
 

Encontro de Recursos Hídricos 

em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 1 

 

XIV ENCONTRO DE RECURSOS HÍDRICOS EM SERGIPE 

 

AVALIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUÍ 

 

Ellen Santos Hora 1; Lucas Cruz Fonseca2; Lúcia Calumby Barreto Macedo3; Adnivia Santos 

Costa Monteiro4; José do Patrocinio Hora Alves5 ; Airan Miguel dos Santos Panta6 

RESUMO:  Nesse estudo foi avaliada a eficiência da rede de monitoramento da qualidade da 

água da bacia hidrográfica do rio Piauí, usando a análise estatística multivariada de componentes 

principais (ACP). A ACP foi aplicada a uma matriz de dados composta por 20 estações de 

amostragem e concentrações de 23 parâmetros da qualidade da água, obtido nas campanhas de 

amostragem realizadas nos períodos seco e chuvoso de 2018. A ACP mostrou que todas as 20 

estações de amostragem são consideradas como principais (peso>>0,7), ou seja, detêm as máximas 

variações da qualidade da água e, portanto, devem ser mantidas no programa de monitoramento. 

Dos 23 parâmetros usados na ACP, 15 no período chuvoso e 13 no período seco, foram considerados 

como essenciais para avaliação da qualidade da água da bacia do rio Piauí, isso significa que dos 

parâmetros usados no monitoramento da bacia do rio Piauí, os mais representativos da qualidade 

da água são o pH, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, DBO5, alcalinidade, dureza, 

sólidos totais dissolvidos, temperatura, fósforo total, carbono orgânico dissolvido, Na+, K,
+ Ca2+, 

Mg2+, HCO3
-, SO4

2- e Cl-. 

 

Palavras-Chave – Eficiência da rede; Qualidade da água; Análise de componentes principais. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO  

 

O monitoramento da qualidade da água é definido como o esforço para obter, através de 

amostragens representativas, informações quantitativas sobre aspectos físicos, químicos e biológicos, 

característicos dos corpos d'água. Por isso um aspecto fundamental no desenho de uma rede de 

monitoramente é a escolha de locais de amostragem respresentativos do corpo d´água, caso contrário 

corre-se o risco de ter um programa de monitoramento “rico em dados, mas pobre em informações” 

(Khalil; Ouarda, 2009; Timmerman et al., 2010; Behmel et al., 2016). 

Uma prática comum e ainda hoje utilizada consiste na escolha das estações de amostragem com 

base no conhecimento disponível e em critérios subjetivos, tais como: locais de fácil acesso; estações 

em pontos a montante e a jusante, em áreas com fontes de poluição ou de uso intensivo da terra, em 
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áreas densamente povoadas e em regiões altamente industrializadas. Além disso, frequentemente após 

estabelecer a rede de monitoramento, não se faz uma reavaliação para verificar a sua efetividade 

(Khalil; Ouarda, 2009). 

Nas últimas décadas, a análise estatística multivariada tem se destacado como o método mais 

frequentemente usado para avaliar a eficiência da rede de monitoramento da qualidade da água 

superficial, visando aperfeiçoar o número de estações de amostragem e também, para selecionar os 

parâmetros críticos da qualidade da água (Khalil; Ouarda., 2009, Mavukkandy et al., 2014; Alves et 

al., 2018; Nguyen et al., 2019).  

Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a utilização da análise estatística multivariada de 

componentes principais, para avaliar a eficiência da rede de monitoramento da qualidade da água da 

bacia hidrográfica do rio Piauí, visando identificar as estações principais de amostragem, ou seja, 

aquelas que detêm as máximas variações da qualidade da água e selecionar os parâmetros mais 

representativos da qualidade da água. Espera-se com isso contribuir para o aperfeiçoamento do 

programa de monitoramento e orientar os gestores em relação às prioridades para as tomadas de 

decisões. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do Rio Piauí, situada entre as latitudes 10º 30’ e 11º 30’ S e longitudes 37º 

15’ e 38º 05’ O, possui uma área total de 4.175 km, distribuída entre os estados da Bahia e Sergipe. 

No estado de Sergipe ocupa uma área de 3.953,42 km², inserida nos municípios de Arauá, Boquim, 

Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, Poço Verde, Riachão do Dantas, Tobias 

Barreto, Lagarto, Indiaroba, Itaporanga da Ajuda, Umbaúba, Estância e Itabaianinha, que juntos 

correspondem a uma população de 337.104 habitantes, sendo 198.882 no meio urbano e 138.222 no 

meio rural (SERGIPE, 2015). 

A área em estudo está apresentada na Figura 1 com detalhe das estações de amostragem. A 

localização das estações de amostragem priorizou a região da bacia hidrográfica com escoamento 

permanente e foram escolhidas com base no conhecimento disponível e em critérios subjetivos, tais 

como: locais de fácil acesso, locais com estações fluviométricas, áreas de capitação para 

abastecimento humano e áreas com grande número de outorgas para uso da água (Souza et al., 2007).  

