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Estatística Descritiva:   
- PT, NTK, OD, temp. da amostra e DBO5 apresentaram médias e 
desvio padrão semelhantes nos dois pontos amostrados;  
- pH, ST, SST e nitrato apresentaram tendência a maior 
concentração no ponto a jusante, quando comparado ao ponto a 
montante do barramento;  
- clorofila-a e DQO, tiveram médias menores e desvio padrão 
maior no ponto a jusante, quando comparado ao ponto a 
montante;  
- coliformes termotolerantes e condutividade tenderam a um 
aumento significativo da concentração no ponto a jusante.  
 

Estatística (Shapiro-Wilk ; Mann-Whitney; Test t-Student) 
 

Tabela 1: Resultados dos testes estatístico. 

 
 
 

Apesar das concentrações dos parâmetros apresentarem tendência 
a aumentar ou redução entre os pontos, na análise inicial dos 
pontos brutos, os resultados dos testes estatísticos, demonstraram 
que as variações não são significativas entre os pontos analisados. 
Isso quer dizer que, a transformação do sistema lótico em lêntico 
(barramento), bem como a passagem da água pela casa de 
máquinas da PCH, não causaram alterações significativas na 
qualidade da água do recurso hídrico estudado, possivelmente pelo 
baixo tempo de detenção do reservatório.     
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho  foi  identificar a influência de uma 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH), localizada no Rio São Marcos 
– no município de Caxias do Sul /RS, na qualidade do recurso 
hídrico. 

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas. 

Os  estudos de qualidade da água constituem-se  ferramentas 
essenciais para  o processo de gestão de recursos hídricos. Os 
diversos usos podem gerar impactos que refletem no ecossistema 
aquático de toda a bacias hidrográfica , para onde a água acaba 
drenando. A transformação de um trecho de um sistema lótico, 
em lêntico, acaba por facilitar o acúmulo  de nutrientes e alterar 
as condições naturais do mesmo.    

 

Foram realizadas coletas em ponto a montante e a jusante do 
barramento (Figura1) no período de maio de 2010 a setembro de 
2016. 
 
 

Figura 1: Localização dos pontos de amostragem na bacia Rio São Marcos.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As amostras  foram coletadas no superfície, seguindo as 
orientações descritas pela NBR nº 9.898 (ABNT, 1987) e pela guia 
nacional de coleta e preservação de amostra (ANA, 2011), e 
realizadas análises de 14 parâmetros físico-químico e biológico. Os 
resultados foram analisados através de estatística descritiva e 
pelos testes de Mann-Whitney e t-student.   
 
 

 
 

PCH Rio São Marcos 
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ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DE UMA PCH NA 
QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO SÃO MARCOS 

 

Modalidade da bolsa: BIC-UCS 

Parâmetros Shapiro-Wilk 
Test (p-value) 

Mann-Whitney U Test 
(U; p-value) 

Test-t Student 
(t; p-value) 

Temp. amostra (°C) 0.002 266.500; 0.965  
Condutividade (mS/cm) 0.000 233.500; 0.496  
DBO5 (mg/L) 0.000 260.500; 0.930  
DQO (mg/L) 0.001 287.000; 0.620  
SST (mg/L) 0.000 266.500; 0.961  
NTK-Nesller (mg/L) 0.000 273.500; 0.843  
Coliformes termotolerantes 0.000 234.000; 0.503  
Turbidez 0.000 271.000; 0.886  
Nitrato (mg/L) 0.000 256.500; 0.860  
Clorofila (mg/m³) 0.000 286.000; 0.616  
Sólidos Totais (mg/L) 0.005 300.000; 0.435  
pH 0.217  1.689; 0.098 
Oxigênio Dissolvido (mg/L) 0.219  -0.177; 0.860 
Fósforo Total (mg/L) 0.094  -1.149; 0.257 
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