
 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   1 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA POR 

METODOLOGIA ESTATÍSTICA MULTIVARIADA NA BACIA 

SEDIMENTAR DO BAIXO CURSO DO RIO PARAÍBA 

 

Ubirajara Duarte Lima
1
; Camila Macêdo Medeiros

2
; Dayse Luna Barbosa

2
; Beatriz Susana 

Ovruski Ceballos
2,3

; Márcia Maria Rios Ribeiro
2
 

 

Resumo - Devido à exploração intensiva dos recursos hídricos subterrâneos e o aumento de sua 

contaminação pela ação antrópica, esta pesquisa busca acompanhar as variações da qualidade 

dessas águas em poços da Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do rio Paraíba, estado da 

Paraíba, avaliar similaridades e diferenças de numerosos poços distribuídos na área – os quais são 

distintos geologicamente e quanto à intensidade de uso. Para tanto, aplica-se a análise multivariada - 

ferramenta para a exploração de dados categóricos, permitindo a interpretação de uma base de 

dados com um número grande de variáveis através de tratamento estatístico. O método aplicado se 

mostrou apropriado para discriminar agrupamentos de ambiente aquáticos subterrâneos semelhantes 

em função da qualidade da água.   
 

Abstract - Due to the intensive exploitation of groundwater resources and consequent increase of 

its contamination by human action, this paper aims to identify variations in water quality in wells in 

the Coastal Sedimentary Basin of the Lower Paraíba  River  Basin, Paraíba State, Brazil, assessing 

similarities and differences of many wells distributed in area – which present differences related to 

geological and intensity of use aspects. To do so, it is applied multivariate analysis - a tool for the 

exploration of categorical data, allowing the interpretation of a database with a large number 

of variables through a statistical treatment. The applied method showed to be appropriated for 

discriminating groups of similar groundwater environments relating to water quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Considerando a exploração intensiva dos recursos hídricos subterrâneos e o consequente 

aumento de sua contaminação pela ação antrópica, busca-se acompanhar as variações da qualidade 

dessas águas em poços da Bacia Sedimentar Costeira do Baixo Curso do rio Paraíba. Esta região, no 

litoral paraibano, faz uso intensivo de suas águas subterrâneas para complementar o atendimento 

das suas demandas domésticas, agrícolas e industriais.  

O estudo da qualidade da água subterrânea da área em foco e a avaliação sobre as 

similaridades e diferenças de numerosos poços aí distribuídos, os quais apresentam distintos 

aspectos geológicos e de intensidade de uso da água, são etapas importantes para subsidiar a 

aplicação dos instrumentos de gestão dispostos na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 

9.433/97), entre os quais o enquadramento dos corpos d’água em classes de usos preponderantes. 

Para realizar essa tarefa, aplicou-se a análise multivariada. 

 

2. CASO DE ESTUDO  

 

A área de estudo (169,40 km²) está inserida na Bacia Sedimentar Costeira da Região do Baixo 

Curso do rio Paraíba, na Paraíba (Figura 1a). A área situa-se no território de dois municípios: João 

Pessoa (capital do estado) e  Cabedelo (cidade portuária), fazendo parte da Região Metropolitana de 

João Pessoa - a qual é caracterizada pelo elevado número de poços e grande exploração de água 

subterrânea (ASUB, 2010). 

Estatísticas recentes (IBGE, 2010) mostram que a zona de estudo encontra-se na região de 

maior crescimento do estado da Paraíba. De acordo com o censo 2010, a cidade de Cabedelo 

(57.944 habitantes) teve aumento populacional de 35,24% em relação a 2000 sendo, portanto, o 

município que mais cresceu no estado. A população de João Pessoa (723.514 habitantes), por sua 

vez, cresceu 21% em relação ao censo anterior. O número de habitantes das duas cidades representa 

20,74% da população do Estado.  

A região em estudo possui o maior pólo industrial do estado da Paraíba e apresenta amplo 

desenvolvimento turístico e de lazer. A exploração das águas subterrâneas, que inicialmente ocorreu 

para suprir o déficit do abastecimento em conjunto com as águas de superfície, passou a ocorrer de 

forma excessiva e desordenada, comprometendo a quantidade e qualidade das águas dos aquíferos.  

