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Introdução: A presença de hidrelétricas em cursos d’água ocasiona uma série de
impactos, sendo um dos principais fatores de ameaça a manutenção da qualidade da
água. Diante disso, o estudo de caso refere-se ao impacto gerado na qualidade da água
do Rio Piracicaba, Bacia Hidrográfica do Rio Doce (BHRD), MG, pela ação da Usina
Hidrelétrica de Sá Carvalho (UHE - Sá Carvalho). O tratamento estatístico considerou
parâmetros físicos, químicos, bacteriológicos da água e Índice de Qualidade da Água
(IQA). Estes dados foram obtidos dos relatórios do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (IGAM), entre o período de julho/2008 até dezembro/2018. Objetivo: Testar a
hipótese de que a existência da Usina Hidrelétrica Sá Carvalho (UHE – Sá Carvalho)
afeta diretamente a qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba
(BHRP), repercutindo frente aos seus múltiplos usos. Metodologia: Os resultados do
IGAM foram obtidos de estações de coleta situadas imediatamente antes e depois da
UHE – Sá Carvalho. Os dados físico-químicos, bacteriológicos e de qualidade de água
foram analisados estatisticamente pelo Teste não-paramétrico U de Mann-Whitney,
ano a ano, entre 2008 e 2018, em busca de possíveis alterações em função da atividade
da hidrelétrica. As condições de uso urbano e rural no entorno do Rio Piracicaba, no
trecho entre os municípios de Antônio Dias, Timóteo e Coronel Fabriciano, também
foram analisadas quanto às possíveis influências sobre as variáveis estudadas.
Resultados: Primeiramente, identificou-se que as localizações das estações para
amostragens do IGAM apresentaram diferentes realidades ecológicas e
socioeconômicas, exibindo diferenças significativas para diversos parâmetros
físico-químicos da água. O teste estatístico mostrou que, nas comparações entre as
estações de coleta antes e depois da UHESC, houveram mudanças significativas entre
os parâmetros de Oxigênio Dissolvido (OD), em 2009 (Teste U de Mann-Whitney =
2,000; p<0,022), sendo os valores de OD menores depois da UHESC. Em 2014, os
valores observados para Resíduos Totais foram mais elevados depois da UHESC
(Teste U de Mann-Whitney = 2,000; p<0,021). No ano de 2015, os valores do IQA
apresentaram diferença estatística significativa (Teste U de Mann-Whitney = 2,000;
p<0,0084), sendo mais elevados nas estações de coleta anteriores à UHESC. Os
valores dos Resíduos Totais testados para o ano de 2018 apresentaram índices maiores
depois da UHESC (Teste U de Mann-Whitney = 2,000; p<0,0136). Apesar de não
aparecer nos testes comparativos, devido a constância dos valores, os coliformes
termotolerantes mostraram-se elevados em todos os anos. Sua presença, em grandes
números, indica a possibilidade da existência de microrganismos patogênicos que são
responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica (ex: disenteria bacilar,
febre tifóide, cólera). Conclusão: Os resultados demonstram que a UHESC influencia
parcialmente a qualidade da água do Rio Piracicaba, que recebe impacto das zonas
urbanas a montante da hidrelétrica. Após a UHESC a situação é pior, com aumento da
entrada de matéria orgânica, além do declínio do IQA, que está associado à ocupação
territorial.
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