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RESUMO – Os efluentes produzidos pela atividade de carcinicultura podem acarretar em efeitos 

negativos a qualidade das águas de corpos hídricos. Neste trabalho foi aplicada análise de 

componentes principais (PCA) para identificar as relações existentes entre os parâmetros de qualidade 

de água. Foram delimitadas quatro propriedades de carcinicultura na Sub-Bacia Hidrográfica do 

Baixo São Francisco e mensurados os seguintes parâmetros de qualidade de água: pH, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais, turbidez, demanda bioquímica e química de 

oxigênio, carbono orgânico total, amônio, fosfato, nitrato e nitrito, durante o período de outubro de 

2018 a julho de 2019. Com a aplicação da PCA identificou-se um modelo composto por três fatores 

explicando 63% da variância total. O primeiro fator representa características de domínio da área em 

estudo. O segundo fator é definido por variáveis orgânicas, nitrogenadas e fosfatadas, indicando 

alterações provenientes da carcinicultura, e o terceiro associado a sólidos dissolvidos totais. Com isso, 

foi possível identificar alterações na qualidade da água das carciniculturas devido as práticas de 

cultivo desenvolvidas. 

ABSTRACT– The effluents produced by shrimp farming activity may result in negative effects on 

the quality of water bodies. In this work, principal component analysis (PCA) was applied to identify 

the relationships between water quality parameters. Four shrimp farming properties were defined in 

the Baixo São Francisco Hydrographic Sub-Basin and the following water quality parameters were 

measured: pH, electrical conductivity, dissolved oxygen, total dissolved solids, turbidity, biochemical 

and chemical oxygen demand, total organic carbon, ammonium, phosphate, nitrate and nitrite, from 

October 2018 to July 2019. With the application of PCA, a model composed of four factors was 

identified, explaining 63% of the total variance. The first factor represents domain characteristics of 

the study area. The second factor is defined by organic, nitrogenous and phosphate variables, 

indicating contamination due to shrimp farming, and the third and fourth factor, are associated with 

total dissolved solids and turbidity, respectively. Thus, it was possible to identify changes in water 

quality due to the carciniculturas developed farming practices. 

Palavras-Chave – Análise de componentes principais; Qualidade da água; eutrofização. 
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INTRODUÇÃO 

A carcinicultura é uma indústria de rápido crescimento em muitas partes do mundo, 

principalmente na Ásia e América Latina. O aumento da produção do camarão foi impulsionado 

principalmente pela demanda no mercado internacional, sendo responsável por 17% do valor total de 

todos os produtos aquícolas (FAO, 2018). 

A produção do camarão é passível da geração de efluentes que são tipicamente enriquecidos 

com sólidos em suspensão, nutrientes como amônia, nitrato, nitrito, e alterações nas demandas 

bioquímica e química de oxigênio (White, 2017). Esse enriquecimento é proveniente de vários 

produtos químicos, fertilizantes, rações não consumidas, organismos indesejados etc, usados durante 

o cultivo do crustáceo (Huang et al., 2020). Tais efluentes quando descarregados diretamente em 

corpos hídricos podem alterar a qualidade da água, podendo causar redução do oxigênio dissolvido, 

gerar eutrofização e acarretar alterações nas comunidades bentônicas etc (Sivaraman, Krishnan e 

Radhakrishnan, 2019). 

Diante da problemática que a atividade de carcinicultura pode trazer a qualidade das águas faz-

se necessária uma avaliação, que pode ser desenvolvida por intermédio da aplicação de programas de 

monitoramento de qualidade de água. No entanto, os monitoramentos exigem medição continua de 

parâmetros físicos, químicos e biológicos, que geram o acúmulo de dados que geralmente são difíceis 

de interpretar. 

O problema da redução de dados e interpretação pode ser abordado através da aplicação de 

métodos estatísticos multivariados e análise de dados exploratória (Vega et al., 1998). Na avaliação 

de dados de monitoramento ambiental, técnicas multivariadas como a Análise de Componentes 

Principais (PCA), vem sendo empregada (Andrade, De et al., 2007).  