As seguintes formações geológicas são encontradas na região de estudo (Batista et al., 2010): 

Barreiras, Sedimentos Aluviais e Flúvio Marítimos, Gramame e Beberibe (Inferior e Superior).  
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Figura 1 – (a )Localização Bacia Sedimentar Costeira e da área de estudo; (b) distribuição dos 

poços na área de estudo. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Variáveis de qualidade das águas analisadas 

 

Para a caracterização das águas da área de estudo foram coletadas amostras de 26 poços 

distribuídos nos subsistemas aquíferos livre e confinado (Figura 1b). Foram analisados 23 

parâmetros (físicos, químicos e biológicos): condutividade elétrica (CE), cor aparente, temperatura, 

turbidez, pH, salinidade, sólidos totais dissolvidos (STD), alcalinidade total, alcalinidade de 

bicarbonato, dureza, cloro (Cl
-
), cálcio (Ca

+2
), sódio (Na

+
), potássio (K

+
), magnésio (Mg

+2
), ferro 

(Fe
+2

), nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), coliformes totais e Escherichia coli (E. coli). 

 

3.2. Análise Multivariada 

 

A análise multivariada é uma importante ferramenta para a exploração de dados categóricos, 

permitindo a interpretação de uma base de dados com um número grande de variáveis por meio de 

um tratamento estatístico. Segundo Monteiro et al. (2010), consiste num conjunto de métodos 

estatísticos que permite a análise simultânea de medidas múltiplas para cada indivíduo ou objeto em 

análise. As análises multivariadas abrangem grande diversidade de técnicas muito aplicadas em 
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estudos de avaliação de contaminação dos recursos hídricos, entre as quais se destacam: a análise de 

agrupamento (cluster analysis), a análise fatorial e a análise discriminante. A análise de 

agrupamento foi selecionada para uso nesta pesquisa.  

 

3.3. A análise de agrupamento 

 

A análise de agrupamento é um método estatístico que tem o objetivo de formar grupos 

homogêneos de unidades amostrais. Essa análise compreende técnicas e algoritmos iterativos, cujo 

objetivo é classificar “indivíduos” em grupos de acordo com o seu grau de similaridade. Neste 

estudo, os “indivíduos” estão representados pelos poços que representam as fontes hídricas 

subterrâneas. 

A técnica pode ser utilizada quando se deseja explorar as similaridades entre indivíduos 

(modo Q) ou entre variáveis (modo R) definindo-os em grupos, considerando simultaneamente, no 

primeiro caso, todas as variáveis medidas em cada indivíduo e, no segundo, todos os indivíduos nos 

quais foram feitas as mesmas mensurações (Landim, 2000). 

O método de agrupamento mais utilizado é por agrupamentos hierárquicos. O método 

compreende uma forma sequencial de agrupamento, iniciando com os mais simples pares de objetos 

até formar conjuntos (grupos) maiores, passo a passo (Lima, 2001). A similaridade entre duas 

amostras é geralmente dada pela distância euclidiana que pode ser representada pela diferença entre 

os valores analíticos de ambas as amostras. Neste trabalho utilizou-se, para análise de agrupamento, 

o método Ward, “por fornecer resultados mais coerentes com a realidade geológica” (Monteiro et 

al., 2010). Esse método de agregação consiste em considerar, inicialmente, cada observação como 

uma “classe”. Para decidir se duas classes irão formar uma classe maior, examina-se a maior inércia 

entre as classes. O agrupamento será considerado ótimo quando existir máxima distância ou 

heterogeneidade entre as classes, o que equivale à mínima distância intraclasses. A Figura 2 

apresenta as etapas da análise de agrupamento realizadas. 
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Figura 2 - Etapas da análise de agrupamento (adaptado de Monteiro et al., 2010). 

 

4. RESULTADOS  

 

A similaridade da qualidade das águas dos poços amostrados na área do estudo, avaliada pelo 

método de agrupamentos, levou à formação de quatro grupos homogêneos. No dendrograma 

(Figura 3), que corresponde à representação gráfica dos agrupamentos construídos pelo método 

estatístico utilizado, com os coeficientes de aglomeração reescalonados (em que o menor 

coeficiente corresponde a 1 e o maior a 25), fica explícito que o ponto ótimo de corte é a distância 

de valor acima de 10,5 - após a formação dos quatro grupos. 
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Figura 3 - Dendrograma das amostras de água (agrupamentos dos poços por similaridade da 

qualidade da água). 

