand, they 
suffer with constant and strong aggressions by various types of human activities that pollute 
their waters. The Cocó River Ecological Park, located at Fortaleza and whose origen is the 
estuary of this same body of water, is target of important pollutant sources like domestical 
sewage and industrial sewage, and wasted solid material. In order to guide future 
interventions of the govenment in this ecosystem, was used the multivariate statistical method 
called Principal Componente Analyses (PCA) to study the parameters of water quality, 
identifying, among this variables, the most important ones for each type of pollution. Data 
about water quality were collected during a study leaded by Labomar (UFC). Color, 
Dissolved Oxigen (DO), Biochemical Oxigen Demand (BOD), Phosphorus, Nitrate and Fecal 
Coliforms were the selected water quality parameters for the analyses. Through a previous 
analyses with the linear correlations of this variables, it was possible to identify the most 
relevant pollutant source for three of the four studied sections: industrial source. Results for 
the application of PCA showed what parameters are the most directed influenced and, this 
way, are the most indicatives of each kind of pollution. Besides, the efficience of the method 
of Principal Component Analyses was verified, specially when there is few data, like the 
studied basin.  

 
Key words: Estuary. Cocó River. Water quality. Principal Component Analyses. 
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CAPÍTULO 1  
 

INTRODUÇÃO 
 

O nome “estuário” tem sua origem na palavra em Latim aestuarium, a qual signi-

fica maré ou onda abrupta de grande altura. Esse termo é usado para designar o encontro de 

um rio com o mar. O estudo desses ambientes costeiros teve seu início em torno de 1870, 

sendo encabeçado por pesquisadores escandinavos. Contudo, somente a partir da década de 

1950 é que esses ecossistemas passaram a receber maior atenção, uma vez que a descarga de 

resíduos nos estuários se tornou muito grande, fazendo a água se deteriorar rapidamente.  

 

Até a metade do século XIX, a influência das atividades antrópicas nas bacias dos 

estuários era restrita a descarga de efluentes domésticos e, de modo mais distante, à erosão 

nas áreas agrícolas. Os dejetos das cidades lançados nesses rios eram suficientemente diluídos 

e renovados com impactos praticamente insignificantes sobre os ambientes costeiros. Logo, 

não tinham grande relevância.  

 

Porém, a partir de então, começou a Revolução Industrial. Observou-se, também, 

uma grande expansão da agricultura (uso de fertilizantes e defensivos) e da indústria de pesca; 

construções de barragens, de obras portuárias e canais para navegação. Ocorrendo, por conse-

guinte, o aumento populacional nas cidades vizinhas aos estuários.  

 

Segundo MIRANDA (2002), em torno de 60% das grandes cidades do mundo 

nasceram ao redor dos ambientes estuarinos.  

 

Com isso, a influência humana aumentou consideravelmente, pois a quantidade e 

a variedade de sedimentos e de resíduos domésticos e industriais passaram a ser cada vez 

maiores, causando, assim, a degradação ambiental dos sistemas estuarinos.  

 

A nocividade dos esgotos doméstico e industrial reside não só na grande varieda-

de de substâncias poluidoras neles presentes (o que por si só já representaria grande dano ao 

meio ambiente aquático, pois é necessário muito tempo para a total decomposição dessas 

substâncias), mas também no fato de que a maioria das pessoas que habitam as áreas urbanas 

(os residentes nas periferias) não têm acesso à rede coletora de esgoto para o tratamento ade-
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quado, fazendo com que o esgoto doméstico seja lançado in natura nos rios. O tratamento do 

esgoto “pouparia” muito trabalho depurativo do recurso hídrico. 

 

Já em relação ao esgoto industrial, a falta de tratamento do mesmo deve-se ao fato 

de que muitas empresas violam a legislação ambiental e não realizam o devido tratamento dos 

seus dejetos (ainda dentro das suas dependências) para só depois lançá-los adequadamente 

nos corpos d’água. Sem esse tratamento para os resíduos industriais, pode-se chegar ao ponto 

de se exaurir a capacidade depurativa do corpo hídrico. 

 

O gerenciamento adequado dos ecossistemas costeiros torna-se de suma 

importância para a manutenção da integridade dos seus recursos hídricos. Além disso, a 

poluição degrada as águas dos estuários, as quais poderiam ser utilizadas nas mais diversas 

atividades humanas.  

 

A gestão dos estuários pode ocorrer, por exemplo, através da análise dos parâme-

tros que definem a qualidade de suas águas. Essa análise é uma ferramenta essencial para a to-

mada de decisão dos órgãos públicos no sentido da implantação de medidas intervencionistas 

tanto preventivas, como corretivas (muito mais comuns) para a preservação desses ambientes 

costeiros. 

 
1.1 Colocação do problema 
 

O estuário do rio Cocó, na cidade de Fortaleza, dá origem a um mangue, o qual é 

o habitat e local de reprodução de muitas espécies. Figura como um importante atrativo turís-

tico, além de servir como meio de subsistência para a população que vive às margens do rio. 

As águas desse rio poderiam servir, também, como fonte alternativa para o abastecimento hu-

mano da capital cearense.   

 

Apesar disso, o rio Cocó sofre constantes agressões por parte das mais variadas 

fontes poluidoras, como esgotos domésticos e industriais, e despejo de resíduos sólidos. Tu-

do isso coloca em risco os seus usos presentes e futuros. Faz-se necessária, portanto, uma cor-

reta gestão, por parte dos gestores públicos – municipais e/ou estaduais – no sentido da 

preservação da qualidade de suas águas, do riquíssimo ecossistema flúvio-marítimo formador 

do Parque Ecológico do rio Cocó, o qual é o trecho abrangido no presente estudo.  
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Para que sejam mantidas as características mínimas de balneabilidade e po-

tabilidade das águas do Parque Ecológico do rio Cocó, os tomadores de decisão precisam de 

embasamento científico. Esta será a contribuição da presente dissertação: dar suporte às deci-

sões políticas dos administradores públicos. 

 

Para isso, tem-se a disposição uma ferramenta largamente utilizada pelos técnicos 

na caracterização da qualidade de água dos corpos hídricos, a ACP (análise da componente 

principal), a qual foi a técnica aplicada neste estudo sobre os parâmetros de qualidade das 

águas do rio Cocó, sendo os resultados desse procedimento os elementos norteadores das 

futuras intervenções.        

 
1.2 Objetivos 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 

Contribuir com os administradores públicos para formatação de políticas futuras 

de gestão da qualidade das águas do Parque Ecológico do Rio Cocó, tendo como subsídio 

técnico a Análise da Componente Principal (ACP). 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificação dos parâmetros verdadeiramente relevantes para futuro monitoramento; 
 

• Determinação do tipo de poluição indicada por cada parâmetro; 
 

• Verificar a eficácia da Análise da Componente Principal (ACP); 
 

• Direcionar futuras intervenções no Parque Ecológico do rio Cocó no intuito de diri-    
            mir problemas com os agentes poluidores identificados.  
 
1.3 Estrutura da dissertação 

 
Esta dissertação divide-se em seis capítulos. No Capítulo 1, é feita uma introdução 

aos estuários e como esses ecossistemas foram afetados pelas atividades humanas ao longo do 

tempo. Em seguida, é exposto o problema da pesquisa, ou seja, o estudo de caso do parque 

ecológico do rio Cocó e definidos os objetivos a serem alcançados no final deste trabalho 

acadêmico. 
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No Capítulo 2, são apresentados todos os conhecimentos teóricos que embasam a 

análise da qualidade de água, a saber: a caracterização dos estuários e mangues, a correlação 

linear e a Análise Multivariada. 

 

O Capítulo 3 descreve o rio Cocó, bem como as intervenções antrópicas sofridas 

por esse importante recurso hídrico da cidade de Fortaleza. 

 

O Capítulo 4 é o capítulo da metodologia. Ele descreve como foram coletados e 

tratados os dados sobre qualidade de água, através da Análise da Componente Principal 

(ACP), técnica escolhida para o estudo do rio Cocó. Os resultados apresentados utilizando-se 

o método da ACP são apresentados e discutidos no Capítulo 5. 

 

Por fim, as conclusões, tiradas dos resultados da análise dos parâmetros de quali-

dade de água do rio Cocó, e as recomendações para futuras pesquisas e intervenções são apre-

sentadas no Capítulo 6. 
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CAPÍTULO 2  
 

BASE CONCEITUAL 
 
A presente dissertação se apóia nos seguintes pilares teóricos: o estudo dos estuários e dos 
mangues; a correlação linear e a análise multivariada. 

 
2.1 Estuários e mangues 
 

Os conceitos de estuário e de mangue se encontram intimamente ligados, pois se 

deve a ocorrência deste à existência daquele. Os estuários são ambientes de transição entre o 

continente e o mar, onde acontece grande diluição da água salgada. Com isso, as 

características hidrodinâmicas de circulação tornam as águas dos estuários muito mais 

produtivas, em termos biológicos, do que as águas do rio e do que as águas do oceano, pois 

ocorre o aprisionamento de nutrientes, de algas e de outras plantas. Isso dá um grande 

estímulo à produtividade desses corpos d’água. A extensão do litoral brasileiro gira em torno 

de 8500 km, no qual se encontram centenas de estuários, cujas dimensões podem chegar a até 

centenas de quilômetros. 

 

Para a renovação e depuração das suas águas, os estuários são dependentes das 

interações entre processos físicos, químicos, biológicos e geológicos, as quais não se encon-

tram ainda muito bem explicadas. Tais interações tornam os estuários tão férteis a ponto de 

produzirem grande quantidade de matéria orgânica. Suas águas são constantemente renovadas 

pela influência da maré. Esses ecossistemas costeiros desempenham inúmeras funções vitais, 

pois constituem o habitat natural de aves, mamíferos e peixes. Além de serem o ambiente de 

desova de muitas comunidades biológicas. Figuram, ainda, como rotas de migração para 

peixes de valor comercial. 

 

 O despejo de substâncias nocivas e de energia, na forma de calor, pela ação 

humana pode aumentar os níveis normais de concentração dos parâmetros indicativos da 

qualidade da água, causando, assim, a contaminação das águas dos estuários e gerando efeitos 

prejudiciais aos recursos vivos, perigo à saúde humana, deterioração da água e diminuição dos 

seus atrativos naturais e ainda obstáculos para a navegação e a pesca. 
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Dá-se o nome de mangues (ou manguezais) às formações florestais que ocorrem 

no ponto de encontro do continente com o mar (estuários) e constituem-se em estreitas faixas 

de terra costeira. Apesar de apresentar uma área relativamente pequena, essa interface entre a 

terra e o oceano constitui um dos ambientes mais dinâmicos do planeta. A Figura 2.1 mostra a 

extensão dos manguezais no Nordeste Brasileiro desde o Piauí até Pernambuco. A extensão 

estimada dos mangues no Estado do Ceará é de 174 km2 (LACERDA, 2006). 

        

 
Figura 2.1 - Ocorrência de manguezais no nordeste brasileiro. Fonte: LACERDA (2006) 
 

Devido ao seu posicionamento geográfico entre os ambientes marinho e 

terrestre, e a configuração de sua vegetação, os manguezais atuam como verdadeiros 

contensores da erosão provocada pela ação das ondas, protegendo determinados setores da 

linha da costa. Da mesma forma, fornecem proteção contra as enchentes ao longo dos rios , 

diminuindo a força das inundações e preservando áreas agrícolas e habitações adjacentes 

(COGERH, 1999). 

 

Apesar da vasta legislação ambiental existente versando sobre a preservação deste 

ecossistema, constata-se que por deficiências na fiscalização exercida pelos órgãos 

competentes e pela falta de conscientização ambiental da população, essas áreas tem sido 

degradadas por ação antrópica (COGERH, 1999). Além disso, segundo LACERDA (2006), 

“são raros os mapeamentos detalhados desses ecossistemas.” 
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2.1.1 Importância econômica dos estuários 
 

Por serem locais apropriados à instalação de portos e por se constituírem im-

portantes vias de acesso ao interior dos continentes, os estuários sempre figuraram como ne-

cessários ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

 

Aproximadamente 60% das grandes cidades do mundo se desenvolveram em vol-

ta dos estuários, por isso a área costeira é a região com a maior densidade demográfica do 

mundo. 

 
2.1.2 Fontes poluidoras dos estuários 
 

Sendo os estuários verdadeiros receptáculos de substâncias tanto naturais como 

provenientes das atividades humanas, eles podem sofrer degradação da qualidade de suas 

águas. Os produtos responsáveis por tal poluição e suas principais fontes são, segundo 

MIRANDA (2002): 

 

• Organismos patogênicos, matéria orgânica e nutrientes (dejetos municipais); 

• Pesticidas e herbicidas (agricultura); 

• Metais pesados, óleo e substâncias químicas tóxicas (indústrias, portos, marinas e 

navegação); 

• Calor (usinas de eletricidade); 

• Sedimentos (agricultura, pavimentação, construção e obras portuárias). 

 
2.1.3 Hidrodinâmica dos estuários  
 

Esses ambientes costeiros sofrem a influência de diversos agentes climáticos, 

oceanográficos, geológicos, hidrológicos, biológicos e químicos. A seguir, serão descritas as 

principais forçantes dos ambientes estuarinos. 

