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“O rio de Piracicaba
Vai jogar água pra fora
Quando chegar a água
Dos olhos de alguém que chora”.

Tião Carreiro, Piraci e Lourival dos Santos
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RESUMO

BOTELHO, R. G. Avaliação da qualidade da água do rio Piracicaba (SP) e efeito da
vinhaça para organismos aquáticos antes e após a correção do pH. 2013. 107 f. Tese
(Doutorado) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo,
Piracicaba, 2013.

A avaliação da qualidade da água do rio Piracicaba foi realizada utilizando diferentes
metodologias e organismos teste, e para tanto, de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012
amostras de água foram coletadas em seis locais de amostragens ao longo do rio Piracicaba.
Parâmetros físicos e químicos da água foram mensurados e de acordo com a condutividade
elétrica e demanda bioquímica de oxigênio, baixa qualidade foi observada em locais próximos
a Americana e Piracicaba. Efeitos sobre a reprodução de Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia
silvestrii foram observados em fevereiro e março de 2011 e janeiro de 2012, e ocorreram em
amostras coletadas próximas às cidades de Americana e Piracicaba. A avaliação das brânquias
do peixe Danio rerio mostrou que para todos os meses, exceto fevereiro, setembro e outubro
para alguns pontos, as alterações não foram significativas. Amostras de água coletada em
todos os locais, assim como em todos os meses apresentaram valores de clorofila a abaixo do
estabelecido pela legislação ambiental brasileira. A água coletada nos meses de outubro e
novembro e aquelas amostradas à montante e à jusante de Piracicaba apresentaram maiores
valores de índice de estado trófico comparado aos outros pontos e meses do ano, no entanto,
não foram classificadas como eutrofizadas. Concentrações dos herbicidas atrazina e ametrina
também foram determinadas na água do rio Piracicaba e variaram de 0,11 a 1,92 µg L-1 e 0,25
a 1,44 µg L-1, respectivamente, e mostraram ter potencial mutagênico e genotóxico para D.
rerio. Um estudo avaliando a toxicidade da vinhaça antes e após a correção do pH também foi
realizado já que o rio Piracicaba está localizado em uma região influenciada por plantações de
cana-de-açúcar. Os resultados apresentados confirmam que a vinhaça possui alta toxicidade
aguda para organismos aquáticos, no entanto, esta pode ser reduzida através da correção do
seu pH para 6,5.
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