A PCA define algumas combinações lineares dos parâmetros originais que resumem um 

conjunto de dados enquanto sua estrutura original ainda é preservada na extensão máxima possível, 

fornecendo uma interpretação real das variações das medições, destacando informações não 

disponíveis à primeira vista (Helena et al., 2000). Leung et al., (2015), avaliaram o efeito do cultivo 

de peixes na qualidade da água, aplicando a PCA, na ilha de Ma Wan (China), foi observado que as 

3 primeiras componentes representaram 60,06% da descrição dos dados originais, e que foram 

influenciados pelas variáveis de Escherichia coli, oxigênio dissolvido e nitrogênio amoniacal. Os 

autores concluíram que essas variáveis estão associadas aos insumos utilizados no cultivo, e que 

contribuiam para a eutrofização dos corpos hídricos receptores. 

Deste modo, aplicou-se à PCA, em águas de carciniculturas na Sub-bacia Hidrográfica do Baixo 

São Francisco, com o objetivo de avaliar as relações existentes entre os parâmetros de qualidade de 

água e identificar possíveis grupos de poluição. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo 

A área experimental desta pesquisa é a Sub-bacia Hidrográfica do Baixo São Francisco 

(BHBSF), que compõe uma das quatro grandes áreas da Bacia do rio São Francisco. A BHBSF está 

localizada na região Nordeste, nos estados da Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas (Figura 1) e 

formada por uma área de drenagem de 25.523 km² (CBHSF, 2019). 

 
Figura 1 - Área de estudo e localização das fazendas produtoras de camarão. 

Fonte: Silva et al., 2020. 

 

De acordo com a classificação de Koppen-Geiger, o clima da área de estudo é caracterizado 

como semiárido quente, com temperatura e precipitação média anual de 26ºC e 600 mm, 

respectivamente, entre os municípios de Piranhas-AL a Traipu-AL, e temperatura e precipitação anual 

média de 25ºC e 1.200 mm, respectivamente, do município de Propriá-SE a Foz (municípios de Brejo 

Grande-SE e Piaçabuçu-AL) ( Moura et al., 2017). 

Na região do Baixo São Francisco a aquicultura apresenta-se como uma das principais 

atividades desenvolvidas, favorecidas por características físicas da região e incentivos aplicados pela 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF. Quanto 

as propriedades produtoras de camarão, são caracterizadas como de pequeno porte (<10ha) e sistema 

semi-intensivo. Além do mais, a região tem apresentado crescimento quanto a produção de camarão. 



      

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

4 

No ano de 2015, segundo dados da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, a região chegou 

a produzir 1,5 toneladas.ha-1 (ABCC, 2015). 

Campanhas e análises amostrais 

Visando avaliar a qualidade das águas de carciniculturas na região do Baixo São Francisco, 

realizaram-se quatro campanhas de amostragem de água em quatro propriedades produtoras de 

camarão distribuídas entre os municípios de Igreja Nova/Al , Propriá/SE  e Brejo Grande/SE  (Figura 

1), durante o período de outubro de 2018 a julho de 2019. 

Durante as campanhas, foram realizadas análises in situ dos parâmetros pH, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido, temperatura e sólidos dissolvidos totais, com auxílio de uma sonda 

multiparâmetro HANNA, modelo HI 9829, e o parâmetro de turbidez por meio de turbidimetro 

Thermo Scientific, modelo Orion AQ3010. Em relação as amostras de água foram coletadas seguindo 

procedimentos estabelecidos pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater 

(APHA, 2017) e levadas para o Laboratório de Tecnologia e Monitoramento Ambiental – LTMA da 

Universidade Federal de Sergipe, onde foram analisados os parâmetros demanda química e 

bioquímica de oxigênio, carbono orgânico total, fosfato, amônio, nitrito e nitrato. A Tabela 1, 

apresenta os parâmetros analisados e as metodologias analíticas empregadas. 

Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos determinados e metodologias analíticas. 

Parâmetro Abreviação Metodologias analíticas Unidades 

pH pH SMEWW – 4500 B - 

Condutividade elétrica CE SMEWW – 2510 B µS.cm-1 

Oxigênio dissolvido OD SMEWW – 4500 O mg.L-1 

Temperatura T SMEWW – 2550 B °C 

Sólidos dissolvidos totais SDT SMEWW – 2540 B mg.L-1 

Turbidez Turb. SMEWW – 2130 B UNT 

Demanda bioquímica de 

oxigênio 
DBO SMEWW –5210 B mg.L-1 

Demanda química de oxigênio DQO SMEWW – 5220 D mg.L-1 

Carbono orgânico total TOC SMEWW – 5310 B mg.L-1 

Amônio  NH4
+ 

US EPA 300.1 mg.L-1 
Fosfato  PO4

3- 

Nitrato  NO3
- 

Nitrito NO2
- 

SMEWW – Standard Methods for Examination Water and Wasterwater; US EPA – United States 

Environment Protection Agency. 