 

A luz do sol fornece a energia necessária para que o fitoplâncton realize a 

fotossíntese e dê suporte a toda a cadeia alimentar do estuário. 

 

A força do vento é responsável pelo processo de aeração e pela mistura da massa 

de água doce com a massa de água salgada. Isto pode causar a redução dos gradientes 
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verticais de salinidade. Além disso, o vento gera ondas e correntes nos estuários, o que 

intensifica a mistura vertical. 

 

Um estuário é o local onde a água salgada do mar é consideravelmente diluída 

pela água doce da bacia de drenagem do rio. Sendo assim, o seu balanço hídrico é sempre 

positivo. Ou seja, o volume das suas fontes de água (precipitação e descarga fluvial) é maior 

do que o volume do sorvedouro (a evapotranspiração). Segundo MIRANDA (2002), dentre os 

fatores que podem influenciar esse balanço, pode-se citar: a temperatura e a umidade relativa 

do ar, a direção e a intensidade do vento, a geomorfologia, as características do solo e a 

cobertura vegetal. 

 

“A descarga fluvial e os gradientes longitudinais de salinidade (densidade) 

gerados pela diluição da água do mar são fundamentais para a dinâmica do estuário e, em 

conseqüência, para os processos de transporte e mistura que ocorrem no seu interior” 

(MIRANDA, 2002). 

 

O movimento cíclico das marés também tem enorme influência sofre os estuários. 

Ele é originado pelo processo de atração gravitacional mútua entre a Terra e a Lua. A 

propagação da maré se constitui em um processo advectivo intenso. As características 

topográficas do estuário são importantes, pois determinam a excursão da maré, ou seja, a 

distância de penetração da maré no estuário. 

 

Todas essas forçantes podem ser representadas por funções do tempo e do espaço 

e agem ao mesmo tempo sobre o corpo d’água dos estuários. 

 
2.2 Correlação linear  
 

Freqüentemente, surgem problemas que envolvem uma série de variáveis. Então, 

torna-se de grande utilidade para a solução dos mesmos a determinação de uma relação entre 

essas variáveis. Logo, deve-se procurar a melhor compreensão para essa relação. Usando 

termos estatísticos, essa relação é designada pelo nome de correlação. Assim, segundo 

TRIOLA (1999), “Existe uma correlação entre duas variáveis quando uma delas está, de 

alguma forma, relacionada com a outra.” 
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A correlação cuja expressão matemática apresenta-se de modo mais simples para 

se trabalhar é a correlação linear. Para se chegar a essa correlação, usa-se o coeficiente de 

correlação linear de Pearson (r), o qual recebe essa denominação em honra ao seu criador Karl 

Pearson (1857 – 1936) e é dado pela Equação 2.1: 

 

r = [n∑xy – (∑x)(∑y)]/(√ n(∑x2) – (∑x)2) (√ n(∑y2) – (∑y)2)                                 (2.1) 

onde: 

r = coeficiente de correlação linear de Pearson; 

x e y = variáveis das quais se procura descobrir a correlação existente; 

n = número de pares de valores das variáveis x e y. 

 

O valor calculado de r deve ser arredondado para três casas decimais e pertencer ao intervalo  

[-1, +1]. Se o módulo do resultado de r for maior do que o valor na Tabela 2.1, pode-se afir-

mar que as variáveis x e y apresentam uma forte correlação linear. Caso contrário, não é pos-

sível afirmar a existência de uma correlação linear relevante entre x e y. 

Tabela 2.1 - Valores críticos do coeficiente de correlação de Pearson.  
n α = 0,05 α = 0,01 
4 0,950 0,999 
5 0,878 0,959 
6 0,811 0,917 
7 0,754 0,875 
8 0,707 0,834 
9 0,666 0,798 

10 0,632 0,765 
11 0,602 0,735 
12 0,576 0,708 
13 0,553 0,684 
14 0,532 0,661 
15 0,514 0,641 
16 0,497 0,623 
17 0,482 0,606 
18 0,468 0,590 
19 0,456 0,575 
20 0,444 0,561 
25 0,396 0,505 
30 0,361 0,463 
35 0,335 0,430 
40 0,312 0,402 
45 0,294 0,378 
50 0,279 0,361 
60 0,254 0,330 
70 0,236 0,305 
80 0,220 0,286 
90 0,207 0,269 
100 0,196 0,256 

                                           Fonte: TRIOLA (1999). 
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onde: 
 
α = grau de confiança. 
 

A grande vantagem da correlação é tornar possível a comparação entre variáveis 

cujas unidades sejam diferentes, pois o seu resultado é um número adimensional. Além disso, 

segundo DILLON (1984), não é preciso ajustar a série de dados a nenhuma distribuição de 

probabilidade.   

 

2.3 Análise multivariada (ou análise fatorial) 
 

Nos problemas práticos de qualidade de água, existem várias variáveis envolvidas 

na descrição de um mesmo fenômeno, as quais guardam grande relação entre si e, por isso, 

devem ser estudadas simultaneamente. Segundo BISHOP (2006), o conhecimento dessas 

relações possibilita “ações, tais como a classificação dos dados em diferentes categorias.”  

 

Para se determinar a relação existente entre os parâmetros e extrair as informações 

mais significativas dessa relação, utilizam-se os Métodos Estatísticos Multivariados. O termo 

análise fatorial foi usado inicialmente por Thurstone em 1931. 

 

Na verdade, a estatística multivariada compreende uma série de técnicas para a 

análise de dados. Essas técnicas têm como objetivos em comum a identificação da relação 

entre as variáveis, e, principalmente, a simplificação e a redução do número de variáveis 

(redução dimensional) com perda mínima de informação. Com isso, pode-se concentrar toda a 

atenção nos parâmetros realmente importantes. Segundo DILLON (1984), as técnicas 

multivariadas focam a sua análise nas covariâncias ou correlações entre as variáveis.  

 

O campo de atuação dos métodos multivariados abrange desde as ciências físicas, 

passando pelas ciências médicas e chegando até as ciências sociais. A razão desse uso tão dis-

seminado deve-se, além da necessidade de se analisar muitas variáveis ao mesmo tempo, ao 

advento dos computadores modernos, os quais possuem grande capacidade de armazenamento 

e alta velocidade de processamento. 

 

A disponibilização de vários pacotes de softwares estatísticos também foi 

responsável pela popularização dos métodos multivariados no meio científico. 
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Os métodos da estatística multivariada dividem-se, segundo DILLON (1984), em: 

 

1) Métodos dependentes: objetivam a análise entre duas séries de dados, nas quais 

há dependência de uma em relação à outra. São eles: 

    

a) Regressão múltipla: é, talvez, o método multivariado mais conhecido. Estima, 

ou prediz, o valor médio da variável dependente com base nos valores 

conhecidos das outras variáveis; 

 

b) Análise discriminante: tem como foco a determinação de uma combinação 

linear, a qual pode classificar um dado vetor X com p observações em um de 

dois grupos; 

 
c) Análise lógita: apropriada quando o critério de medida é discreto; 

 
d) Análise da variância multivariada (manova): usada quando os critérios múlti-

plos de medida estão disponíveis. Tem como objetivo avaliar o impacto dos 

vários níveis de medida de uma ou mais variáveis “esperimentais” nos crité-

rios de medida; 

 
e) Análise de correlação canônica: busca determinar a associação linear entre 

uma série de variáveis e uma série composta por critérios de medida. 

 

2) Métodos independentes: objetivam a análise da associação mútua entre todas as 

variáveis sem distinção de tipos. São eles:  

 

a) Análise da componente principal: técnica de redução do número de dados 

através de combinações lineares das variáveis originais, as quais são 

independentes entre si e respondem por parcelas cada vez menores da 

variância total à medida que vão sendo extraídas; 

 

b)  Modelo analítico do fator comum: outra técnica de redução de dados. Estuda a 

parcela da variância total que uma variável em particular tem em comum com 

as outras variáveis constituintes da série; 
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c) Escala métrica multidimensional: assume que os dados têm propriedades 

métricas, ou seja, a similaridade (ou dissimilaridade) entre dois parâmetros 

decresce (ou cresce) linearmente com a distância; 

 
d) Análise de agrupamento: identifica os grupos nos quais os elementos são mais 

semelhantes entre si do que entre os elementos pertencentes a outros grupos; 

 
e) Escala multidimensional não-paramétrica: transforma as similaridades (ou 

dissimilaridades) entre uma série de variáveis em distâncias; 

 
f) Modelos loglineares: expressam os principais efeitos e interações entre as 

variáveis.   

 

Dentre esses vários métodos da estatística multivariada, escolheu-se para esta dis-

sertação a Análise da Componente Principal, uma vez que ela, segundo MOITA NETO 

(2004), “fornece uma visão estatisticamente privilegiada do conjunto de dados”. 

 
2.4 Análise da Componente Principal (ACP) 
 

Segundo DILLON (1984), “a análise da componente principal transforma a série 

de variáveis originais em uma série menor de combinações lineares que respondem pela maior 

parte da variância da série original.” 

 

Segundo MOITA NETO (2004), “A análise de componentes principais consiste 

em reescrever as variáveis originais em novas variáveis denominadas componentes principais, 

através de uma transformação de coordenadas.” 

 

Essa mudança de coordenadas não altera a estrutura dos dados originais, os quais 

se encontram correlacionados entre si; tornando mais fácil a sua interpretação, pois: 

 
• As componentes principais são independentes (ortogonais) entre si, trazendo 

cada uma a sua informação estatística; 

• Essa informação estatística é maximizada à medida que as componentes 

principais são extraídas. Desse modo, as primeiras componentes são mais 

significativas que as demais, as quais podem até ser desprezadas. 
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A informação estatística extraída é a parcela de cada componente na composição 

da variância total dos dados. Tal independência de informações se deve ao fato de que cada 

componente principal é uma combinação linear de todas as variáveis originais. 

 

A extração das componentes principais é feita através da matriz de correlação, ou 

da matriz de covariância, das variáveis originais. Nesta dissertação, optou-se pela utilização 

da matriz de correlação linear dos parâmetros para a determinação das componentes 

principais; pois a normalização, realizada nesse caso, elimina os efeitos de escala, aos quais a 

ACP é sensível. Esse procedimento encontra-se descrito no Capítulo 4. 

 

Segundo BISHOP (2006), cada componente principal corresponde a cada um dos 

autovetores extraídos da matriz de correlação ou da matriz de covariância. A parcela da 

variância dos dados originais, retida em cada componente, corresponde aos autovalores 

associados a cada autovetor. Ou seja: 

 

                                         var[Yi] = λi                                                                 (2.2) 

 

onde:  

Yi = i-ésima componente principal (i = 1...n);  

var[Yi]  = parcela retida da variância total na i-ésima componente principal; 

λi  = autovalor associado ao i-ésimo autovetor (componente principal). 

 

Sendo assim, a variância total dos dados originais (Var) é calculada pelo 

somatório de todos os autovalores: 

 

                                                     n 

                                         Var = ∑ λi                                                                 (2.3) 

                                                   i=1 

 

Em termos percentuais, a participação de cada componente principal na explica-

ção da variância total das variáveis originais (%var[Yi]) é dada pela seguinte expressão: 
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                              %var[Yi] = (var[Yi]/Var) x 100%                                         (2.4) 

 

A matriz das componentes principais tem suas colunas organizadas segundo a 

ordem decrescente dos autovalores. Ou seja, a primeira coluna é o autovalor correspondente 

ao maior autovetor, a segunda coluna é composta pelo autovetor associado ao segundo maior 

autovalor; e, assim, sucessivamente. Para n variáveis, ter-se-ão n componentes principais e n 

autovalores associados. 

 

A grande contribuição da Análise da Componente Principal é “selecionar aquelas 

variáveis de maior participação em cada fator (componentes) e definir as que deverão ser mo-

nitoradas, reduzindo-se, assim, os custos com análises de variáveis de menor importância na 

qualidade das águas” (BRITO, 2005). 

 

2.4.1 Trabalhos realizados com a ACP 

 

A seguir, são descritos alguns trabalhos realizados com a utilização da análise da 

componente principal. 

 

CURI (1993) usou a análise da componente principal, além de outros dois 

métodos multivariados (análise de agrupamento e análise de variância multivariada), no 

estudo de 125 países segundo 26 indicadores sociais, econômicos, demográficos, de saúde, 

culturais e educacionais. Dentre essas variáveis, as mais significativas foram: a expectativa de 

vida, as taxas de mortalidade infantil e de menores de cinco anos, as taxas de natalidade e de 

fertilidade, e a taxa de matrícula no segundo grau para o sexo feminino.  

 

Os países analisados foram ordenados segundo o respectivo padrão de vida e 

divididos em cinco grupos. Cada grupo apresentou apenas duas componentes principais como 

significativas. 