 

      2.2 Tratamento dos dados 

Nesse estudo foi usado o conjunto de dados obtidos nas campanhas de amostragem, realizadas 

nos períodos seco e chuvoso de 2018, contemplando apenas 23 variáveis, as quais nominamos a 

seguir: pH, temperatura, cor, turbidez, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, alcalinidade 

total, dureza total, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, carbono orgânico 

dissolvido, sódio, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato, sulfato, cloreto, nitrato, nitrogênio 

amoniacal, fósforo total, clorofila-a e coliformes termotolerantes. Os valores de metais traço, nitrito 

e fosfato foram descartados, pois em geral, ficaram abaixo do limite de detecção. A coleta das 

amostras, medidas de campo e análise das amostras foram realizadas pelo Instituto Tecnológico e de 

Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). 
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Para avaliar a rede monitoramento e selecionar os parâmetros críticos da qualidade da água foi 

utilizada a técnica estatística multivariada de Análise de Componentes Principais (ACP). Para 

identificar às principais estações da rede de monitoramento, a matriz foi estruturada considerando as 

20 estações de amostragem como as variáveis e os 23 parâmetros de qualidade da água como objetos. 

Para selecionar os parâmetros críticos da qualidade da água a matriz foi invertida, ou seja, as 20 

estações de monitoramento foram consideradas os objetos e os 23 parâmetros da qualidade da água 

as variáveis. 

 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Piauí com as estações de amostragem da água superficial 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados da ACP aplicada para identificar as principais estações da rede de monitoramento 

são apresentados na Tabela 1. As duas primeiras componentes, PC1 e PC2, juntas explicaram 99,6 % 

da variância total da qualidade da água no período seco e 99,0 % no período chuvoso. As estações 

principais são aquelas que têm maior contribuição (peso > 0,7) na composição das componentes 

principais. Considerando as componentes PC1 e PC2, para os períodos seco e chuvoso (Tabela 1), 

observa-se que todas as estações contribuíram com peso superior a 0,7. Estações com peso igual ou 

superior a 0,7 são consideradas principais e estações com peso inferior a 0,7 são classificadas como 

não principais, podendo inclusive serem descontinuadas (Mavukkandy et al., 2014). Portanto, com 

base nas componentes, CP1 e CP2, é possível concluir que todas as estações do monitoramento devem 

ser consideradas principais, ou seja, mantidas no programa de monitoramento. 

Os resultados da ACP usada para estimar os parâmetros mais representativos da qualidade da 

água são mostrados na Tabela 2. Foram consideradas como mais representativas as três primeiras 

componentes, PC1, PC2 e PC3, que juntas explicaram 72,9 % da variância total da qualidade da água 

no período seco e 79,3 % no período chuvoso. No período chuvoso a CP1 mostrou forte correlação 
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positiva (peso >0,7) com o pH, condutividade elétrica, alcalinidade, dureza, sólidos totais dissolvidos, 

temperatura, fósforo total e os íons Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2-, Cl-; a CP2 com turbidez e DBO5, 

e a CP3 com nenhum dos parâmetros medidos. Enquanto no período seco a CP1 mostrou forte 

correlação positiva (peso >0,7) com a condutividade elétrica, alcalinidade, dureza, sólidos totais 

dissolvidos, carbono orgânico dissolvido e com os íons Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2-, Cl-; a CP2 

com nenhum dos parâmetros medidos e a CP3 apenas com o oxigênio dissolvido. Desse modo a ACP 

aponta que o número de parâmetros essenciais para avaliação da qualidade da água são 15 no período 

chuvoso e 13 no período seco, isso significa que dos parâmetros usados no monitoramento da bacia 

do rio Piauí, os mais representativos da qualidade da água são o pH, condutividade elétrica, turbidez, 

oxigênio dissolvido, DBO5, alcalinidade, dureza, sólidos totais dissolvidos, temperatura, fósforo total, 

carbono orgânico dissolvido, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2- e Cl-. 

Convém destacar que como a ACP está focada nos dados de qualidade da água já obtidos, só 

permite identificar as estações da rede de monitoramento que pode sem descontinuadas, mas muitas 

vezes para o aprimoramento da rede de monitoramento, torna-se necessário a inclusão de outras 

estações em locais ainda não contemplados. Apesar disso, a ACP vem sendo muito utilizada em 

programas de monitoramento, para otimizar os locais de amostragem e para escolha dos parâmetros 

mais apropriados da qualidade da água (Nguyen et al., 2019).  

 

Tabela 1 – Valores dos pesos das estações na composição do PC1 e PC2 (em negrito pesos >0,7, indicativos de forte 

correlação). 