 

Análise estatística 

A análise multivariada dos dados foi realizada pelo método de exibição linear (Análise de 

Componentes Principais – PCA). Os dados experimentais foram normalizados para média zero e 
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variância unitária, a fim de evitar erros de classificação decorrentes da diferente ordem de magnitude 

das variáveis (Vega et al., 1998). 

A PCA foi aplicada aos dados normalizados para avaliar associações entre as variáveis, 

reduzindo a dimensionalidade da tabela de dados. Isso é possível através da diagonalização da matriz 

de correlação, que transformou as 13 variáveis originais em 13 variáveis não correlacionadas 

(ortogonais) (combinações lineares ponderadas das variáveis originais) denominadas de componentes 

principais (PC). Os autovalores gerados para cada PC são caracterizados como uma medida de sua 

variação associada, a participação das variáveis originais. 

Nem sempre a matriz das PC é de fácil interpretação, devido, as cargas das PCs estarem 

próximas do valor médio. Para suplantar tal limitação, utilizou-se do procedimento de rotação 

ortogonal da matriz das cargas, gerando uma nova matriz de cargas fatoriais que apresenta melhor 

significado interpretativo aos fatores (Guedes et al., 2012).  

Nessa pesquisa, empregou-se a rotação ortogonal utilizando o método Varimax. Todo o 

processamento dos dados foi realizado com o software STATISTICA®, versão 6.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma matriz de correlação foi usada para identificar as relações existentes entre os 13 

parâmetros físico-químicos analisados. A Tabela 2 apresenta a matriz de correlação linear de Pearson 

das variáveis. Como as quatro campanhas de amostragem foram combinadas para calcular a matriz, 

os coeficientes de correlação devem ser interpretados com cautela, pois são afetados simultaneamente 

por variações espaciais e temporais. 

Correlações altas e positivas (valores sublinhados) podem ser observadas principalmente entre 

pH, T, DQO, OD e DBO (r= 0,55 a 0,97), e podem estar relacionados a hidroquímica do local de 

estudo (Helena et al., 2000). Quanto a correlação positiva encontrada entre TOC, NO3
- e PO4

3- (r= 

0,54 a 0,81) sugere-se estar relacionado a aplicação de fertilizantes. Foi observado anti-correlação do 

NO2
- com o OD e a DQO (r= -0,51) e segundo Vega et al., (1998) pode estar relacionado com a 

oxidação parcial da matéria orgânica pelo oxigênio dissolvido, enquanto os nutrientes torna-se 

responsável pelo processo de eutrofização da água, elevando os níveis de matéria orgânica nos 

viveiros de produção, aumentando a demanda por oxigênio. 

 

 



      

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

6 

Tabela 2 - Matriz de correlação dos parâmetros físico-químicos analisados nas águas das 

carciniculturas do Baixo São Francisco. 
 pH CE OD T SDT Turb. DBO DQO TOC NH4

+ NO3
- NO2

- PO4
3- 

pH 1,00             

CE 0,17 1,00            

OD 0,47 0,06 1,00           

T 0,97 0,24 0,57 1,00          

STD 0,33 0,25 -0,18 0,19 1,00         

Turb 0,29 -0,21 0,17 0,26 -0,11 1,00        

DBO 0,40 0,04 0,42 0,38 0,27 0,33 1,00       

DQO 0,68 0,14 0,72 0,76 -0,03 0,23 0,55 1,00      

TOC 0,05 0,06 0,13 0,04 0,08 0,37 -0,04 -0,06 1,00     

NH4
+ 0,09 -0,15 0,01 0,04 -0,15 -0,16 -0,17 0,03 -0,26 1,00    

NO3
- 0,11 -0,20 0,23 0,16 -0,17 0,33 -0,03 0,11 0,54 -0,06 1,00   

NO2
- -0,33 0,05 -0,51 -0,42 0,30 0,07 -0,03 -0,51 0,12 -0,09 -0,15 1,00  

PO4
3- 0,14 -0,08 0,29 0,22 -0,19 0,12 -0,19 0,20 0,57 -0,11 0,81 -0,23 1,00 

A análise de componentes principais (PCA) foi usada para investigar melhor a proveniência 

dos parâmetros, extraindo alguns fatores de influência dominante do conjunto de dados padronizados. 