 

MORALES (1999) analisou a qualidade das águas costeiras no Golfo de Valência, 

Espanha. A análise da componente principal permitiu a caracterização da qualidade de água 

da zona costeira, o estabelecimento das fontes e dos tipos de contaminação, e a identificação 

das áreas litorâneas associadas aos diferentes tipos de contaminação. 
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Observou-se que a contaminação das águas do golfo de Valência tem três tipos 

independentes de fontes poluidoras: urbana, industrial e agrícola.  

 

PARK (2000) estudou a baía Kyeonggi, o maior estuário da costa oeste da 

península da Coréia, usando a análise da componente principal, a qual revelou um claro 

padrão de tendências de longo prazo na qualidade da água. O início da década de 1980 foi o 

período de melhor qualidade da água. As piores condições foram observadas do fim dessa 

década até o início da década de 1990. A ACP discriminou muito bem essas tendências. 

 

A dinâmica da qualidade de água desse estuário foi identificada através dos 

principais parâmetros: oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, fosfato e demanda química de 

oxigênio.  

 

PETERSEN (2001) aplicou a análise da componente principal no rio Elba, 

Alemanha. Nesta pesquisa, mostrou-se que apenas duas componentes principais são 

suficientes para explicar aproximadamente 60% da variância total dos dados observados. A 

primeira componente principal é governada pela biomassa, sendo modificada por processos 

biológicos. A segunda componente principal é claramente governada pela vazão. 

 

Através da análise da componente principal, SILVA (2001) determinou que a 

distribuição da raiva bovina no Estado de Minas Gerais tem como variáveis mais relevantes as 

lavouras permanentes e temporárias, as pastagens naturais e plantadas, as lavouras em 

descanso e as terras produtivas não utilizadas. Ou seja, as transformações antrópicas são 

determinantes na distribuição espacial e temporal da raiva. 

 

BENGRAÏNE (2003) realizou um estudo, utilizando a análise da componente 

principal, no aqüífero Passaic, o qual se localiza no norte do Estado de Nova Jersey (EUA). 

Foram monitorados dados físicos, químicos e biológicos em 12 pontos ao longo do rio 

Passaic. A ACP foi aplicada com o intuito de extrair os fatores associados com a variabilidade 

hidroquímica e obter as mudanças espaciais e temporais na qualidade de água. 

 

Os padrões de qualidade (orgânicos, biológicos e químicos), extraídos pela ACP, 

foram identificados como sendo de origem natural, urbana, industrial e agrícola. Duas 

estações foram isoladas, mostrando uma possível fonte pontual ou não-pontual de poluição. 
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PARINET (2004) extraiu duas componentes principais no seu estudo realizado no 

sistema de lagos da cidade de Yamoussoukro. A primeira componente principal está ligada ao 

potencial trófico; e a segunda, ao nível trófico. Além disso, mostrou-se que era possível 

reduzir o número de parâmetros a apenas quatro (pH, condutividade, absorvência de UV e 

índice de permanganato). Essas simples variáveis, sendo mais fáceis de quantificar do que as 

clássicas (nutrientes, clorofila-a, etc.), são mais fáceis de serem usadas para o gerenciamento 

de recursos hídricos.  

  

Ao final da sua pesquisa, BRITO (2005) afirma que a ACP permitiu identificar as 

variáveis realmente relevantes no estudo da qualidade de fontes de água subterrânea na bacia 

hidrográfica do rio Salitre, localizada no Estado da Bahia. Essas variáveis, agrupadas em três 

fatores principais, estavam relacionadas à salinidade, associada à geologia da bacia em estudo. 

 

Esse trabalho avaliou a evolução da qualidade de água das fontes hídricas ao 

longo de 16 anos, de 1984 a 2001. Verificou-se, então, que não houve variações significativas 

nos padrões de qualidade das fontes de água. Por isso, recomendou-se um monitoramento de 

baixa freqüência da água subterrânea.  

 

No trabalho de MARQUES (2005), a ACP foi aplicada no estudo de seis variáveis 

explicativas da economia brasileira para um período de mais de 20 anos, de 1980 a 2003. 

Como resultado, as seis variáveis foram agrupadas em apenas uma componente principal, na 

qual somente a variável relacionada com investimentos se mostrou com baixo peso, ou seja, 

de pouca importância. 

 

KUPPUSAMY (2005) usou a análise estatística fatorial para estudar as 

interrelações entre diferentes variáveis e identificar a componente explicativa da poluição no 

estuário Ennore. Como resultado do estudo, constatou-se que, dentre os três fatores extraídos; 

o primeiro, responsável por 26,512% da variância total, é a principal componente explicativa 

da poluição no estuário analisado. As águas superficiais sofrem com o processo da 

eutrofização. As variáveis envolvidas nesse processo são nutrientes, pH, oxigênio dissolvido e 

sólidos suspensos. 

 

A pesquisa de OUYANG (2005), no rio St. Johns na Flórida, EUA, aplicou a 

análise da componente principal e outro método estatístico multivariado (a análise do fator 
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principal) para avaliar a efetividade da rede de monitoramento da qualidade de água com o 

objetivo de identificar as mais importantes. 

Das 22 estações selecionadas, três foram identificadas como menos importantes 

para a explicação da variância anual da série de dados; podendo, assim, não serem 

consideradas como principais. Logo, para melhorar a eficiência e a economia do 

monitoramento, deve-se reduzir o número de estações de 22 para 19.  

 

De todos os parâmetros físicos, químicos e biológicos, os mais importantes na 

variação da qualidade da água no rio St. Jonhs são: o carbono orgânico total, o carbono 

orgânico dissolvido, o nitrogênio total, o nitrito e o nitrato dissolvidos, o ortofosfato, a 

alcalinidade, a salinidade, o magnésio e o cálcio. 

 

BARBOSA (2005) fez uso da análise da componente principal para reduzir o 

número de variáveis pertinentes a um grupo de 435 suínos. Como resultado, houve o descarte 

de 54,5% dos parâmetros. Assim, apenas as variáveis tamanho da leitega ao nascer, número 

de tetos, peso aos 77 dias, consumo de ração e conversão alimentar são realmente 

significativas.  

 

COSTA (2005) analisou informações referentes a 233.214 cavalos da raça 

Mangalarga Marchador. Através da análise da componente principal foi possível o 

agrupamento dos animais estudados em cinco grupos genéticos, ou seja, determinou-se de 

quais outros grupos, os indivíduos pesquisados descendem. 

 

Para investigar os efeitos do processo de privatização das estatais (governo FHC) 

sobre as atitudes e opiniões do eleitorado brasileiro acerca da presença do Estado na 

economia, BALBACHEVSKY (2006) realizou uma pesquisa nacional de opinião (survey) no 

final de 2002 com 2514 entrevistados. Os dados dessa pesquisa foram tratados com a análise 

da componente principal.  

 

A ACP extraiu três componentes com grande influência sobre as respostas dos 

entrevistados: a primeira relacionada aos serviços públicos, a segunda relacionada aos 

serviços privatizados recentemente e a terceira, aos serviços identificados como de domínio 

da iniciativa privada.  
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Já em DISNEY (2007), no seu trabalho na Bacia do Baixo Acaraú, Estado do 

Ceará, a ACP não conduziu a uma diminuição significativa do número de parâmetros 

estudados, uma vez que, das 25 variáveis estudadas, 18 mostraram-se significativas no estudo 

de qualidade das águas superficiais.  

 

Porém, a análise da componente principal agrupou, ou seja, distinguiu cada um 

dos quatro fatores mais importantes para a explicação da qualidade das águas superficiais. A 

primeira componente principal estava relacionada ao processo de erosão e escoamento 

superficial, a segunda estava relacionada a fontes de poluição difusa (esgotos, áreas agrícolas, 

etc.); a terceira, à ação antrópica (sendo essa a componente orgânica) e a quarta estava ligada 

ao processo de intemperismo das rochas. 

 

A análise fatorial também foi utilizada por WANG (2007) no seu estudo das inte-

rações entre o fitoplâncton e as variáveis ambientais no lago Taihu, localizado na China. Os 

resultados mostraram que essas relações entre o fitoplâncton e as variáveis ambientais são 

extremamente sensíveis à variação sazonal. A dinâmica do fitoplâncton é regida pela 

temperatura da água no inverno, na primavera e no verão; e pelo fósforo total na primavera, 

no verão e no outono. 

 

A demanda química de oxigênio e a demanda biológica de oxigênio apresentam 

uma significativa relação positiva com o fitoplâncton na primavera, no verão e no outono. Já a 

relação entre o nitrogênio e o fitoplâncton é positiva na primavera e no outono, e negativa no 

verão. No verão e no outono, foram observadas relações significativas entre o fitoplâncton e o 

pH, e entre a transparência da água (Cor) e o oxigênio dissolvido (OD). 
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CAPÍTULO 3  
 

ÁREA DE ESTUDO 
 
3.1 A Bacia do rio Cocó 
 

O rio Cocó faz parte da bacia dos rios do litoral leste cearense e se estende por 

cerca de 50 km desde as nascentes na Serra da Aratanha, município de Pacatuba, até a foz en-

tre as praias do Caça e Pesca e Sabiaguaba na cidade de Fortaleza, onde adentra nos seus 24 

km finais e drena 60% da sua área. Ao longo de todo o seu percurso, o rio drena uma área to-

tal de 485 km2. Nasce com o nome de riacho Pacatuba. Depois do seu encontro com pequenos 

córregos, passa a ser chamado de Riacho Gavião, o qual possui uma bacia hidrográfica de 95 

km2 e abastece a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) através do açude Gavião, cuja ca-

pacidade total – em volume d’água – é de 29,5 hm3. Somente após receber a contribuição do 

rio Timbó, depois do 4º Anel Rodoviário (Ancuri), recebe o nome Cocó. A Figura 3.1 mostra 

o mapa do rio Cocó no município de Fortaleza. 

 

 
Figura 3.1 - Mapa do rio Cocó no município de Fortaleza. Fonte: fornecido por Renata Luna 
(2008).  
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Além de Fortaleza, onde forma o seu estuário e um manguezal de 210 ha, e Paca-

tuba, o rio Cocó percorre as cidades de Maracanaú, Aquiraz e Maranguape. Localiza-se geo-

graficamente entre os paralelos 3O 40’ 00’’ e 4O 00’ 00’’ de latitude sul, e entre os meridianos 

38O 26’ 00’’ e 38O 32’ 00’’ de longitude oeste. O clima predominante na bacia do Cocó é o 

tropical úmido. A pluviosidade fica em torno de 1400 mm por ano com temperatura média 

anual de 26,2 oC. O rio Cocó é semi-perene nas proximidades do litoral.  

 

Ao longo do Cocó, nota-se a presença de muitas lagoas, entre elas pode-se citar a 

lagoa da Maraponga, da Itaoca, do Opaia e do Papicu. A influência das marés sobre o rio Co-

có, a planície flúvio-marinha, abrange desde os trechos do rio localizados da BR-116 até a sua 

foz. 

 

Como exemplo da flora desse mangue, tem-se Avicenia germinans, (ou mangue 

preto), Laguncularia  racemosa, (o chamado mangue branco), Rhizophora mangle, (conheci-

do como mangue ver-melho), capim, coqueiro, carrapicho, mangueira, arranha-gato, etc. A 

presença desse tipo de vegetação deve-se, segundo, SEMACE (2007), às “condições adversas, 

com alta salinidade da água e do solo, níveis muito baixos de oxigênio no solo e freqüentes 

inundações pela maré alta”. 

 

 
Figura 3.2 - Trecho do rio Cocó entre as avenidas Washington Soares e Sebastião de Abreu. 
Fonte: www.semace.ce.gov.br (2007) 
 



                                                                                                                                                                                33 
 

3.2 Área de preservação 
 

O Parque Ecológico do rio Cocó é totalmente urbano, tendo sido criado no ano de 

1986. Apesar de não ser ainda devidamente regulamentado, o governo do Estado do Ceará, na 

intenção de proteger o mangue, promulgou o DECRETO Nº 20.253, de 05 de Setembro de 

1989 e o DECRETO No 22.587, 08 de Junho de 1993. O primeiro declara que as terras em 

torno do Projeto do Parque Ecológico do Cocó são de interesse social para fins de 

desapropriação. Já o segundo declara, também, como sendo de interesse social, para fins de 

desapropriação, as terras destinadas à ampliação do Parque Ecológico do Cocó (SEMACE, 

2007). 

 

 O Parque Ecológico, abrangido pelos referidos decretos, compreende o trecho do 

rio Cocó desde a BR-116 até a foz, perfazendo um total de 1.155,2 ha. Sob a Lei Federal n° 

9985, de 18 de julho de 2000, o Parque Ecológico do Cocó encontra-se em processo para a 

sua adequação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) com a proposta de 

ser denominado de Parque Estadual do Cocó (SEMACE, 2007). 

 

O Parque tem uso polivalente, ou seja, é destinado à proteção e à educação 

ambiental; ao lazer, ao ecoturismo, aos esportes e às pesquisas científicas (SEMACE, 2007).  

