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RESUMO: A alteração da qualidade das águas está intimamente ligada ao processo de 

transformação ambiental, tendo se revelado um importante indicador de alterações de fatores como 

mudanças climáticas, hidrologia, uso do solo, dentre outros. Muitos são os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos utilizados na avaliação da qualidade das águas. Por esta razão, este 

trabalho utilizou a Análise de Componentes Principais (PCA) para identificar componentes ou 

fatores importantes que explicassem as variações na qualidade das águas urbanas no município de 

Aracaju. A PCA apontou para 4 grupos com variação de qualidade bem distintos. O grupo A formado 

por amostras de água doce e que possuem altas concentrações de nutriente e de coliformes 

termotolerantes. Os grupos B e D são diretamente influenciados pela maré, tendo pontos salobros e 

salinos, possuindo, portanto, alta concentração de sólidos totais dissolvidos, salinidade, 

condutividade e altas concentrações de cloreto. E grupo C, água doce de melhor qualidade. Tal fato 

indicou alterações espaciais de qualidade das águas provocadas por lançamento inadequado de 

efluente doméstico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os corpos d’água superficiais são mais suscetíveis às ações antrópicas. A forma como é 

conduzido o processo de urbanização se reflete sobre a qualidade das águas que cortam a cidade. Se 

a urbanização ocorre respeitando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), os impactos 

causados sobre o meio ambiente de uma forma geral são mitigados. No entanto, este não é o caso dos 

países em desenvolvimento como o Brasil. As cidades crescem de forma desordenada com diversos 

usos do solo que não levam em consideração o equilíbrio dos ecossistemas e cujo reflexo pode ser 

visto na qualidade dos rios urbanos e lagos. 

 
1) Doutoranda pelo Programa de Saúde e Ambiente da Unit/SE 

2) Técnica de laboratório do Instituto Federal de Sergipe - IFS 
3 Técnica de laboratório do Instituto Federal de Sergipe - IFS 
4 Técnica de laboratório do Instituto Federal de Sergipe - IFS 
5 Graduando do curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Sergipe - IFS 
6 Graduando do curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Sergipe - IFS 
7 Docente do Programa de Saúde e Ambiente da Unit/SE 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 2 

Quando se trabalha com áreas urbanas, existe uma relação complexa entre a qualidade das águas 

e os múltiplos fatores ambientais. A diversidade de poluentes lançados no ambiente urbano, 

principalmente os de natureza não pontuais, são conduzidos pelo escoamento superficial e são 

lançados na rede drenagem pluvial que podem ser afluentes de rios ou lagos. 

As principais fontes de poluição das águas urbanas são provenientes de suprimento urbano e 

industrial de resíduos, descarga de esgoto e efluentes industriais e o escoamento superficial de águas 

pluviais em áreas urbanas (CARVALHO et al., 2015). Por esta razão, há uma perda da biodiversidade 

por causa da degradação do ambiente natural (JUNIOR, 2019) e pode inviabilizar os usos atuais e 

futuros dos recursos hídricos a jusante do lançamento (PEIXOTO et al., 2018).  A poluição também 

contribui para redução de disponibilidade das águas para abastecimento humano e dessedentação de 

animais, eutrofização, degradação do habitat de espécies aquáticas, redução do número de espécies 

de peixes (ALVES et al., 2020). 

O monitoramento da qualidade das águas envolve muitos parâmetros quantitativos o que 

dificulta sua interpretação. A Análise de Componentes Principais (PCA) é uma técnica de estatística 

multivariada utilizada para identificar componentes ou fatores importantes que expliquem variações 

em um sistema. Esta técnica ajuda a reduzir o número de variáveis e preservar as relações presentes 

nos dados originais, sendo utilizado em estudos de qualidade de águas superficiais (Li et al., 2021; 

KRISHNAN e FIROZ, 2020, OUYANG, 2005). Sendo assim, o presente estudo empregou a PCA 

identificar variações espaciais de qualidade das águas superficiais urbanas do município de 

Aracaju/SE.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de Estudo 

O objeto de estudo são as águas urbanas do município de Aracaju, capital de Sergipe, que está 

localizado na região nordeste do Brasil com área territorial de 182,16 km2, população estimada em 

648.939 pessoas em 2018 e densidade demográfica de 3.140,65 hab/km2, de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2019).  