O gráfico de escores (Figura 2) mostra uma mudança da inclinação da curva após o quarto valor, 

desta forma, Vega et al., (1998), sugerem que seja analisados os primeiros autovalores antes da 

inclinação, com as três primeiras componentes principais explicando 63% da variação ou das 

informações contidas no conjunto original de dados. 

 
Figura 2 - Gráfico de escores dos autolavores do PCA. 

Afim de reduzir a complexidade da análise, foi aplicado o método de rotação Varimax, 

refinando pequenas variações de significância fornecidas pela PCA. A Tabela 2, apresenta as 

contribuições fatoriais, autovalores, variação total e acumulada dos dados. 
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Tabela 3 - Matriz de componentes principais das variáveis físico-químicas e iônicas nas quatro 

componentes principais selecionados. 

Variáveis FV1 FV2 FV3 

pH 0,852 0,026 -0,259 

CE 0,225 -0,032 -0,606 

OD 0,771 0,179 0,204 

T 0,914 0,088 -0,186 

SDT 0,068 -0,157 -0,808 

Turb. 0,165 0,277 0,001 

DBO 0,499 -0,245 -0,257 

DQO 0,905 -0,004 0,065 

TOC -0,059 0,802 -0,281 

NH4
+ 0,101 -0,251 0,443 

NO3
- 0,115 0,856 0,166 

NO2
- -0,617 -0,088 -0,477 

PO4
3- 0,189 0,901 0,141 

Autovalor 3,96 2,44 1,79 

%Variância Total 30,47 18,78 13,75 

% Variância Total 

Acumulada 
30,47 49,25 63,00 

FV – Fator Varimax 
 

O primeiro fator (FV1), responsável por 30,47% da variância total apresentou fortes cargas 

positivas de pH (0,852), OD (0,771), T (0,914) e DQO (0,905) e podem estar relacionadas as 

características da área de estudo através da presença de matéria orgânica principalmente nas 

carciniculturas do município de Brejo Grande, por ser área de manguezal e relativamente bem 

oxigenadas, devido a ação das marés (Hatje e Barros, 2012). O segundo fator (FV2), apresentou 

coeficientes elevados e positivos (>0,802) com TOC, NO3
- e PO4

3-. Esse fator, nutricional, expressa 

a influência da aplicação de insumos (rações e fertilizantes) durante o ciclo de produção nas águas 

dos viveiros (Mirzaei et al., 2019), além, da possível influência de efluentes aquícolas de outras 

propriedades que utilizam-se do mesmo canal de drenagem. 

O FV3, explicou 13,75% da variância com o SDT correlacionado negativamente (-0,808) o que 

pode ser refletido pela natureza diluída das águas de captação, viveiro e drenagem, e que pode, 

também, estar relacionada a concentrações vestiginais de material particulado em suspensão, 

geralmente oriundo dos alimentos e aditivos empregado na carcinicultura (Hatje et al., 2016). 

A Figura 3, apresenta a projeção FV1 x FV2 x FV3 que juntos correspondem a 63,00% da 

variação total dos dados. É possível identificar a formação de dois grupos entre os parâmetros 

estudados, sendo o conjunto de maior influência singularizado por variáveis nutricionais e orgânicas, 

relacionados aos insumos aplicados durante a produção (Leung et al., 2015). Enquanto o segundo 

grupo é caracterizado, pelos sólidos dissolvidos totais (SDT), influenciados pela aeração e 

bioturbação das águas, além da entrada de matéria orgânica por meio de rações (Thomas et al., 2010). 
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Figura 3 – Gráfico de escores para a projeção FV1 x FV2 x FV3, considerando a identificação dos 

parâmetros de qualidade da água. 

 

CONCLUSÃO 

A técnica de Análise de Componentes Principais permitiu a seleção de três componentes 

principais, no qual explicam 63% do conjunto de dados originais. As variações da qualidade da água 

das carciniculturas foram definidas por influência do local de produção e por um grupo de parâmetros 

nutricional, o que pode estar relacionado com as práticas de cultivo desenvolvidas nas propriedades 

e que podem afetar negativamente o corpo hídrico receptor, além de influenciar negativamente outros 

parâmetros de qualidade de água. 
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