  

3.3 Classificação do rio Cocó 
 

Através da Resolução no 357, de 17 de março de 2005 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), classificam-se as águas do rio Cocó em: 

 

• Águas salobras: trecho que abrange desde a foz e se estende 8 km rio adentro (até a 

Avenida Washington Soares). As águas possuem concentrações salinas entre 0,5%o e 

30%o; 

 

• Águas doces: trecho que abrange desde o Km 8 até as nascentes. As águas possuem 

concentrações salinas iguais ou inferiores a 0,5%o. 

 

Tal classificação encontra-se no trabalho de RIBEIRO (2005). 
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3.4 Disponibilidade hídrica e saneamento 
 

Fortaleza se localiza na região mais favorável do estado do Ceará, onde predo-

minam índices médios anuais de pluviosidade superiores a 1.000 mm, os quais podem chegar 

até 1.500 mm anuais. Apesar disso, há grandes restrições na oferta d’água devido não só às 

características próprias do semi-árido brasileiro, mas também a dois fatores peculiares: 

 

• As bacias que cortam a cidade são independentes e, em geral, apresentam 

pequeno porte; 

 

• Há grande presença de relevos planos. 

 

Com isso os volumes de água drenados e escoados pelas bacias metropolitanas 

não são muito grandes. Sendo assim, torna-se inviável a construção de grandes reservatórios 

superficiais. Além disso, a forte ocupação populacional e as atividades sócio-econômicas pre-

sentes se constituiriam em intransponíveis obstáculos à inundação e à desapropriação de ter-

ras. 

 

Com dados de 2005, Fortaleza apresenta uma taxa de 99,8% de cobertura de 

abastecimento de água e uma taxa de 61,0% de cobertura de esgotamento sanitário 

(IPLANCE, 2007).  

 

As Tabelas 3.1 e 3.2 mostram, respectivamente, dados gerais para o ano de 2005 

acerca do abastecimento de água e do esgostamento sanitário na RMF em número de ligações. 

 

Tabela 3.1 - Dados gerais de abastecimento de água na RMF. 
Dados gerais de abastecimento de água

Categoria Número de ligações 
Residencial 697.778 
Comercial 36.537 
Industrial 1.613 

Fonte: www.iplance.ce.gov.br (2007) 
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Tabela 3.2 - Dados gerais de esgostamento sanitário na RMF. 
Dados gerais de esgotamento sanitário

Categoria Número de ligações 
Residencial 408.769 
Comercial 375.965 
Industrial 30.059 

Fonte: www.iplance.ce.gov.br (2007) 
 

O consumo de água da cidade foi estimado em 148,61 L/hab x dia. Estima-se tam-

bém que a demanda consolidada de água para o setor industrial em Fortaleza para os anos de 

2010 e 2020 será, respectivamente, de 2.273,9 L/s e 2.847,3 L/s (COGERH, 1999). 

 

Nos municípios que fazem parte da bacia do rio Cocó, 66,7% deles apresentam 

um índice de utilização de fossas rudimentares superior a 50% das suas residências. Com tal 

predomínio no uso das fossas juntamente com a falta de saneamento básico, tem-se como re-

sultado a poluição dos recursos hídricos superficiais. Apenas três municípios da bacia do Co-

có têm um sistema de esgotamento sanitário realmente efetivo. São eles: Fortaleza, Caucaia e 

Maracanaú. 

 

O despejo de resíduos líquidos de origem doméstica, industrial, ou mesmo hospi-

talar, nos corpos d’água, sem o devido tratamento, pode, além de tornar essas águas impró-

prias para o abastecimento humano, para usos industriais, para a irrigação e para o lazer; fa-

vorecer a contaminação de pessoas com organismos patogênicos e substâncias tóxicas. 

 

Com se não bastasse a pouca oferta hídrica disponível, tem-se, ainda, um elevado 

grau de poluição dos corpos d’água. Vê-se, então, o grande desafio que se apresenta: gestão 

de recursos hídricos escassos e poluídos.  

 
3.5 Intervenções antrópicas na bacia do rio Cocó 
 

As alterações sofridas pelo mangue do rio Cocó se devem, sobretudo, à ação 

humana, pois essa área tem experimentado ao longo do tempo um intenso e desordenado 

processo de urbanização sem a devida preocupação com o uso e a ocupação do solo. A taxa 

de urbanização da bacia do rio Cocó é de 99,1%. 
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3.5.1 Dados populacionais 
 

A maior parte dos habitantes da cidade de Fortaleza vive na área urbana. Segundo 

IPLANCE (2007), com dados do ano 2000, a taxa geométrica de crescimento anual da popu-

lação do município de Fortaleza é de 2,15%. A densidade demográfica é de 6.854,68 habitan-

tes por cada quilômetro quadrado. 

 

A população que vive às margens do rio Cocó constitui-se de pessoas com poder 

aquisitivo extremamente baixo e com elevado índice de analfabetismo. Têm como única 

forma de sobrevivência a atividade extrativista (pesca de crustáceos e moluscos) no mangue. 

Tal ati-vidade é realizada indiscriminadamente e de modo rudimentar. A captura das espécies 

ocorre antes que elas possam se reproduzir, o que compromete a sua preservação. Logo, há 

uma redução das espécies mais visadas, o que provoca não só a desestruturação da cadeia 

alimen-tar dos manguezais, bem como a dos ecossistemas próximos. 

 
3.5.2 A questão do lixo 
 

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os sistemas de acondicionamento, 

coleta e disposição final do lixo urbano mostram-se falhos, pois não atendem às recomenda-

ções técnicas requeridas. Logo, não há uma coleta diferenciada.  

 

Quase todos os terrenos chamados de "aterros sanitários" são, na verdade, grandes 

lixões. Pois, não há impermeabilização do solo para se evitar a contaminação dos lençóis 

d’água pelo chorume – líquido formado pela decomposição do lixo – e nem drenagem dos 

gases e das águas pluviais. Também é inexistente qualquer forma de tratamento para o mate-

rial lá depositado afim de se prevenir a poluição dos recursos hídricos, por exemplo. Locali-

zam-se em terrenos muitas vezes próximos a cursos d'água e áreas de proteção ambiental. 

 

O lixão do Jangurussu, que já se encontra desativado, localizava-se a margem 

esquerda do rio Cocó. A data da sua implantação foi o ano de 1977. Embora tenha sido con-

cebido originalmente para ser um aterro controlado e funcionar por pouco tempo – apenas três 

anos de vida útil –, o “aterro” do Jangurussu chegou a acumular em 20 anos de operação apro-

ximadamente 10 milhões de m³ de resíduos sólidos e a ocupar uma área de 21,6 ha. Esse lixão 

era tido como uma das prin-cipais fontes de poluição do rio Cocó, pois o escoamento do cho-

rume ocorria direto para o leito do rio, sem qualquer tratamento (COGERH, 1999). 
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 3.5.3 Setor industrial 
 

Os segmentos industriais com o maior potencial poluidor dos recursos hídricos 

são: Matadouros e Frigoríficos, Bebidas (cervejarias e destilarias de aguardente), Curtumes, 

Têxteis,, Produtos Alimentícios (beneficiamento do pescado e laticínios),  Químicas (alcális e 

cloro, petroquímico, refinaria de petróleo, extração e refino de óleo vegetal e detergentes), 

Papel e Papelão, Produtos farmacêuticos, Siderúrgico. Além da extração e distribuição de 

petróleo e das lavanderias industriais (COGERH, 1999). 

 

Através da distribuição geográfica das indústrias, verifica-se uma concentração do 

parque industrial nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e Maranguape. A presença 

dessas unidades industriais representa um risco de poluição bem acentuado. 

 

Dentre as indústrias com elevado potencial poluidor dos corpos d’água em 

Fortaleza, tem-se dezesseis estabelecimentos da indústria têxtil, uma empresa da indústria 

química – extração e refino de óleo vegetal –, uma fábrica de álcalis e cloro, e cinco empresas 

de detergentes. 

 

Fortaleza conta, ainda, com dois estabelecimentos do ramo Matadouros e Frigorí-

ficos voltados para o abate de aves e outro para o abate de bovinos; um beneficiamento de 

pescado; um laticínio e uma fábrica de produtos farmacêuticos. O valor da DBO dos dejetos 

oriundos desse segmento oscila entre 800 e 32.000 mg/l (COGERH, 1999). 

 

 Segundo COGERH (1999), no ramo Curtumes, as águas residuárias se mostram 

com elevados teores de sólidos suspensos, de sólidos dissolvidos totais (salinidade) e de sul-

fetos, além de cal livre, tanino, matéria orgânica e produtos tóxicos, como o cromo. A DBO 

desses despejos oscila entre 1.000 e 1.500 mg/l. Os despejos provinientes do processamento 

do pescado apresentam um valor de DBO em torno de 4.300 mg/l. 

 

O potencial poluidor da indústria têxtil é representado principalmente pelos 

despejos oriundos dos processos de alvejamento e tingimento dos tecidos com corantes sulfu-

rados. Os resíduos resultan-tes das diversas operações (tingimento de fios, engomação, desen-

gomação, cozimento, alvejamen-to, mercerização, estamparia, tinturaria, lava-gem e vaporiza-

ção) encerram compostos orgânicos (amido, dextrina, gomas, glicose, graxas, pectina, alcoois, 
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ácido acético, sabões e detergentes) e inorgânicos (hidróxido de sódio, carbonato, sulfato e 

cloreto). O pH dos despejos varia entre 8 e 11. A DBO oscila entre 200 e 600 mg/l 

(COGERH, 1999). 

  

A indústria de produção de álcalis tem a tendência de produzir efluentes que 

contêm cloreto de sódio, sulfatos, sólidos em suspensão, pH superior a 9 (hidróxido de sódio) 

e mercúrio.  

 

As águas residuárias provenientes das lavanderias industriais contém substâncias 

retiradas das roupas no processo de lavagem como sabão, álcalis, hipoclorito de sódio, peróxi-

do de hidrogênio, fluoretos e, às vezes, detergentes sintéticos. Desse modo, a composição típi-

ca dos dejetos das lavanderias industriais se mostra com um pH entre 9,0 e 9,3. O valor da 

DBO5 20oC oscila entre 400 e 450 mg/l (COGERH, 1999). 

 

No ramo Bebidas, os principais dejetos líquidos gerados pela fabricação de 

aguardente são oriundos: da lavagem da cana, com DBO = 726 mg/l, dos evaporadores, cujo 

valor de DBO é de 780 mg/l, das colunas barométricas, apresentando uma DBO igual a 424 

mg/l, e da lavagem dos pisos e dos equipamentos, cuja DBO varia entre 200 a 2.000 mg/l.Os 

despejos provenientes das fábricas de cerveja possuem um pH oscilando entre 7 e 8, podendo, 

por vezes, chegar a 10 ou 11. Os valores de DBO ficam entre 400-1.500 mg/l. As indústrias 

de laticínios produzem despejos cujo valor da DBO oscila entre 500 e 2000 mg/l, podendo 

chegar até 3000 mg/l (COGERH, 1999). 

 
O município de Fortaleza conta com 20 fábricas no ramo metalúrgico. A produção 

de tintas conta com 15 indústrias, das quais 46,7% estão situadas na bacia do Cocó 

(COGERH, 1999). 

 
3.5.4 Enchentes 
 

A bacia do Cocó é constatada área com riscos de inundações periódicas 

(COGERH, 1999). O local com maior expressividade dentro da bacia para o risco de enchen-

tes é a Região Metropolitana de Fortaleza, pois a ocupação se dá de modo indiscriminado e 

cada vez mais intenso ao longo da rede de drenagem do rio Cocó. Note-se pela proliferação de 

favelas nas margens do rio. 
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O problema das enchentes é determinado por:  
 

• regime pluviométrico –  apresenta grande irregularidade. Em determinados  
anos há chuvas abundantes e em outros ocorre seca; 

 
• feição geológica – o substrato cristalino favorece um escoamento instantâneo 

dos deflúvios gerados e não propicia a formação de reservas subterrâneas significati-
vas, o que impossibilita a perenização do rio; 

 
• desmatamento e  ocupação desordenada das margens – gera assoreamento do 

leito do rio;  
 

• lançamento de lixo e outros dejetos no leito do rio – resultado da ocupação de-
sordenada. Diminui a seção da calha do rio, impedindo o escoamento natural da água 
drenada.  

 

 
Figura 3.3 - Lixo plástico acumulado nos aguapés do rio Cocó. Fonte: 
www.diariodonordeste.com.br (2008) 
 

No período compreendido entre os anos de 1984 e 1999, o município de Fortaleza 

teve cerca de 40% das suas lagoas atingidas por loteamentos, aterramentos e invasões. Deste 

total, aproximadamente 11% das lagoas desapareceram por completo, entre elas com seus 

respectivos bairros:  

 

• Lagoa do Mel (Álvaro Weyne);  

• Lagoa da Felicidade (Pirambu); 

• Lagoa do Coração (Vicente Pizon);  
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• Lagoa de São João (Ancuri); 

• Lagoa do Garrote (Centro); 

• Lagoa de Jacarecanga (Jacarecanga);  

• Lagoa do Murici; 

• ao menos uma lagoa do Complexo Lagoa Grande (Cidade 2000).  