Estações de 

monitoramento 

PC1 PC2 PC1 PC2 

Período chuvoso Período seco 

F25 0,305 0,949 0,903 0,425 

F26 0,992 0,115 0,994 -0,103 

F27 0,952 -0,304 0,993 -0,111 

F28 0,946 -0,317 0,933 0,305 

F29 0,950 0,300 1,000 -0,007 

F30 0,753 0,631 1,000 -0,011 

F31 0,917 0,369 0,999 -0,031 

F32 0,947 -0,318 0,999 -0,039 

F33 0,992 0,114 0,995 -0,090 

F34 0,318 0,937 0,961 0,226 

F35 0,977 -0,208 0,995 -0,090 

F36 0,941 -0,336 0,994 -0,102 

F37 0,946 -0,323 0,994 -0,105 

F38 0,306 0,943 0,993 -0,111 

F39 0,941 -0,336 0,999 -0,042 

F40 0,942 -0,335 0,997 -0,075 

F41 0,717 0,665 0,037 0,996 

F42 0,278 0,953 0,083 0,994 

F43 0,949 -0,296 1,000 -0,022 

FA 0,942 -0,334 0,997 -0,070 

%Variância total 70,8 28,2 87,6 12,0 

% Variância acumulada 70,8 99,0 87,6 99,6 
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Tabela 2 – Pesos dos 23 parâmetros para as componentes principais mais significativas (em negrito pesos >0,7, 

indicativos de forte correlação). 

Parâmetros da qualidade da água 

PC1 PC2 PC3  PC1 PC2 PC3 

Período chuvoso  Período seco 

pH 0,719 -0,359 0,378  0,528 0,581 0,369 

Condutividade Elétrica (µS cm-1) 0,973 0,206 -0,056  0,973 -0,192 0,026 

Turbidez (UNT) -0,508 0,794 0,125  -0,471 0,440 -0,124 

Oxigênio dissolvido (mg L-1) 0,331 -0,150 0,657  0,050 -0,052 0,936 

Alcalinidade total (mg L-1 CaCO3) 0,925 -0,038 0,144  0,769 0,532 0,018 

Dureza total (mg L-1 CaCO3) 0,968 0,203 -0,124  0,947 -0,287 0,042 

DBO5 -0,425 0,726 0,219  -0,043 -0,574 -0,340 

Clorofila a (µg L-1) -0,569 0,581 -0,152  0,257 0,439 0,276 

Sólidos totais dissolvidos (mg L-1) 0,972 0,207 -0,071  0,969 -0,209 0,027 

Temperatura da água (oC) 0,751 0,190 0,524  0,493 0,252 -0,019 

Bicarbonato (mg L-1) 0,929 -0,031 0,110  0,770 0,512 -0,004 

Cor (Hazen) -0,538 0,510 0,252  0,272 0,597 -0,659 

Fósforo total (mg L-1) 0,736 0,570 -0,241  0,571 0,440 -0,444 

Sódio (mg L-1) 0,963 0,226 -0,092  0,961 -0,059 0,108 

Potássio (mg L-1) 0,538 -0,192 0,683  0,931 0,079 0,050 

Cálcio (mg L-1) 0,945 0,231 -0,192  0,916 -0,302 -0,079 

Magnésio (mg L-1) 0,983 0,160 -0,033  0,961 -0,232 0,102 

N - Nitrato ((mg L-1) -0,256 0,557 0,391  0,424 -0,365 -0,534 

N – Amoniacal (mg L-1) -0,418 0,599 0,132  -0,097 -0,016 0,187 

Sulfato (mg L-1) 0,932 0,263 -0,152  0,887 -0,337 0,096 

Cloreto (mg L-1) 0,963 0,228 -0,087  0,956 -0,255 0,013 

Carbono orgânico dissolvido (mg L-1) 0,617 0,205 -0,246  0,901 0,346 -0,060 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) -0,285 0,559 0,088  -0,143 0,349 0,138 

Variância total (%)  55,4 15,6 8,3  49,8 13,4 9,7 

Variância cumulativa (%)  55,4 71,0 79,3  49,8 63,2 72,9 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

          A ACP foi aplicada com sucesso na avaliação da rede de monitoramento e para selecionar os 

parâmetros que são mais representativos da qualidade da água, na bacia hidrográfica do rio Piauí. 

       A ACP indicou que as 20 estações de amostram são essenciais, ou seja, representam as máximas 

variações da qualidade da água nos períodos seco e chuvoso e por isso, devem ser mantidas na rede 

de monitoramento. 



 

Encontro de Recursos Hídricos 

em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 6 

 A ACP mostrou também, que dos parâmetros usados no monitoramento da bacia do rio Piauí, 

os mais representativos da qualidade da água são o pH, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio 

dissolvido, DBO5, alcalinidade, dureza, sólidos totais dissolvidos, temperatura, fósforo total, carbono 

orgânico dissolvido, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2-, Cl-. 
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