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RESUMO
Biogeodinâmica de herbicidas utilizados em cana-de-açúcar (Saccharum spp.) na
sub-bacia do rio Corumbataí
A sub-bacia hidrográfica do rio Corumbataí é de grande importância sócioeconômica no estado de São Paulo, cujo rio, de mesmo nome, tornou-se alvo de
preocupação ainda maior nos últimos anos, quando passou a atender 100% do
abastecimento do município de Piracicaba. Sendo explorada principalmente pela cultura
da cana-de-açúcar e composta de solos com características físico-químicas distintas e
relevo variando de plano a montanhoso, surge grande preocupação em torno do
comportamento ambiental dos agrotóxicos empregados nesta bacia, o qual é
desconhecido até o momento. O presente estudo teve por objetivo avaliar a
biogeodinâmica dos agrotóxicos empregados em cana-de-açúcar nesta bacia
hidrográfica, vindo a servir de subsídio aos processos de avaliação da qualidade da
água desta bacia e definição de metas para o Plano de Bacias, elaborado pelo Comitê
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Este trabalho consistiu de
caracterização temporal do uso de agrotóxicos em cana-de-açúcar, o qual serviu de
suporte na definição de moléculas e períodos de amostragem para o monitoramento de
resíduos em água e sedimento na calha principal do rio Corumbataí e principais
afluentes. A identificação de áreas críticas na sub-bacia para o aporte de agrotóxicos foi
realizada por meio do modelo matemático SWAT. O estudo apontou o uso
principalmente de herbicidas, sendo os únicos produtos de uso declarado no período de
avaliação, com consumo sazonal de algumas moléculas e uso indistinto de outras ao
longo do ano, o que permitiu um planejamento estratégico do monitoramento de
resíduos. Os herbicidas glifosato, atrazina, ametrina, 2,4-D, metribuzim, diurom e
acetocloro representaram aproximadamente 85% do volume total de produtos
consumidos entre 2000 e 2003. Imazapir foi identificado como o herbicida de maior
freqüência de uso, sendo também vislumbrado o emprego de moléculas de alta
toxicidade e mobilidade, como sulfentrazona, trifloxissulfurom-sódico, paraquate,
tebutiurom e imazapique. No monitoramento de resíduos, níveis quantificáveis de
ametrina, atrazina, simazina, hexazinona, glifosato e clomazona foram detectados em
amostras de água, com níveis desprezíveis de ametrina e glifosato em sedimento. A
área de recarga do aqüífero Guarani, no norte da bacia, apresentou os níveis mais
elevados de triazinas e clomazona. As triazinas representam o grupo de moléculas
detectadas em níveis mais altos, com a atrazina superando os padrões de potabilidade
e de qualidade de água para a vida aquática em alguns pontos. Estas moléculas foram
também apontadas pela simulação, como as de maior tendência de ocorrer nos corpos
hídricos superficiais e subterrâneos, quando aplicadas em período chuvoso, sendo
superadas por glifosato em corpos hídricos superficiais, quando a aplicação ocorreu em
período de seca. A simulação de um cenário de expansão da cultura de cana-de-açúcar
resultou em aumento da participação das áreas com Areia Quartzosa para o aporte de
herbicidas aos corpos hídricos, que juntamente com o Podzólico Vermelho-Amarelo,
Podzólico Vermelho-Escuro e solos Litólicos, apresentaram maior vulnerabilidade na
bacia. As regiões norte da bacia e as sub-bacias do Ribeirão Claro e rio Passa Cinco
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