 

Já estas lagoas, com seus respectivos bairros, tiveram seus espelhos bastante 

reduzidos por aterra-mentos ou loteamentos: 

 

• Lagoas da Zeza e do Tijolo (Luciano Cavalcante);  

• Lagoa do Porangabussu (Rodolfo Teófilo);  

• Lagoa do Genibaú (Pici);  

• Lagoa da Boa Vista (Castelão);  

• Lagoas do Catão e Dona Libânia (Mondubim);  

• Lagoa Maria Vieira (Cajazeiras);  

• Lagoa do Papicu (Papicu); 

• Lagoas Redonda e do Taíde (Lagoa Redonda);  

• Lagoa da Parangaba (Parangaba);  

• Lagoa Seca (Água Fria/Edson Queiroz);  

• Lagoa de Messejana (Messejana); 

• Complexo Lagoa Grande na Cidade 2000. 

 

As enchentes, além dos transtornos causados ao fluxo normal de pessoas e 

veículos, favorecem à proliferação de doenças de veiculação hídrica, o que gera problemas de 

saúde pública. 
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CAPÍTULO 4 
 

 METODOLOGIA 
 

4.1 Coleta dos dados 
 

Os dados dos parâmetros de qualidade de água utilizados neste estudo foram 

obtidos junto ao Instituto de Ciências do Mar (Labomar) – da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) –, que realizou campanhas de campo na bacia do rio Cocó entre os dias 18 de julho de 

2003 e 29 de outubro de 2004. Procedeu-se ao estudo das águas do rio Cocó, pois esse recurso 

hídrico sofre grande influência do mar, o qual é o verdadeiro objeto de pesquisa do Labomar. 

A Figura 4.1 mostra os pontos de coleta das amostras de água. 

 

Figura 4.1 - Pontos de coleta de água do rio Cocó. Fonte: fornecido por Renata Luna (2008). 
 
4.2 Seções estudadas  
 

As seções que tiveram seus parâmetros de qualidade de água estudados foram: a 

Foz, Av. Sebastião de Abreu, Av. Washington Soares e BR-116, as quais correspondem, res-

pectivamente, aos pontos 1, 2, 3 e 7 da Figura 4.1. 
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A divisão em seções se faz necessária ao estudo desse tipo de ecossistema 

costeiro, devido às suas características típicas.  

 
Estimar o comportamento da qualidade da água nos estuários é algo complicado 
devido aos movimentos de maré, a qual cria correntes que produzem variações 
substanciais nos valores dos parâmetros de qualidade da água em certos pontos do 
estuário. Pode-se, contudo, usar algumas simplificações com resultados muito 
significativos. Um procedimento simples consiste em dividir o estuário em 
segmentos. (THOMANN, 1987) 

 

4.2.1  Seção 1: BR-116  

 

Observa-se pouca oferta de serviços urbanos. Nesse ponto, existem poucos 

imóveis residenciais e alguns pequenos estabelecimentos comerciais. 

 

4.2.2 Seções 2 e 3: Washington Soares e Sebastião de Abreu  

 

Já nas seções correspondentes às Avenidas Sebastião de Abreu e Washington 

Soares, verifica-se grande especulação imobiliária das áreas lindeiras do rio Cocó. Além da 

presença de grandes edifícios residenciais, constata-se o processo de favelização às margens 

do mangue. Assim, tem-se uma coexistência da população de classe média com pessoas de 

baixa renda. 

 

Nessas seções, nota-se, também, a presença de diversos tipos de estabelecimentos 

comerciais, dentre os quais merece destaque o shopping center Iguatemi, localizado na 

Avenida Engenheiro Santana Júnior. Aqui, vale o seguinte esclarecimento: a seção de-

nominada de “Washington Soares” no estudo realizado pelo Labomar corresponde, na verda-

de, à Engenheiro Santana Júnior. Sendo a primeira uma continuação da segunda. Ainda assim, 

ao longo desta dissertação, o referido ponto continuará a ser denominado de Washington Soa-

res. 

 

4.2.3 Seção 4: Foz 

 

Corresponde ao ponto de formação do estuário do rio Cocó. Não há presença 

relevante de elementos urbanos. 
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4.3 Parâmetros de qualidade de água analisados 
 

As características físicas, químicas e biológicas de qualquer corpo hídrico são 

representadas por diversas variáveis, as quais são chamadas parâmetros de qualidade de 

água. A determinação dessas variáveis indica o estado de qualidade das águas do corpo 

hídrico, pois quando esses parâmetros atingem valores superiores aos estipulados para certo 

uso, constituem-se em impurezas (UFV, 2008).  

 
Ao processo sofrido por qualquer substância de natureza orgânica despejada em 

um rio, dá-se o nome de autodepuração. Tal processo se faz necessário para que se restabe-

leça a situação de equilíbrio de antes do lançamento. Porém, quando a carga poluidora excede 

a capacidade natural de depuração do corpo hídrico, esse começa a degradar-se. (OPPA, 

2007). 

 
Os parâmetros de qualidade de água selecionados para a análise foram: Cor, 

Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo, Nitrato e 

Coliforme Fecal. Sendo as três primeiras dependentes das três últimas. 

 

Apesar de mais parâmetros terem sido medidos pelas campanhas de campo do La-

bomar, esses foram os selecionados por apresentarem uma maior quantidade de dados 

levantados. Vale ressaltar, também, que não houve por parte de COGERH (1999) uma 

localização mais precisa das fontes poluidoras de origem industrial presentes na bacia do rio 

Cocó.  

Assim, não é possível determinar se uma ou mais de uma fonte poluidora 

responde pela contaminação em um determinado ponto do trecho estudado, ou seja, não se 

pode discriminar a contribuição de cada fonte. Logo, o resultado analisado da poluição é o 

efeito conjunto dos diversos efluentes industriais. 

 
4.3.1 Cor 
 

A cor na água resulta da presença de substâncias em solução. É causada, entre 

outras coisas, pela decomposição de matéria orgânica ou pelo lançamento de esgotos 

industriais e domésticos.  
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4.3.2 Oxigênio Dissolvido (OD) 
 

Quando as águas de algum manancial apresentam baixos valores de oxigênio 

dissolvido, isso é sinal de que o corpo hídrico recebeu matéria orgânica, pois as bactérias 

aeróbias consomem oxigênio na decomposição da matéria orgânica. Isso reduz o oxigênio 

dissolvido da água. Caso esses lançamentos de material orgânico superem a capacidade de 

autodepuração do recurso hídrico, as taxas de oxigênio dissolvido podem ficar baixas o sufi-

ciente para extinguir os organismos aeróbios presentes na água. 

 
4.3.3 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
 

Representa a quantidade de oxigênio consumida durante a oxidação de matéria 

orgânica presente no esgoto, por exemplo, pelas bactérias aeróbias.  

 

4.3.4 Fósforo 
 

É encontrado na água sob as seguintes formas: ortofosfato, polifosfato e fósforo 

orgânico. Porém, sua principal forma é o fosfato (PO4
-3). Seu excesso causa a eutrofização 

(crescimento exagerado de plantas aquáticas). Origina-se na dissolução de compostos do solo 

e de rochas.  

 

Pela absorção do fósforo, os vegetais produzem aminoácidos, proteínas e ácidos 

nucléicos; os quais são transferidos a todos os outros elementos da cadeia biótica através do 

fluxo de energia e do ciclo de matéria. Com a decomposição de matéria orgânica, os esgotos 

domésticos e industriais; os fertilizantes, os detergentes e as fezes de animais, esse elemento 

químico retorna ao meio ambiente. 

 

Caso seja drenado para o mar, o fósforo é sedimentado e incorporado às rochas. 

Se houver rebaixamento do nível do mar, ou mesmo a elevação do seu leito, o fósforo pode 

voltar a compor o ecossistema terrestre. Vê-se, portanto, que esse ciclo compreende tanto as 

relações ecológicas entre os organismos vivos, quanto os processo geológicos do meio 

ambiente.  
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Figura 4.2 – Ciclo do fósforo. Fonte: USP (2008) 

 
 
4.3.5 Nitrato 
 

É uma das formas sob as quais é encontrado o nitrogênio na água. Pessoas que 

ingerem água contaminada com nitrato podem desenvolver uma doença chamada metemoglo-

binemia (o ferro da hemoglobina torna-se incapaz de transportar oxigênio).  

 

O nitrogênio proveniente da degradação da matéria orgânica é absorvido pelas 

bactérias do solo e por outras que vivem em simbiose com certas plantas. Esse nitrogênio 

molecular é convertido em nitrato (NO3) e em nitrito (NO2). Após esse processo, os nitratos 

entram no ciclo metabólico dos vegetais superiores, os quais, por sua vez, servem de alimento 

para os animais. Com a decomposição dos animais mortos e com os seus excrementos, o 

nitrogênio – na forma de compostos – volta a ser aproveitável para as plantas, fechando o seu 

ciclo.  

Suas origens também estão nos esgotos domésticos e industriais; e nos 

fertilizantes.   
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Figura 4.3 – Ciclo do nitrogênio. Fonte: USP (2008) 

 
 
4.3.6 Coliformes fecais 
 

Bactérias cuja presença na água evidencia a poluição causada por esgotos 

domésticos, uma vez que esses microorganismos patogênicos têm como habitat os intestinos 

dos animais vertebrados, incluindo o ser humano. 

 
4.4 Escolha do método para a análise dos dados 
 

No estudo da qualidade de água, na grande maioria das vezes, utilizam-se mode-

los matemáticos para a análise dos parâmetros que descrevem o fenômeno da poluição nos 

corpos d’água. Porém, esse processo requer uma quantidade abundante de dados. Isso não 

estava à disposição deste trabalho. Então, para se proceder ao devido tratamento da quantida-

de reduzida de dados disponíveis, optou-se pela abordagem estatística, a qual se mostrou ca-

paz de extrair as informações necessárias dos dados brutos sobre a qualidade das águas do es-

tuário do Cocó. 

 
A modelagem estatística utilizada foi a Análise Estatística Multivariada. E dentre 

os vários métodos multivariados, utilizou-se a Análise da Componente Principal.    
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4.5 Extração das componentes principais 
 

A seguir, é descrito o passo-a-passo para a extração das componentes principais: 
 

1) Chama-se X o vetor coluna com as variáveis originais; 

 

2) Organizam-se os valores medidos dos parâmetros estudados numa tabela     

                        (matriz), chamada P; 

 

3) Chama-se A (n x n) a matriz com os valores obtidos da correlação linear entre  

     os valores dos n parâmetros estudados; 

 

4) S (n x n) é a matriz cujas colunas são os autovetores da matriz A, as quais são  

     ordenadas do maior para o menor autovalor, ou seja, a primeira coluna é o     

     autovetor associado ao maior autovalor, a segunda coluna é o autovetor as-     

     sociado ao segundo maior autovalor e, assim, sucessivamente. Essa é a matriz     

     das componentes principais; 

 

5) Normalizando as colunas da matriz S, obtém-se a matriz C (n x n), que é a  

     matriz ortogonal de mudança de coordenadas e cujos elementos são os pesos     

     das variáveis originais em cada uma das componentes principais;  

 

6) Y é o vetor coluna com as novas variáveis (componentes principais), sendo  

    dado na forma matricial por: 

 
                                                   Y = CX                                                                   (4.1) 

 
 
A matriz A das correlações lineares é simétrica. Cada um dos autovetores dela 

extraídos, os quais compõem a matriz S, respondem por uma parcela distinta da variância 

total. Esses dois fatos fazem com que as componentes principais sejam perpendiculares 

(ortogonais) entre si, ou seja, independentes. Assim, tem-se a separação, ou melhor, o 

agrupamento dos fatores explicativos do fenômeno da poluição das águas no estuário do rio 

Cocó. 
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A correlação linear possibilita a eliminação de possíveis efeitos de escala gerados 

pelos dados brutos. Pois, o resultado da correlação é um número adimensional, o que facilita a 

interpretação. Já o vetor Y é, na verdade, o vetor dos pesos (cargas) das variáveis originais nas 

componentes principais. A normalização dos autovetores da matriz S, o que gera a matriz C, 

também tem a mesma função de tornar mais simples a análise dos dados.  

  

4.6 Número de componentes extraídas 
 

A parcela da variância total que cada componente principal possui é dada pelo seu 

respectivo autovalor. Para reduzir o número de variáveis sem perda significativa de informa-

ção, retêm-se as componentes cujo autovalor seja igual ou maior do que 1. Esse é o chamado 

critério de Kaiser (1960). 

 
4.7 Recurso computacional utilizado 
 

Para a realização do grande volume de cálculos envolvido no processo de extração 

das componentes principais, foi utilizado o software estatístico StatGraphics versão 5.1. 

 
4.8 Aplicação do método da componente principal 
 

O método da componente principal foi aplicado a cada uma das seções 

selecionadas no trecho do Parque Ecológico do rio Cocó, que se estende desde a BR-116 até a 

Foz. Os resultados foram plotados em planilhas Excel®. 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir, são apresentados e discutidos os resultados da extração das componentes 

principais em cada uma das seções estudadas no Parque Ecológico do rio Cocó. 

 
5.1 Valores medidos dos parâmetros 
 

Na Tabela 5.1, observa-se o resultado das amostragens dos parâmetros de 

qualidade de água feitas nas seções estudadas. 

