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Resumo

O objet ivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água no entorno 
do Lago de Sobradinho por meio de técnica estatística multivariada. 
Foram selecionados 23 pontos de coleta próximos às áreas de 
produção agrícola nos municípios de Sobradinho, Casa Nova, Sento 
Sé e Remanso, na Bahia. Destas amostras, foram analisados novos 
indicadores f ísicos (condut ividade e turbidez) e químicos (P, NH

3
, 

NO
2
, NO

3
, DQO, DBO e pH). A avaliação dos dados foi realizada 

por meio da análise de componentes principais (ACP). Essa técnica 
permitiu comparar os resultados encontrados para as amostras 
coletadas nos períodos chuvoso e seco. No período chuvoso foram 
encontradas as maiores concentrações de DQO, DBO e P, enquanto 
no período seco foram observadas as maiores concentrações de NH

3
, 

NO
3
, condut ividade e turbidez.
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Introdução

As ações desempenhadas pelo homem nas at ividades agrícolas, 
áreas urbanas e nas indústrias, aliadas aos processos naturais, como 
precipitação, intemperismo das rochas e erosão, podem alterar a 
composição química das águas superficiais (MENDIGUCHIA et  al., 
2004). Dentre essas atividades, a agricultura merece destaque, pois 
pode contribuir para a degradação da qualidade da água por meio 
do lançamento, mesmo que indireto, de poluentes como pesticidas, 
fert ilizantes, adubo animal e outras fontes de matéria orgânica e 
inorgânica (MARQUES et al., 2007).

Diante dessa perspectiva, torna-se necessário avaliar a qualidade 
da água no Lago de Sobradinho, pois em seu entorno encontram-
se áreas agrícolas irrigadas, situadas nos municípios de Casa Nova, 
Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Pilão Arcado, Estado da Bahia 
(MENEZES et  al., 2012).

A análise de componentes principais (ACP) permite uma redução do 
número de variáveis e facilita a extração de informações relevantes 
na avaliação da qualidade da água (ANDRADE et al., 2007). 

Neste t rabalho, a aplicação da análise de componentes principais foi 
utilizada com o objetivo de avaliar a qualidade da água e ident if icar 
a influência desses indicadores em alguns trechos do Lago de 
Sobradinho, Estado da Bahia.

Materiais e Métodos

O estudo foi conduzido nos municípios de Sobradinho, Casa Nova, 
Sento Sé e Remanso, localizados no entorno do Lago de Sobradinho, 
Bahia. Foram selecionados 23 pontos de coleta de água próximos 
às áreas de produção agrícola de cebola (Allium cepa L.), melão 
(Cucumis melo L) e melancia [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & 
Nakai]. 

Objetivando avaliar a qualidade da água no Lago de Sobradinho, 
realizaram-se duas campanhas de amostragem em 23 pontos de 
monitoramento nos meses de março e outubro de 2014. Esses meses 
foram escolhidos por serem considerados como período de chuva e 
estiagem, respectivamente, o que poderia inf luenciar na qualidade da 
água. 
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As análises foram realizadas segundo a metodologia do Standard 
Methods for the Examination of  Water and Wastewater (AMERICAN 
PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 2012). Os indicadores analisados 
foram: fósforo total (P), amônio (NH

3
), nit rito (NO

2
), nit rato (NO

3
), 

demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO), potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica 
(CE) e turbidez (Tu).  

Os dados foram submet idos a tratamento estatístico de análise dos 
componentes principais (ACP), utilizando-se o software Stat ist ic 7.0. 
Os elementos foram organizados numa matriz com 46 linhas (pontos 
de coleta), e nove colunas (indicadores físicos e químicos). 

Resultados e Discussão

Na Figura 1a encontram-se os resultados da análise de componentes 
principais para os dois primeiros componentes (F1 e F2) e observa-se 
a soma em torno de 49% da variância explicada para esses dados. 
Também, verif ica-se a separação das amostras do período seco 
e chuvoso e na Figura 1b, os indicadores que influenciaram essa 
diferença sazonal.