 

A espacialização dos grupos (Figura 4), por poços, está disposta da seguinte forma: i) 

primeiro grupo (G1), formado por cinco poços (329, 685, 116, 690 e 365); ii) segundo grupo (G2), 

formado por quinze poços (704, 538, 711, 676, 541, 710, 531, 650, 655, 1001, 62, 328, 971, 663 e 

730); iii) terceiro grupo (G3), formado por cinco poços (980, 963, 674, 363 e 694) e iv) quarto 

grupo (G4), formado apenas por um poço (541A). 
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Figura 4 – Distribuição espacial dos grupos. 

 

Os poços do G1 são todos aqueles particulares e destinados para uso comercial e 

abastecimento humano. Quatro são do subsistema livre e apenas um do subsistema confinado. A 

maioria dos poços do G2 pertence à Companhia de Água e Esgotos do Estado da Paraíba 

(CAGEPA), com uso para o abastecimento humano. Treze poços deste grupo são do subsistema 

confinado e apenas dois são do subsistema livre. Todos os poços do G3 são particulares, 

distribuídos entre o uso comercial e o residencial. O uso residencial atende a consumos menos 

exigentes, como jardinagem, lavagem de áreas externas ou descargas.  Quatro poços são do 

subsistema livre e apenas um poço é do subsistema confinado. O único poço do G4 é particular, 

capta água do subsistema confinado e destinado ao uso residencial.  

O grupo G1 é composto pelos poços que apresentaram menor pH, ou seja, são águas ácidas, 

com uma média de 4,97 ± 0,45.  Também apresentaram a menor alcalinidade total, com média de 

4,5 ± 1,43 mg CaCO/L. Esse grupo, com  5 poços, possui 4 poços do aquífero livre e 1 do 

confinado. Os poços que captam do subsistema livre deste grupo apresentaram maior DBO5-20, o 

que mostra um indício de contaminação antrópica. O único poço do subsistema confinado se 

destacou por apresentar os maiores valores de condutividade elétrica, salinidade e de cálcio.  
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O grupo G2 é composto por 15 poços, sendo apenas 2 do subsistema livre, é também 

caracterizado por ser o maior agrupamento: 58% dos poços analisados estão nesse grupo. Quanto a 

qualidade, esse grupo apresentou altas condutividade elétrica (857,48 ± 1471,32 µS/ cma), maior 

salinidade (450 ± 812,45 PPM), a maior dureza (190,73 ± 102,79 mgCaCO3/L), dentre todos os 

poços, e maior concentração de cálcio (127,10 ± 73,22 mgCa/L). Os poços do aquífero livre desse 

grupo apresentaram o menor teor de alcalinidade. Observa-se ainda uma diferença entre a qualidade 

dos poços do aquífero livre e confinado dentro desse grupo. 

Já o grupo G3, com 5 poços, possui 3 poços do subsistema livre. Nesse grupo ficaram os 

poços com altos valores de cor (38,59 ± 26,46 UC), turbidez (6,21 ± 5,70 UN), alcalinidade (124,7 

±1 47,6 mg CaCO/L) e potássio (27,67 ± 30,71 mg/L). Observa-se, ainda que nesse grupo, que 

estão incluídos os poços com contaminação fecal, com altos valores de coliformes totais e de E.coli. 

O grupo G4, formado apenas por um poço, se diferencia de todos por apresentar a maior 

contaminação fecal dentre os 26 poços, com valor de Y <2 419,6 NMP/100mL, isso fica explícito 

ao espacializar os dados de E.coli (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Distribuição Espacial de Escherichia coli na área de estudo. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A identificação dos grupos de poços, determinada pela técnica de análise de agrupamento a 

partir dos parâmetros físicos, químicos e biológicos, evidenciou que os grupos 1, 2 e 3 englobam 

poços de águas de boa qualidade usadas para o abastecimento humano e em conformidade com a 

qualidade estabelecida para esse tipo de uso, embora alguns poços necessitem de tratamento para o 

consumo (conforme a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde). Já o poço do grupo 4 apresenta 

elevada concentração de Escherichia coli (Figura 5), o qual inviabiliza o seu uso para consumo 

humano sem um devido tratamento. Em um mesmo agrupamento existem poços do aquífero 

confinado e do livre, indicando que não houve diferenças qualitativas importantes entre suas águas. 

O método aplicado se mostrou apropriado para discriminar agrupamentos de ambiente aquáticos 

subterrâneos semelhantes em função da qualidade da água.   
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