 

Tabela 5.1 - Valores dos parâmetros em cada seção de amostragem.  
Seções Cor (uH) OD (mg/L) DBO (mg/L) Fósforo (mgP/L) Nitrato (mgN/L) Coliforme fecal (NMP/100mL)

70 7,3 1,6 0,04 0,5 300
13 6,6 3,3 0,04 0,4 200
49 3,6 4,8 0,17 0,2 20
266 3,2 4,8 0,28 1,1 5000
10 6,4 5,4 0,08 0,4 2000
176 3,62 6,03 0,23 0,6 16000
7 7,64 1,61 0,03 0,2 300
44 3 1,608 0,06 0,1 0
54 2 9,5 0,37 0,7 2800
72 1,8 3,2 0,64 0,4 555
245 2 2,9 0,28 1,3 2400
96 1 9,6 0,53 0,5 16000
80 1,82 24,12 0,19 0,5 9000
108 0,6 2,412 0,55 0,4 0
53 1,6 9,5 0,41 0,7 9000
186 1,4 7,1 0,37 1,3 2400
90 1 7,2 0,6 0,3 16000
88 1,61 66,33 0,16 0,9 16000
89 1 2,01 0,81 0,4 0
74 5,4 5,9 0,57 0,4 3500
115 1,8 7,1 0,47 0,6 0
103 2 9,6 0,5 0,3 3500
146 4,82 3,02 0,28 0,9 16000
169 0 0,402 1,8 1,1 0

Foz

Sebastião de Abreu

Washington Soares

BR 116

Dias de coleta
18/07/2003
04/09/2003
03/12/2003
11/03/2004
29/04/2004
22/06/2004
22/07/2004
29/10/2004

22/06/2004
29/10/2004
18/07/2003
11/03/2004

18/07/2003
29/10/2003
11/03/2004
23/04/2004

23/04/2004
22/06/2004
29/10/2004

02/10/2004

18/07/2003
12/03/2004
22/04/2004
22/06/2004

 
Fonte: Labomar (UFC). 
 
5.2 Correlação linear entre os parâmetros de qualidade de água 
 

Em cada seção estudada, foi feita a correlação linear entre os parâmetros para 

determinar como as variáveis se comportam uma em relação às outras.  
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Tabela 5.2: Matriz de correlação dos parâmetros em cada seção. 
Cor OD DBO Fósforo Nitrato Coliforme fecal

Foz

Cor 1,000 -0,595 0,455 0,889 0,874 0,637
OD -0,595 1,000 -0,430 -0,732 -0,229 -0,397

DBO 0,455 -0,430 1,000 0,738 0,456 0,644
Fósforo 0,889 -0,732 0,738 1,000 0,712 0,665
Nitrato 0,874 -0,229 0,456 0,712 1,000 0,472

Coliforme fecal 0,637 -0,397 0,644 0,665 0,472 1,000
Cor 1,000 0,135 -0,378 -0,321 0,852 -0,150
OD 0,135 1,000 0,246 -0,536 0,522 -0,190

DBO -0,378 0,246 1,000 -0,651 -0,227 0,547
Fósforo -0,321 -0,536 -0,651 1,000 -0,540 -0,160
Nitrato 0,852 0,522 -0,227 -0,540 1,000 -0,157

Coliforme fecal -0,150 -0,190 0,547 -0,160 -0,157 1,000
Cor 1,000 -0,050 -0,156 -0,145 0,702 -0,417
OD -0,050 1,000 0,587 -0,881 0,670 0,236

DBO -0,156 0,587 1,000 -0,763 0,282 0,597
Fósforo -0,145 -0,881 -0,763 1,000 -0,697 -0,499
Nitrato 0,702 0,670 0,282 -0,697 1,000 -0,219

Coliforme fecal -0,417 0,236 0,597 -0,499 -0,219 1,000
Cor 1,000 -0,556 -0,769 0,589 0,926 0,167
OD -0,556 1,000 0,168 -0,704 -0,355 0,647

DBO -0,769 0,168 1,000 -0,660 -0,938 -0,181
Fósforo 0,589 -0,704 -0,660 1,000 0,612 -0,522
Nitrato 0,926 -0,355 -0,938 0,612 1,000 0,188

Coliforme fecal 0,167 0,647 -0,181 -0,522 0,188 1,000

BR 116

Foz

Sebastião de Abreu

Washington Soares

 
 

Usando-se a Tabela 2.1 do Capítulo 2, pôde-se determinar, para cada seção, quais 

as correlações realmente significativas. Adotou-se o grau de confiança de 0,05. 

 
5.2.1 Seção 1 - Foz  
 

Foram comparados oito pares de dados entre as variáveis. Logo, só as correlações 

cujo módulo seja maior que 0,707 são relevantes. Assim, constata-se uma forte correlação 

entre: Cor e Fósforo (r = 0,889), Cor e Nitrato (r = 0,874), OD e Fósforo (r = -0,732), DBO e 

Fósforo (r = 0,738), Fósforo e Nitrato (r = 0,712). O Coliforme Fecal não mostrou correlação 

importante com as outras variáveis neste ponto do estuário. 

 

A forte correlação positiva entre o Fósforo e o Nitrato é explicada pela origem co-

mum entre eles: a decomposição de matéria orgânica, a qual se deve a processos naturais e, 

provavelmente, ao depósito de animais mortos. A presença de cadáveres animais já foi consta-

tada em outro ponto do rio Cocó por MAVIGNIER (1992). Não há instalações industriais na 

foz.  

 

Nessa seção, a inexistência de correlação significativa do Coliforme Fecal indica 

uma possível contaminação por excrementos de animais e por despejos da população ribeiri-

nha. Essa população já foi constatada nos estudos de MAVIGNIER (1992) e COGERH 
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(1999). Tais dejetos, devido ao seu volume reduzido, não constituem grande fonte para os 

demais parâmetros a ponto desses se correlacionarem mais fortemente com o Coliforme 

Fecal. Sendo assim, o esgoto doméstico não é fonte apreciável de contaminação da água. 

 

Evidenciada a presença de matéria orgânica pelo Fósforo e pelo Nitrato, entende-

se a forte correlação positiva entre cada um deles e a Cor. A correlação positiva entre o Fós-

foro e a DBO era esperada, pois quanto mais matéria orgânica presente na água, maior o con-

sumo de oxigênio. Logo, menor será a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Isso é ex-

plicitado pela forte correlação negativa entre o Fósforo e a OD. 

 
5.2.2 Seção 2 - Sebastião de Abreu 
 

Foram comparados seis pares de dados entre as variáveis. Logo, somente as cor-

relações cujo módulo seja maior que 0,811 são significativas. Assim, constata-se uma forte 

correlação apenas entre: Cor e Nitrato (r = 0,852).  

 

Todas as demais variáveis não apresentaram correlações apreciáveis, incluindo 

com o Coliforme Fecal. Sendo o Coliforme Fecal indicador de contaminação por esgoto do-

méstico, isso evidencia que o esgoto doméstico também não tem grande influência na conta-

minação da água nesse ponto e que a presença do Nitrato se deve à contaminação por dejeto 

industrial. Então, a forte correlação positiva entre o Nitrato e a Cor resulta da presença de 

substâncias de origem industrial em solução. 

 
5.2.3 Seção 3 - Washigton Soares 
 

Nesta seção do estuário do rio Cocó, foram comparados cinco pares de dados 

entre as variáveis. Logo, apenas as correlações cujo módulo seja maior que 0,878 são signifi-

cativas. Desse modo, vê-se uma forte correlação somente entre os parâmetros: OD e Fósforo 

(r = -0,881). Os outros parâmetros não apresentaram correlação linear significativa. 

 

Mais uma vez, os outros parâmetros não apresentaram correlações significativas, 

incluindo com o Coliforme Fecal. Pode-se afirmar, então, que o esgoto doméstico lançado 

nesse trecho não tem grande influência na contaminação. Logo, o Fósforo é de origem indus-

trial. A forte correlação negativa do Fósforo com a OD é explicada pelo fato de que quanto 

mais matéria orgânica na água, menos oxigênio nela dissolvido.  
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5.2.4 Seção 4 - BR 116 
 

Na última seção estudada, foram comparados também cinco pares de dados entre 

as variáveis. Assim, apenas as correlações cujo módulo seja maior que 0,878 são significati-

vas. Desse modo, vê-se uma forte correlação só entre os parâmetros: Cor e Nitrato (r = 0,926), 

DBO e Nitrato (r = -0,938). 

 

Analogamente às três seções anteriores, não há despejo significativo de efluentes 

domésticos. Há maior contaminação por esgotos industriais, dada a presença do Nitrato. As-

sim, compreende-se a forte correlação positiva entre o Nitrato e a Cor. Porém, ocorre uma for-

te correlação negativa entre o Nitrato e a DBO, o que não seria esperado, pois a presença de 

matéria orgânica na água causa um aumento na demanda por oxigênio. Provavelmente, a po-

luição já tenha alcançado índices tão altos que foi capaz até de reduzir a quantidade de bacté-

rias e, conseqüentemente, sua atividade de demanda por oxigênio. 

 
5.2.5 Resultado geral das correlações 
 

Como resultado geral da análise das correlações entre os parâmetros de qualidade 

de água para cada trecho, pode-se afirmar que o esgoto doméstico, apesar de presente, é uma 

fonte de contaminação menor quando comparada com os dejetos industriais.  

 

Segundo SEMACE (2007), dentre os grandes problemas ambientais do rio está o 

“lançamento de efluentes de ligações clandestinas”. A razão de ser desses despejos ilegais é 

esconder o fato de que esses efluentes não recebem o devido tratamento antes de chegarem ao 

corpo hídrico, apresentando, assim, grande potencial poluidor.  

 

Logo, pela maior participação dos esgotos industriais em relação aos domésticos 

na contaminação da água, pode-se afirmar que a maior parte e/ou o maior volume dessas 

ligações clandestinas é de responsabilidade das indústrias. Entende-se, agora, a ênfase dada 

por COGERH (1999) no seu estudo ao setor industrial ao longo da bacia do rio Cocó. 

 

Porém, deve-se observar que as características hidrodinâmicas do estuário são 

extremamente relevantes no fenômeno da poluição. A salinidade, introduzida pelo efeito de 

maré, desempenha um importante papel no decaimento natural do número de coliformes 

fecais. Em outras palavras, a salinidade reduz a quantidade do coliforme.  
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Pode-se atribuir, também, à sazonalidade a diminuição nos valores desse 

parâmetro. No período chuvoso, o maior volume drenado de água aumenta a descarga fluvial 

(vazão) no estuário, o que contribui para uma maior diluição do sistema. Assim, no balanço 

geral, o coliforme acaba por não apresentar correlações lineares significativas com os outros 

parâmetros em todas as quatro seções estudadas, as quais são influenciadas diretamente pela 

excursão da maré. 

 

Deve-se observar, ainda, que a sazonalidade e a dinâmica do estuário também 

podem repercutir nos demais parâmetros. A diluição reduz as concentrações do fósforo e do 

nitrato. Na estação seca – época de menor vazão –, o fósforo pode precipitar e se incorporar 

aos sedimentos de fundo; reduzindo, dessa maneira, a sua presença em suspensão na água. 

Mais uma vez, no balanço geral, poucas correlações lineares significativas acabam por serem 

estabelecidas.  

 

Por fim, a correlação observada entre o Nitrato e a DBO para a seção da BR-116 é 

um forte indício de que a contaminação industrial ao longo do trecho estudado deve-se, tam-

bém, aos despejos provenientes do distrito industrial de Maracanaú – distante 18 km do centro 

de Fortaleza – no rio Timbó, que é afluente do rio Cocó, à altura do Anel Viário. Sendo essa 

seção a mais diretamente afetada pelos dejetos do distrito industrial. 

 
5.3 Matriz dos autovalores e autovetores 
 

Para proceder à extração das componentes principais, determinaram-se, para cada 

seção, os autovalores e os autovetores da matriz de correlação dos parâmetros. Aqui, 

verificam-se quais autovetores respondem pela maior parte da variância dos dados originais. 

Essa parcela da variância, segundo MARQUES (2005), corresponde ao autovalor associado a 

cada autovetor.  