Trata-se de uma cidade inserida no domínio do clima tropical Atlântico do Nordeste Oriental, 

influenciado por massas de ar úmidas provenientes do oceano Atlântico e pela Zona de Convergência 

Intertropical. Este clima e a localização em uma faixa litorânea fazem com que Aracaju apresente um 

período seco, de setembro a fevereiro, e um chuvoso, de março a agosto (SANTANA, 2019). 

2.2 Amostragem 

Foram definidos 15 pontos de amostragem (Quadro 1) após visita a campo e análise espacial 

através de imagens de satélite fornecidos pelo Google Earth, tendo como critério: a acessibilidade ao 

local, a bacia de macrodrenagem ao qual o curso d’água pertence, bairro do município, o local de 

desague e área com intensa urbanização. Ocorreram no ano de ano de 2020, duas coletas durante o 

período seco. 

Todas as amostras foram coletadas e devidamente conservadas seguindo a metodologia descrita 

no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - SMEWW (APHA, 2012), para 

os seguintes parâmetros físico-químicos: demanda química de oxigênio (DQO), cloretos, fósforo total 

e nitrogênio amoniacal, e parâmetros microbiológicos: coliformes termotolerantes. 
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Quadro 1: Pontos de coleta com as coordenadas e respectivos bairro e local de desague  

PONTOS 

COORDENADAS UTM/WGS84 
(Fuso 24L) BAIRROS LOCAL DE DESAGUE 

Longitude E Latitude S 

P1 713387.00 8790978.00 13 de julho Rio Sergipe  

P2 711604.00 8792675.00 Getúlio Vargas Rio Sergipe 

P3 712977.00 8795212.00 Industrial Rio Sergipe 

P4 712977.00 8794080.00 Santo Antônio Rio Sergipe 

P5 709474.00 8795932.00 Santos Dumont Rio Aratu 

P6 708737.00 8793721.00 Olaria Rio Aratu 

P7 708893.00 8789206.00 Jabutiana Rio Poxim 

P8 710899.00 8790958.00 Ponto Novo Rio Poxim 

P9 707743.00 8784885.00 Santa Maria Rio Santa Maria 

P10 708725.00 8782388.00 Zona de Expansão Rio Santa Maria 

P11 710637.00 8781157.00 Aruana Oceano 

P12 707956.00 8791888.00 Jabutiana Oceano 

P13 708956.00 8789968.00 Jabutiana Oceano 

P14 709810.00 8787863.00 Orlando Dantas Oceano 

P15 710955.00 8788062.00 Inácio Barbosa Oceano 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

2.3 Métodos analíticos 

Os parâmetros físico-químicos foram medidos através da sonda multiparâmetro da marca 

HORIBA, modelo U-52 G, onde é possível aferir por sensor: pH, turbidez, oxigênio dissolvido (OD), 

temperatura da água, condutividade, sólidos totais dissolvidos (STD) e salinidade. No laboratório de 

Saneamento – LABSAN, do Instituto Federal de Sergipe – IFS, serão analisados, conforme SMEWW 

(APHA, 2012), demanda química de oxigênio (DQO), cloretos, fósforo total, nitrogênio amoniacal e 

coliformes termotolerantes. 

2.4 Avaliação dos parâmetros de qualidade de água 

A Análise de Componentes Principais (PCA) foi aplicado neste estudo para identificar 

potenciais reduções no número de parâmetros que explicam o comportamento dos pontos estudados, 

utilizando o software livre PAST versão 3.25 (HAMMER et al., 2001). Esta análise investiga a 

variação espacial dos parâmetros de qualidade das águas urbanas de 15 pontos do município de 

Aracaju/SE no ano de 2020. 

