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Resumo. No presente trabalho foi avaliado os componentes principais que influenciam a qualidade da água 
das barragens de Utinga e Bita, no município de Ipojuca em Pernambuco - Brasil. O estudo envolveu o 
monitoramento de parâmetros físico-químicos e microbiológico em quatro estações dos rios Utinga de Baixo 
e Tabatinga. As coletas foram realizadas durante novembro de 2007 a agosto de 2012. A Análise de 
Componentes Principais (ACP) foi utilizada para estimar os parâmetros mais importantes na qualidade das 
águas das barragens. A ACP explicou cerca de 74,5% e 72,2%  da variância total das águas dos rios Utinga 
de baixo e Tabatinga, respectivamente. Na ACP identificou que os teores de matéria orgânica, nutrientes, 
sais minerais e microrganismos influenciam na qualidade da água da barragem de Utinga. Enquanto que os 
sais minerais e metais são os componentes principais na característica da água do rio Tabatinga. A aplicação 
da ACP proporcionou a visualização das modificações do meio aquático que provavelmente têm por origem 
as fontes antrópicas (atividades urbanas e agroindustriais) e são dependentes do tempo (critérios sazonais). 
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1. Introdução e justificativa do tema  

O sistema de abastecimento de água do Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo Gueiros Leite de 
Suape (CIPS), no Estado de Pernambuco, é realizado pelo Sistema Suape (800 L.s-1) que utiliza como 
mananciais as barragens de Utinga (10.270.000m3) e Bita (2.270.000m3), pertencentes à bacia hidrográfica 
do rio Massangana (Contécnica Ltda, 1997).  

A barragem do Bita no período de estiagem (setembro a fevereiro) recebe um reforço de 500 L.s-1 do rio 
Ipojuca (Pires Advogados & Consultores, 2000). O rio Ipojuca encontra-se hoje poluído, embora ainda 
apresente grande potencial para usos diversos.  

Para garantir a continuidade do desenvolvimento dessa região ao longo dos próximos anos, o Sistema Suape 
ganhará um grande reforço com a construção da Barragem Engenho Maranhão (50. 000.000m3) no rio 
Ipojuca. A Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) aumentará a produção da estação de 
tratamento de água (ETA) do tipo convencional em Suape para 1.800 L.s-1 (Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco-ITEP, 2013).  

A sustentabilidade do abastecimento de água a partir dos rios Utinga de Baixo, Bita e Ipojuca está 
comprometida em função da poluição dos mananciais, do desperdício e do uso sem planejamento das suas 
bacias hidrográficas. O monitoramento das barragens é de grande importância para o desenvolvimento da 
região.  

2. Objetivo  
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Analisar a qualidade das águas das bacias hidrográficas de Utinga e Bita a partir de parâmetros físico-
químicos e microbiológico, aplicando a técnica de Análise dos Componentes Principais  (ACP). 

3. Metodologia  

As coletas das amostras de água nas bacias hidrográficas de Utinga e do Bita foram realizadas em quatro 
estações fixas.  

As amostras foram coletadas em três alturas da coluna d´água com auxílio de uma garrafa de profundidade, 
no período de novembro/2007 a agosto/2012. 

Os parâmetros analisados foram: alcalinidade total, cálcio, cloreto, condutividade elétrica, cor, demanda 
bioquímica de oxigênio, dureza total, ferro total, fósforo total, magnésio, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, 
oxigênio dissolvido, potássio, potencial hidrogeniônico, sólidos totais, sódio, sulfato, temperatura do ar, 
temperatura da água, turbidez, zinco total e Coliformes termotolerantes.  

Para coleta, análise e preservação das amostras de água, foram obedecidas as metodologias descritas no 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).  

Os parâmetros analisados foram comparando com os valores estabelecidos na resolução Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) 357/2005 para corpo d’água doce de classe 2 na qual são enquadrados. 

A técnica estatística multivariada de Análise dos Componentes Principais (ACP) foi realizada utilizando o 
Software do programa Statistica StatSoft ® versão 7.  

4. Principais resultados e contributos  

Na avaliação da qualidade d`água do rio Utinga, os parâmetros que apresentaram desconformidade com a 

Resolução CONAMA N 357/2005 foram: pH, oxigênio dissolvido, fósforo, cor, turbidez e ferro. 

No rio Tabatinga, os parâmetros de qualidade da água que não atendiam a referida Resolução foram: pH, 
oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, sólidos dissolvidos totais, fósforo, cor, turbidez, ferro, 
zinco e Coliformes termotolerantes. 

Nos dados do monitoramento da barragem de Utinga, foi aplicada a ACP, e a matriz total representada no 
espaço tem dimensões de 53 (cinquenta e três) objetos por 26 (vinte e seis) variáveis. O melhor ajuste do 
modelo aos dados foi aquele composto por sete componentes que explicam 71,5% da informação original 
total dos dados. A primeira componente (CP1) caracterizou 16% das amostras e os parâmetros mais 
significativos foram: sódio (0,85), nitrogênio amoniacal (0,84), Coliformes termotolerantes (0,76) sólidos totais 
(0,72) e condutividade elétrica (0,65).  

Aplicou-se também a ACP, nos dados do monitoramento da barragem do Bita, e a matriz total representou no 
espaço as dimensões de 56 (cinquenta e seis) amostras por 26 (vinte e seis) parâmetros. O modelo que 
melhor se ajustou aos dados foi aquele composto por seis componentes que explicam 72,2% da variância 
dos dados. A CP1 caracterizou 26,6% dos objetos e as variáveis mais significativas foram: dureza total 
(0,91), potássio (0,86), condutividade elétrica (0,84) alcalinidade total (0,74), cloreto (0,74), magnésio (0,73), 
cálcio (0,66), sódio (0,52), temperatura da água (0,51) e ferro (-0,50). 

5. Discussão  

Resultados semelhantes foram obtidos na avaliação da qualidade da água do rio Jajrood (Irã) encontrando 
nove PCs para explicar 72% do total cumulativo dos dados (RAZMKHAH, ABRISHAMCHI, TORKIAN, 2010). 

Os resultados obtidos corroboram com os encontrados por Zimmermann, Guimarães e Peralta-Zamora 
(2008) utilizando ACP na avaliação da qualidade do corpo hídrico do rio Tibagi na região de ponta grossa que 
observaram a influência dos parâmetros sólidos totais, turbidez, DBO5, Coliformes fecais, nitrogênio total, 
nitrato, nitrito, nitrogênio orgânico, NTK, fósforo total, cloreto, precipitação mensal, vazão, temperatura do ar 
e da água.  

6. Conclusões  

Alguns dos parâmetros estudados nas barragens de Utinga e Bita apresentavam-se em desacordo com os 
limites estabelecidos na Resolução N0 357/2005 do CONAMA para águas doces de classe 2. 



Neste estudo com a aplicação da Análise dos Componentes Principais, foi possível identificar a existência da 
degradação da qualidade da água das barragens em decorrência da presença de microrganismos, sais e 
nutrientes, o que se configurou pela maior concentração de fósforo total e Coliformes Termotolerantes, e 
menor de pH e OD, provavelmente devido à ocorrência de descarte de efluentes da agroindústria canavieira, 
industrial e doméstico nas bacias hidrográficas dos rios de Utinga, Tabatinga e Ipojuca.  
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