
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Distribuição espaço-temporal de contaminantes emergentes em águas 

superficiais utilizando análise por componentes principais (PCA) 

Diana Nara R. de Sousa
1*

 (PG), Ivan José S. Filho
1
 (IC), Renato L. Carneiro

2
 (PQ), Antonio A. Mozeto

1
 

(PQ), Pedro S. Fadini
1
 (PQ) 

 
1
Laboratório de Biogeoquímica Ambiental - Núcleo de Diagnósticos e Intervenções Ambientais (LBGqA-NEDIA), 

2
Grupo de Quimiometria Aplicada (GQA), Departamento de Química, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, 

Rodovia Washington Luís, km 235 – SP 310, São Carlos – SP, CEP: 13.565-905.*dnrsousa@yahoo.com.br 

 

Palavras Chave: contaminantes emergentes, águas superficiais, PCA. 

Introdução 

Muitos dos contaminantes presentes nos recursos 

hídricos são substâncias químicas cuja presença no 

ambiente não está contemplada em legislações 

ambientais, sendo este o caso dos contaminantes 

denominados de emergentes, que incluem 

fármacos, hormônios e produtos de higiene pessoal 

dentre outros. A ocorrência desses contaminantes 

tem sido utilizada para inferências acerca da 

qualidade de corpos aquáticos. Neste trabalho, a 

análise por componentes principais foi utilizada para 

avaliar as variações espaço-temporal de 7 

parâmetros físico-químicos e as ocorrências de 11 

contaminantes emergentes. 

Resultados e Discussão 

O período de amostragem compreendeu os meses 

de abril/2011 a abril/2012, totalizando 7 campanhas 

amostrais realizadas na Bacia Hidrográfica do Rio 

Jundiaí - SP. Os compostos em estudo incluíram 

atenolol, cafeína, carbamazepina, diclofenaco, 

ibuprofeno, naproxeno, propanolol, triclosan, 

estrona, 17-β-estradiol, 17-α-etinilestradiol. Os 

parâmetros como pH, turbidez (TR), condutividade 

elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD), temperatura 

(TP) e potencial redox (PR) foram medidos em 

campo com o auxílio de uma sonda 

multiparamétrica. Carbono orgânico total (COT) foi 

analisado em um TOC-L CPH/CPN, Shimadzu. A 

determinação dos compostos foi realizada em um 

UPLC-MS/MS (TQD/Waters
®
) após subsequente 

etapa de pré-concentração por extração em fase 

sólida. Para construção das componentes principais 

(PC) o conjunto de dados (variáveis físicas e 

químicas e concentração dos compostos) foi 

autoescalonado, sendo que os compostos estrona, 

17-β-estradiol e 17-α-etinilestradiol não foram 

incluídos na matriz processada por não 

apresentarem variações no conjunto de dados. Na 

Figura 1 são apresentados os gráficos resultantes 

da PCA. Os resultados mostraram que 83% da 

variância foi explicada por 5 PC, revelando a baixa 

similaridade entre as amostras. 

 

 

  
Figura 1. Scores e loadings 
 
As amostras foram separadas em três grupos, onde 

no primeiro grupo (G1) estão as amostras dos 

pontos 1 e 2, que correspondem a nascente e foz do 

Ribeirão Piraí e estão associadas a altos valores de 

OD, baixos valores de EC e COT e concentração 

dos compostos. O segundo grupo (G2) caracteriza 

as amostras do ponto 3, primeiro ponto localizado 

do rio Jundiaí, onde ele é classe II, segundo o 

CONAMA 357. O terceiro grupo (G3), compreende 

os pontos 4, 5 e 6, também do rio Jundiaí, em que o 

ponto 6 corresponde a região da foz do rio. A 

ocorrência dos compostos está fortemente 

correlacionada com altos valores de CE e COT, 

refletindo um forte indício da presença de esgotos 

sanitários, caracterizada pelas amostras que 

incluem o grupo 3. 

Conclusões 

Através da PCA foi possível obter uma nítida 

separação entre as amostras dos rios Piraí e 

Jundiaí, que apresentam elevada diferenciação em 

relação à qualidade de suas águas. Os parâmetros 

mais significativos para esta análise foram OD, COT 

e CE, que se mostraram diretamente relacionados 

às concentrações dos compostos em estudo, 

denotando a importância da capacidade de 

fornecimento de informação destes parâmetros 

clássicos, mesmo em um cenário onde é possível 

quantificar uma quantidade crescente de diferentes 

contaminantes em concentrações cada vez 

menores. 

Agradecimentos 

FAPESP processo nº 2010/0171-0, CNPq, 

PETROBRAS e PPGQ-UFSCar. 

____________________ 