Esses autovetores extraídos correspondem às componentes principais. 
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Tabela 5.3 - Matriz dos autovalores e autovetores para cada seção. 
Autovetor 1 Autovetor 2 Autovetor 3 Autovetor 4 Autovetor 5 Autovetor 6

Cor 0,675 -0,364 -0,320 0,199 0,064 0,787
OD -0,501 -0,766 0,556 -0,036 0,201 0,126

DBO 0,553 0,345 0,600 -0,624 -0,076 0,313
Fósforo 0,713 0,109 -0,117 -0,198 0,342 -0,428
Nitrato 0,572 -0,816 -0,075 -0,239 -0,209 -0,416

Coliforme fecal 0,570 0,106 0,506 0,824 -0,043 -0,172
4,032 0,826 0,702 0,388 0,052 0,001
67,196 13,764 11,693 6,460 0,872 0,015
67,196 80,960 92,653 99,113 99,985 100,000

Cor -0,555 0,408 -0,564 0,117 0,724 -0,047
OD -0,501 -0,238 0,713 -0,474 0,292 -0,101

DBO -0,029 -0,943 0,065 0,204 0,368 0,343
Fósforo 0,543 0,570 -0,003 -0,385 0,343 0,308
Nitrato -0,690 0,221 -0,212 -0,141 -0,553 0,319

Coliforme fecal 0,122 -0,633 -0,805 -0,447 -0,075 -0,114
2,508 2,039 0,977 0,401 0,074 0,000
41,803 33,989 16,286 6,676 1,241 0,006
41,803 75,792 92,078 98,753 99,994 100,000

Cor 0,078 -0,762 -0,713 -0,029 -0,261 0,358
OD 0,544 -0,031 0,685 -0,157 -0,495 0,274

DBO 0,491 0,321 -0,264 0,635 -0,127 -0,014
Fósforo -0,605 -0,002 0,062 0,155 -0,692 -0,270
Nitrato 0,427 -0,615 0,054 -0,045 0,012 -0,660

Coliforme fecal 0,278 0,648 -0,623 -0,398 -0,259 -0,187
3,15 1,98 0,58 0,28 0,00 0,00

52,50 33,07 9,75 4,68 0,00 0,00
52,50 85,57 95,32 100,00 100,00 100,00

Cor 0,681 0,184 0,681 0,028 0,372 0,543
OD -0,486 0,491 -0,785 -0,035 0,460 0,157

DBO -0,641 -0,297 0,671 0,085 0,458 -0,391
Fósforo 0,638 -0,290 -0,586 0,400 0,202 -0,205
Nitrato 0,688 0,273 0,005 -0,291 0,163 -0,642

Coliforme fecal -0,112 0,713 0,404 0,327 -0,202 -0,249
3,578 1,849 0,483 0,091 -0,001 0,000
59,6 30,8 8,0 1,5 0,0 0,0
59,6 90,4 98,5 100,0 100,0 100,0Porcentagem da variância acumulada
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Pelo critério de Kaiser (1960), verifica-se que apenas o autovetor 1, responsável 

por 67,196% da variância total no trecho, é suficiente para explicar a qualidade de água na foz 

do estuário. Já na seção do rio que passa pela Av. Sebastião de Abreu, o autovetor 1 e o auto-

vetor 2, responsáveis por 75,792% da variância dos dados, explicam a qualidade de água nes-

se ponto. 

Na seção da Av. Washington Soares, os autovetores 1 e 2, que respondem por 

85,570% da variância dos seus dados, são os que explicam a qualidade de água. Na seção da 

BR 116, 90,400% da variância total dos seus dados são explicados pelos autovetores 1 e 2, 

sendo, pois, representativos da qualidade de água nesse ponto. 

 

5.4 Matriz dos pesos das variáveis originais nas componentes principais 
 

Finalmente, chega-se à matriz dos pesos (ou cargas) das variáveis originais em 

cada uma das componentes principais. Para isso, normalizaram-se os autovetores 
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(componentes principais) de cada seção. Esse procedimento é necessário para a mudança de 

coordenadas, ou seja, para a transformação das variáveis originais nas novas variáveis. 

 

Tabela 5.4 - Matriz dos pesos das variáveis originais nas componentes principais para cada 

seção. 
Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6

Cor 0,458 -0,294 -0,313 0,182 0,138 0,744
OD -0,340 -0,620 0,543 -0,032 0,436 0,119

DBO 0,375 0,279 0,587 -0,568 -0,164 0,296
Fósforo 0,484 0,088 -0,114 -0,180 0,741 -0,405
Nitrato 0,388 -0,661 -0,073 -0,217 -0,454 -0,393

Coliforme fecal 0,387 0,086 0,495 0,751 -0,093 -0,162
Cor -0,478 0,297 -0,457 0,145 0,668 -0,081
OD -0,432 -0,173 0,578 -0,589 0,270 -0,174

DBO -0,025 -0,687 0,052 0,253 0,340 0,588
Fósforo 0,468 0,415 -0,003 -0,479 0,317 0,528
Nitrato -0,595 0,161 -0,172 -0,175 -0,510 0,548

Coliforme fecal 0,105 -0,461 -0,652 -0,555 -0,069 -0,196
Cor 0,072 -0,626 -0,594 -0,037 -0,279 0,414
OD 0,503 -0,025 0,570 -0,201 -0,529 0,317

DBO 0,454 0,264 -0,220 0,811 -0,135 -0,016
Fósforo -0,560 -0,002 0,051 0,198 -0,739 -0,313
Nitrato 0,395 -0,505 0,045 -0,058 0,013 -0,764

Coliforme fecal 0,257 0,532 -0,519 -0,508 -0,277 -0,216
Cor 0,481 0,181 0,477 0,046 0,455 0,546
OD -0,343 0,484 -0,550 -0,059 0,563 0,158

DBO -0,453 -0,293 0,470 0,141 0,560 -0,393
Fósforo 0,451 -0,286 -0,410 0,666 0,247 -0,206
Nitrato 0,486 0,269 0,004 -0,485 0,199 -0,645

Coliforme fecal -0,079 0,702 0,283 0,544 -0,248 -0,251
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As componentes destacadas em negrito correspondem aos autovetores retidos pelo 

critério de Kaiser (1960). 

 
As componentes principais são agrupamentos que traduzem, ou seja, explicitam 

os fatores pertinentes à qualidade da água em determinado local. Os valores normalizados das 

coordenadas dos autovetores representam o peso de cada variável na componente. Na análise, 

assim como SOUZA JÚNIOR (2005), consideram-se esses pesos em módulo. Assim, tem-se: 

 
• Seção 1 - Foz: a qualidade da água é explicada apenas pela primeira compo-

nente principal. A qualidade da água é comprometida por processos naturais de degra-

dação da matéria orgânica, os quais são indicados pelos valores elevados do Fósforo e 

do Nitrato. O Coliforme Fecal é uma variável cuja fonte é independente dessas duas, e 

seu elevado valor deve-se a excrementos animais e a dejetos humanos da população ri-

beirinha. As variáveis Cor, OD e DBO são influenciadas pelas três primeiras; 
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• Seção 2 - Sebastião de Abreu: a qualidade da água é explicada pelas duas pri-

meiras componentes principais. Aqui a origem da contaminação se deve a dejetos de 

esgotos domésticos e industriais. A primeira componente explicita a contaminação por 

efluente industrial, a qual é evidenciada observando-se os elevados pesos do Fósforo e 

do Nitrato. A Cor e a OD são influenciadas por esse tipo de contaminação. Já a segun-

da componente reflete a contaminação por esgotos domésticos, o que pode ver confir-

mado pelos elevados pesos do Fósforo e do Coliforme Fecal, principalmente. O eleva-

do valor da DBO é influência dessa fonte;   

 

• Seção 3 - Washington Soares: a qualidade da água é explicada pelas duas pri-

meiras componentes principais. Aqui a origem da contaminação se deve a dejetos de 

esgotos domésticos e industriais. A primeira componente explicita a contaminação por 

efluente industrial, a qual é evidenciada observando-se os elevados pesos do Fósforo, 

principalmente, e do Nitrato. A OD e a DBO são influenciadas por esse tipo de conta-

minação. Já a segunda componente reflete a contaminação por esgotos domésticos, o 

que pode ser confirmado pelos elevados pesos do Nitrato e do Coliforme Fecal, prin-

cipalmente. O elevado valor da Cor é influência dessa fonte; 

 

• Seção 4 - BR 116: a qualidade da água é explicada pelas duas primeiras com-

ponentes principais. Aqui a origem da contaminação se deve a dejetos de esgotos do-

mésticos e industriais. A primeira componente explicita a contaminação por efluente 

industrial, a qual é evidenciada observando-se os elevados pesos do Fósforo e do Ni-

trato. A Cor, a OD e a DBO são influenciadas por esse tipo de contaminação. Já a se-

gunda componente reflete a contaminação por esgotos domésticos, o que pode ser 

confirmado pelo elevado peso do Coliforme Fecal. O elevado valor da OD é mais 

influenciado por essa fonte. 
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CAPÍTULO 6  
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A Análise da Componente Principal (ACP) se mostrou uma ferramenta apropriada 

para o estudo dos parâmetros de qualidade de água, pois explicitou quais as variáveis depen-

dentes que indicam mais diretamente o tipo de fonte poluidora. Através da ACP foi possível, 

também, agrupar os fatores responsáveis pela contaminação das águas do Parque Ecológico 

do rio Cocó, a saber: despejos de esgotos domésticos e lançamentos de efluentes industriais. 

No caso da foz, processos naturais de degradação da matéria orgânica, fezes de animais e 

dejetos humanos. 

 

Quanto ao processo de poluição que ocorre na foz, infelizmente não há nada a fa-

zer além de esperar pelo restabelecimento natural das condições ambientais nesse ponto. 

 

Nas demais seções estudadas, a poluição de origem industrial é evidenciada pelas 

expressivas presenças do Fósforo e do Nitrato. A poluição proveniente dos dejetos domésticos 

é indicada pela forte presença do Coliforme Fecal. Há, então, a necessidade de monitoramento 

e controle dessas fontes poluidoras, especialmente as relacionadas às descargas de poluentes 

industriais, pois o Fósforo e o Nitrato são substâncias extremamente nocivas ao equilíbrio do 

ecossistema aquático. 

 

Para a análise de qualidade de água na seção do rio Cocó que passa pela Av. Se-

bastião de Abreu, os parâmetros Cor e OD indicam contaminação por despejos industriais. Já 

o parâmetro DBO é forte indicador de contaminação por esgoto doméstico. 

 

Para a seção que passa pela Av. Washington Soares, os parâmetros OD e DBO 

são os indicadores de contaminação por despejos industriais. Já o parâmetro Cor é o que in-

dica poluição por dejetos provenientes de esgoto doméstico. 

 

Para a seção da BR-116, os parâmetros Cor, OD e DBO indicam contaminação 

por despejos industriais provavelmente oriundos do distrito industrial de Maracanaú. Porém, a 

OD é mais fortemente influenciada pela contaminação do esgoto doméstico. 
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Como a influência da maré abrange desde a foz até a BR-116, pode-se afirmar que 

a salinidade introduzida no estuário afeta o decaimento do coliforme fecal no trecho em 

estudo. Isto poderia explicar a pouca participação dessa variável na contaminação da água, 

bem como a falta de correlações significativas com os demais parâmetros nas quatro seções 

estudadas. 

 

A diluição do coliforme fecal causada pela maior descarga fluvial nos períodos 

chuvosos também poderia explicar a sua pouca participação, considerando-se o balanço geral 

da análise de poluição das águas do estuário do rio Cocó. 

 

As concentrações do fósforo e do nitrato também são reduzidas na estação de 

chuva quando a vazão torna-se maior. Na estação seca, a vazão decresce e possibilita uma 

precipitação do fósforo, o qual passa a integrar os sedimentos de fundo. Isso reduz a sua 

presença em dissolução na água.  

 

A ACP mostrou-se extremamente eficiente no tratamento dos dados brutos. Esse 

modelo estatístico se constitui em uma excelente ferramenta para a substituição dos modelos 

matemáticos. Uma vez que esses necessitam de uma grande quantidade de dados para chegar 

a um resultado. Com a ACP, mesmo com poucos dados, pode-se alcançar resultados bastante 

satisfatórios e, por isso, norteadores de decisões. Além disso, a teoria envolvida nesse tipo de 

análise multivariada é muito acessível. 

  

Com base nas informações extraídas pela ACP, recomenda-se a imediata interven-

ção dos órgãos públicos responsáveis pelo meio ambiente no sentido de inibir a introdução de 

dejetos industriais in natura nas águas do Parque Ecológico do rio Cocó. O controle dessa 

fonte poluidora se encontra facilitado, pois houve a limitação do número de seus parâmetros 

indicativos.  

 

Os parâmetros indicativos de contaminação por esgoto de origem doméstica 

foram ainda mais limitados. Isso torna a sua identificação, e conseqüente controle, ainda mais 

facilitado. Essa outra fonte também não deve ser despejada sem o devido tratamento nas 

águas do rio sob o risco de comprometer a flora e a fauna do mangue. 
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Mas, para que esse controle seja eficiente, é imprescindível uma nova campanha 

de campo ao longo de todo o Parque Ecológico do Cocó a fim de coletar mais dados referen-

tes à qualidade de água do seu ecossistema flúvio-marinho. Sugere-se uma campanha de, no 

mínimo, seis meses de duração, nos quais cada mês tenha vinte dias corridos de amostragens, 

além de um número maior de seções analisadas. 

 

Essa atualização nos valores e na quantidade dos parâmetros de qualidade de água 

servirá como análise prévia da evolução nas condições de contaminação no estuário. Além 

disso, possibilitará uma futura aplicação de algum método matemático. Pois, a modelagem 

matemática possibilita a visualização de cenários, cuja finalidade é servir como referências 

para as políticas públicas de gestão dos corpos hídricos. 