Figura 1.  a) gráfico dos componentes principais F1 versus F2 e b) relação entre as 

variáveis.

As amostras que se destacaram no período chuvoso foram S1C 
(Brejo de Fora, Município de Sento Sé), com altos valores de P e 
DQO, e S4C (Piri, Município de Sento Sé), com um alto valor de DBO. 

a b
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Altas concentrações desses indicadores podem ser de origem de 
esgoto domést ico e do uso de compostos fosfatados e nit rogenados 
empregados na agricultura (RESENDE, 2002). Esses pontos de coleta 
são próximos às áreas agrícolas e a seus povoados. Estas áreas são 
caracterizadas pelo emprego de diferentes formas de fertilizantes, o 
que pode acarretar no enriquecimento da água por esses indicadores 
(MENEZES et  al., 2012). 

Além dessas amostras, destacou-se a amostra R1C (Vila Aparecida, 
Município de Remanso) por apresentar um pH elevado na segunda 
componente principal. As demais amostras no período chuvoso foram 
agrupadas, pois possuem característ icas semelhantes.

Em relação ao período seco, destacaram-se as amostras C1S 
(Bem Bom, Município de Casa Nova) com altos valores de NO3 e 
CE, e R3S (Majó, Município de Remanso), com alto valor de NH4. 
Segundo Resende (2002), a amônia originada no solo ou aplicada 
via fert ilizantes tende a ser rapidamente convert ida em NH4

+  e esse, 
por sua vez é convertido em nitrato pelo processo microbiano da 
nitrif icação. Por tanto, o nit rato está associado à contaminação da 
água pelas at ividades agrícolas. Além desses, destacou-se a Tu do 
período seco no ponto R2S (Canaã, Município de Remanso), que foi 
atribuída à presença de detritos orgânicos oriundos dos restos de 
vegetais (VASCONCELOS et al., 2009). 

Quanto à variação sazonal, no período chuvoso observa-se 
uma redução na qualidade da água, pois são observadas altas 
concentrações de P, DQO e DBO, que foram atribuídas ao 
carreamento de contaminantes para dentro do Lago. Esse mesmo 
comportamento foi observado por Zanini et al. (2010) no estudo 
sobre qualidade da água da Microbacia do Córrego Rico, que abastece 
a cidade de Jabot icabal, Estado de São Paulo.

Para complementar as informações, também foi analisada a 
componente F1 versus F3 (Figura 2). Observou-se ainda a separação 
entre os períodos seco e chuvoso e uma maior separação entre as 
amostras coletadas no Município de Sento Sé no período chuvoso, 
nos pontos S1C (Brejo de Fora) e S4C (Piri). Esses pontos apresentam 
altas concentrações de DBO e fósforo, que foram atribuídas à 
utilização de área de vazante para o plantio, carreamento da matéria 
orgânica e os nutrientes para o solo (MENEZES et  al., 2012).
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Figura 2. a) Gráfico dos componentes principais F1 versus F3 e b) relação entre as variáveis.

Para o período seco, destacou-se as amostras C1S (Bem Bom, 
Município de Casa Nova), com altos valores de CE e R2S (Canaã, 
Município de Remanso), com altos valores de Tu. Tal fato, 
provavelmente, ocorreu por causa da presença de detritos orgânicos 
oriundos dos restos de vegetais (VASCONCELOS et  al., 2009). Os 
altos valores de CE podem estar relacionados a sais aplicados na 
agricultura na forma de fertilizantes, que provavelmente retornam ao 
lago no período chuvoso, bem como com o aumento da cota do lago 
que inunda as áreas fert ilizadas (SILVA NETA et  al., 2013). 

Conclusão

A análise dos componentes principais (ACP) permitiu identif icar 
os pontos de contaminação ambiental da água e os indicadores 
influenciaram na qualidade de água. Por meio dessa técnica, pode-se 
avaliar a diferença sazonal da qualidade da água entre os períodos 
seco e chuvoso.
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