Para eliminar a influência das diferentes unidades de medida e tornar os dados adimensionais, 

os dados foram padronizados por meio de transformação em escala z (subtração da média e divisão 

pelo desvio padrão de cada variável), que gera variáveis com média 0 e desvio padrão de 1 e fornece-

lhes a mesma escala (Zhang et al., 2021). 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

A PCA projetou os dados em um espaço de 12 dimensões no plano, contudo apenas 4 

componentes principais foram mais significativas: PC1 43,12%, PC2 20,87%, PC3 12,33%, PC4 

10,38%, totalizando 93,09% da variância dos dados.  

Foi gerado um gráfico de scores a partir da projeção do PC1xPC2 e observou-se a formação de 

quatro grupos (destacados por círculos), denominados de A, B, C e D. Estes grupos apresentam 

diferença na qualidade das amostras coletadas por causa das suas diferentes fontes de poluição. 
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Figura 1: Gráfico de scores PC1xPc2 das amostras de água superficial dos pontos coletados 

 

O grupo A é formado por amostras de água doce e que possuem altas concentrações de nutriente 

e de coliformes termotolerantes. São pontos que não são influenciados pela maré, são canais rasos e 

recepcionam lançamentos de esgoto além das águas pluviais.  

Os grupos B e D são diretamente influenciados pela maré, tendo pontos salobros e salinos, 

possuindo, portanto, alta concentração de sólidos totais dissolvidos, salinidade, condutividade e altas 

concentrações de cloreto. O grupo D, formado pelos pontos 1 e 7, são os locais com a pior qualidade 

das águas. O ponto 1 por ser o exultório de um canal, cujo ponto de lançamento é o rio Sergipe e o 

ponto 7 é um canal que recepciona efluente de um bairro que não possui saneamento básico e possui 

alta densidade demográfica, por esta razão possuem maior concentração de matéria orgânica e 

nutrientes dentre os pontos estudados. 

O grupo C, composto pelos pontos 11 e 12, são de água doce e apresentaram as menores 

concentrações de nutrientes, matéria orgânica e coliformes. O ponto 11 é um canal natural de 

escoamento de água das lagoas no bairro Aruana e que vem sofrendo com a expansão de condomínios 

residenciais. O ponto 12 corresponde ao ponto de entrado do rio Poxim na cidade de Aracaju e fica 

nas próximo ao ponto de captação da Estação de Tratamento de Águas, logo, não recebeu as 

contribuições das atividades desenvolvidas no município. 

Cabendo destacar, ainda, que os pontos 12 a 15 fazem parte do rio Poxim, maior corpo d’água 

natural que corta a cidade de Aracaju. É possível observar a redução da qualidade das águas deste rio 

à medida que vai recebendo as contrições de seus afluentes urbanos, como se observa na Tabela 1. 

Tabela 1: Dados de qualidade das águas dos pontos 12 a 15 

Pontos T(°C) pH Turbidez 

(NTU) 

OD 

(mg/L) 

Cloreto 

(mg/L) 

DQO 

(mg/L) 

NH3 

(mg/L) 

Fosforo 

(mg/L) 

Coliformes 

(logUFC) 

12 28,58 6,28 394,2 3,625 4567,52 22,62 23,3 1,95 4,11 

13 28,98 6,09 75,77 2,485 1724,39 253,34 40,33 1,96 5,4 

14 29,51 5,89 75,66 0,417 4148,47 314,68 58,95 2,02 5,43 

15 31,79 6,3 173,4 0,174 6632,29 452,00 60,48 1,5 5,95 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou avaliar as variações espaciais de qualidade das águas superficiais urbanas 

do município de Aracaju/SE, empregando a análise multivariada. De forma geral, todos os parâmetros 

apontaram para uma baixa qualidade das águas urbanas do município de Aracaju, com altas 

concentrações de matéria orgânica, nutrientes e metais, o que indica fontes de poluição não pontuais.  

O PCA indicou que um grupo de pontos é influenciado diretamente pela oscilação da maré, 

estando associados às variáveis condutividade, salinidade, cloreto e turbidez, além do das altas 

concentrações de cloreto. O outro grupo sofreu maiores contribuições dos nutrientes e coliformes 

termotolerantes. Tal fato indicou alterações espaciais de qualidade das águas provocadas por 

lançamento inadequado de efluente doméstico. 
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