 

Assim, além do diagnóstico, ter-se-á a previsão dos padrões definidores da 

qualidade dos corpos d’água. Esses dois procedimentos figuram como os elementos 

norteadores das decisões intervencionistas dos agentes políticos.  

 

Recomenda-se, ainda, a realização de uma pesquisa feita com o intuito de se 

elaborar um índice agregado de parâmetros, o qual servirá como definidor do estado de 

“saúde” dos corpos hídricos. Ou seja, indique se algum manancial se encontra próprio ou 

impróprio para determinado tipo de uso, dependendo da sua posição em uma tabela construída 

com os valores limitantes de cada estado de qualidade. 

 

Por fim, recomenda-se uma maior utilização desse método estatístico multivaria-

do, que é a Análise da Componente Principal, em outros trabalhos acadêmicos referentes a re-

cursos hídricos, especialmente nos locais cuja quantidade e variedade dos dados ainda sejam 

escassas. 
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APÊNDICE A – Matrizes, determinantes, vetores, autovalores e autovetores, e rotação 
ortogonal.  
 
1. Matrizes  
 

A teoria das matrizes foi descoberta em 1841 pelo matemático inglês Arthur 

Cayley (1821-1895), cujo legado inclui aproximadamente 200 artigos em matemática. Sua 

obra é tão vasta como as de Euler e Cauchy. A primeira publicação sobre o tema foi em 1855 

na revista Crelle e com o título em francês Remarques sur la notation des fonctions algébri-

ques, em português, Observações sobre a notação das funções algébricas. O artigo mais im-

portante sobre matrizes, porém, foi publicado em 1858 com o título de Memoir on the theory 

of matrices (Memória sobre a teoria das matrizes) na Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London (AZEVEDO FILHO, 2003). 

 
Segundo AZEVEDO FILHO (2003), matriz é “Qualquer lista ordenada de m.n números reais, 
dispostos em m linhas e n colunas. Os números que constituem uma matriz são chamados 
termos da matriz.” 
 
As matrizes se classificam, dentre outros tipos, em: 
 

• Quadradas: número de colunas igual ao de linhas; 

• Simétricas: os termos simétricos em relação à diagonal principal são iguais; 

• Identidade (I ou In): todos os termos da diagonal principal são iguais a 1, e todos os 

demais termos são iguais a zero. 

 
A seguir, têm-se os nomes de outros matemáticos que também contribuíram para o desenvol-

vimento da teoria das matrizes (AZEVEDO FILHO, 2003): 

 
• F. Georg Frobenius; 

  
• H.J.S. Smith;  

 
• Clebsch;  

 
• Arthur Buchheim; 

 
•  Kurt Hensel; 

 
•  Camille Jordan; 

 
•  William H. Metzler;  
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• Henry Taber. 
 
 
2. Determinantes 
 

O conceito de determinante surgiu antes da teoria das matrizes, no Século XVIII, 

quando os matemáticos estudavam a solução de sistemas de equações lineares. 

 
A cada matriz quadrada está associado um número real chamado determinante da 
matriz. Dada a matriz A = (aij) (1 ≤  i, j ≤ n), chama-se complemento algébrico (ou 
cofator) do elemento aij de A o produto de (-1) i+j pelo determinante da matriz obtida 
eliminando de A a linha i e a coluna j. A soma dos produtos dos elementos de uma 
linha (coluna) de A pelos seus respectivos complementos algébricos é igual ao 
determinante de A. (CAROLI, 1985) 
 
 

A seguir, tem-se um breve histórico da evolução da teoria dos determinantes juntamente com 

os nomes de alguns matemáticos que contribuíram para o desenvolvimento dessa teoria 

(AZEVEDO FILHO, 2003): 

 
• Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716): antes mesmo da teoria dos determinantes, 

utilizou um método de resolução de um sistema de equações com duas incógnitas; 

  

• Colin MacLaurin (1698 – 1746): solução de sistemas lineares pelos métodos da 

eliminação e usando determinantes. Aplicou para sistemas de até quatro equações; 

 

• Gabriel Cramer (1704 – 1752): ficou conhecido pela chamada regra de Cramer;  

 

• Pierre Simon de Laplace (1749 – 1827): generalização do método de Vandermonde 

(1735 – 1796); 

 

• Augustin-Louis Cauchy (1789 – 1875): demonstrou o teorema do determinante do 

produto de matrizes e melhorou o desenvolvimento de Laplace dos determinantes;  

 

• James Joseph Sylvester (1814 – 1897): foi grande amigo de Cayley. Desenvolveu um 

método que estabelece uma condição necessária e suficiente para a existência de uma 

raiz comum a dois polinômios dados;  
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• Heinrich F. Scherk (1798 – 1885): formulou regras para a adição de dois 

determinantes e para a multiplicação de um determinante por uma constante. Enunciou 

quando um determinante é nulo e o valor do determinante diagonal; 

 

• Henry J. S. Smith (1826 – 1883): introduziu os conceitos de matriz dos coeficientes e 

matriz complementar de um sistema linear.    

 
3. Vetores 
 

Chama-se vetor V um segmento de reta AB orientado, dotado de magnitude, 

direção e sentido, tendo coordenadas iniciais em A e finais em B. Essa definição vale para os 

vetores no plano e para os vetores no espaço, respectivamente no R2 e no R3.  

 
Generalizando esse conceito, chama-se vetor V qualquer elemento no Rn (n = 

número de dimensões ou número de coordenadas). Ou seja: 

 
V = Rn = [(x1, x2,..., xn); xi E R] 

 
Sendo x1, x2,..., xn as coordenadas do vetor V.  

 
Com essa generalização, perde-se, obviamente, a interpretação geométrica, porque 

tem-se um vetor de dimensão n. Porém, pode-se trabalhar da mesma forma que em R2 ou R3. 

 
Define-se módulo ou norma (│V│) de um vetor V = (x1, x2,..., xn) E Rn  como 

sendo: 
 
                        │V│=√[ (x1)2 +  (x2)2 +...+ (xn)2]                                                                     (1) 
 
 

Quando n = 1, 2 e 3, a norma de um vetor é igual ao seu comprimento. O vetor 

cujo módulo é igual a 1 chama-se vetor unitário (U).  

 
Todo vetor, não nulo, tem o seu respectivo vetor unitário na mesma direção e 

sentido. Em outras palavras, todo vetor é um múltiplo do seu vetor unitário. Chama-se 

normalização de um vetor V o procedimento para encontrar o seu respectivo vetor unitário. E 

para proceder a essa normalização basta dividir o vetor pela sua norma. Assim: 

 
U = V/│V│ =  (1/│V│).(x1, x2,..., xn)  =  (x1/│V│, x2/│V│,..., xn/│V│)                          (2) 
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Outra operação com vetores é a combinação linear.  
 

Sejam os vetores V, V1, V2,...,Vr E Rn, r  ≥ 1. Diz-se que V é uma combinação 

linear dos vetores V1, V2,...,Vr caso existam os números a1, a2,...,ar  tais que V = a1V1 + a2V2 

+...+ arVr. Em outras palavras, V é uma soma dos múltiplos de V1, V2,...,Vr (AZEVEDO 

FILHO, 2003). 

 
Considere-se, agora, os vetores V1, V2,...,Vr E Rn com r  ≥ 1 e as variáveis x1, 

x2,...,xr. A seguinte equação 
 

                               x1V1 + x2V2 +...+ xrVr = O                                                                     (3) 
   
tem sempre a solução trivial: x1 = x2 =...= xr = 0. Caso essa equação tenha uma solução além 

da trivial, os vetores V1, V2,...,Vr serão linearmente dependentes (L.D.). Caso essa equação só 

tenha a solução trivial, os vetores V1, V2,...,Vr serão linearmente independentes (L.I.). 

 
Sejam, agora, os vetores A = (a1, a2,...,ar) e B = (b1, b2,...,br) E Rn. Esses vetores 

serão perpendiculares (ou ortogonais) entre si caso a soma dos produtos de suas coordenadas 

correspondentes seja igual a zero, ou seja, a1b1 + a2b2 + ...+ arbr = 0. 

 
4. Autovalores e Autovetores 
 

Sejam a matriz A (n x n) e o escalar λ E R. Diz-se que λ é um autovalor de A caso 

exista um vetor em forma de coluna X ≠ 0 E Rn, tal que AX = λX. Assim, X será um autove-

tor da matriz A associado a λ. 

 

“Os autovetores e os autovalores são também conhecidos como vetores próprios e 

valores próprios, respectivamente” (VALADARES, 1982). 

 

Para se determinar os autovalores e os autovetores de uma matriz, observe-se que 

AX = λX ↔  AX – λX = O ↔ (A – λIn)X = O, onde In é a matriz identidade. Para que λ seja 

um autovalor de A, o sistema linear homogêneo (A – λIn)X = O, em X, deve admitir uma so-

lução diferente da trivial. Para tanto, a matriz dos coeficientes A – λIn não pode ser invertí-

vel, ou seja, o det (A – λIn) = 0. Segundo VALADARES (1982), “para encontrar a matriz A – 

λIn, basta subtrair λ de cada elemento da diagonal principal de A.” 
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Os valores de λ serão as raízes da equação obtida no cálculo do determinante da 

matriz dos coeficientes. Substituindo-se cada um dos autovalores no sistema, tem-se os auto-

vetores associados. 

 

Segundo AZEVEDO FILHO (2003), tem-se as seguintes propriedades: 

 

• A um mesmo autovalor podem estar associados vários autovetores. Contudo, cada 

autovetor está associado a um único autovalor; 

• r autovetores associados, respectivamente, a r autovalores distintos são L.I.; 

• Autovetores associados a autovalores distintos de uma matriz simétrica são perpendi-

culares. 

 
5. Rotação ortogonal 
   

Seja a matriz A (n x n) cujas colunas são vetores de Rn perpendiculares e 

unitários, então essa matriz chama-se ortogonal. 

 

Considere-se, agora, os sistemas de (n) coordenadas X e Y, sendo esse dado por Y 

= AX. Logo, A será a matriz de mudança de coordenadas do sistema X para o sistema Y. A 

essa mudança de coordenadas dá-se o nome de rotação ortogonal. 
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APÊNDICE B – Função densidade de probabilidade, esperança (média), variância e 

covariância. 

 

Segundo BISHOP (2006), “a Teoria da Probabilidade permite predições 

otimizadas dada toda a informação disponível, até mesmo se a informação for incompleta ou 

ambígua.” 

 

1. Função densidade de probabilidade 

 

Se a probabilidade de uma variável contínua x pertencer ao intervalo (x, x + δx) é 

dada por p(x)δx quando δx → 0, então p(x) é a função densidade de probabilidade de x. 

Logo, a probabilidade de x estar em um dado intervalo (a, b) é dada por: 

 

                           p(x) = ∫a 
b 

  p(x)dx                                                                    (1)    

 

2. Esperança (média) 

 

Segundo BISHOP (2006), “O valor médio de uma função ƒ(x) sob a distribuição 

de probabilidade p(x) é chamado de esperança de ƒ(x), sendo denotado por E[ƒ]. Para uma 

distribuição contínua, é dada por: 

   

                          E[ƒ] = ∫ p(x)ƒ(x) dx”                                                                   (2) 

 

Para o caso de um número finito (N) de dados, a esperança pode ser aproximada 

por: 

                                                             N               

                                       E[ƒ] ≈ (1/N) ∑ ƒ(xn)                                                                        (3) 

                                                           n = 1 

 

Ou ainda, para o caso da esperança da própria variável: 
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                                                             N               

                                       E[ƒ] = (1/N) ∑ xn                                                                             (4) 

                                       n = 1 

 

3. Variância e covariância 

 

A variância da função ƒ(x) é definida como sendo: 

 

             var[ƒ] = E[(ƒ(x) – E[ƒ(x)])2]                                                                     (5) 

 

Desenvolvendo a equação acima, tem-se: 

 

             var[ƒ] = E[ƒ(x)2] – E[ƒ(x)]2                                                                      (6) 

 

Se for considerada a variância na própria variável x, ter-se-á: 

 

             var[x] = E[x2] – E[x]2                                                                               (7) 

 

A covariância entre duas variáveis aleatórias x e y é definida como sendo: 

 

                 cov[x, y] = Ex,y[{x – E[x]} {y – E[y]}]                                                 

 

                                 = Ex,y[xy] – E[x] E[y]                                                           (8) 

 

A covariância indica que os valores de x e de y variam juntos. Sendo assim, caso 

essas duas variáveis sejam independentes, a covariância entre elas é zero. 

 

A covariância entre dois vetores, também de variáveis aleatórias x e y, é dada pela 

seguinte matriz: 

 

                  cov[x, y] = Ex,y[{x – E[x]} {yT – E[yT]}]                                                 

 

                                 = Ex,y[xyT] – E[x] E[yT]                                                        (9) 
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Os vetores xT e yT são, respectivamente, os transpostos dos vetores x e y. Ou seja, 

se um vetor é dado em forma de coluna, o seu vetor transposto será um vetor-linha e vice-

versa. 

 

A covariância entre as componentes de um mesmo vetor x tem a notação 

simplificada: cov[x, x] ≡ cov[x].  

 


