Monitoramento Ambiental da Qualidade da água no Rio São Lourenço, São Lourenço do Sul, RS
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1.INTRODUÇÃO

A proteção da qualidade dos recursos hídricos deve ser feita a partir da aplicação de critérios integrados para o desenvolvimento, o manejo e o uso dos recursos hídricos [7]. Indicadores microbiológicos têm sido utilizados mundialmente para verificar a contaminação de corpos d’água por resíduos humanos. Os indicadores geralmente utilizados incluem coliformes totais e coliformes termotolerantes, encontrados em elevadas concentrações nas fezes humanas [14]. 
O potencial genotóxico e citotóxico de produtos químicos, dejetos industriais e águas contaminadas podem ser avaliados através do Allium test, este é teste sensível, rápido, barato, de fácil execução e tem sido validado internacionalmente como bioindicador de amostras ambientais [9]. Os peixes também são excelentes para o estudo de potencial mutagênico e carcinogênico de contaminantes presentes na água, pois podem metabolizar, concentrar e armazenar poluentes, além de estarem no topo da cadeia alimentar e topicamente expostos aos poluentes [1]. A alimentação é a principal rota de exposição do homem aos produtos químicos, e esses animais têm sido reconhecidos como os maiores vetores de transferência de contaminantes aos humanos [10].
O rio São Lourenço apresenta curso de água permanente, extenso comprimento navegável, grande largura. As nascentes deste encontram-se na Serra dos Tapes, no interior do município do São Lourenço do Sul, localizado no centro-sul do RS-Brasil com distância de 190 km de Porto Alegre, na encosta do sudeste, tendo sua desembocadura na Laguna dos Patos pela margem esquerda, guarnecida de rochas graníticas datadas do período Pré-Cambriano [6], recebe ao longo deste percurso resíduos agrícolas e efluentes domésticos sem tratamento prévio, o que pode comprometer sua qualidade. 
Este trabalho teve como objetivo analisar a condição de qualidade ambiental do rio São Lourenço através do monitoramento de parâmetros físicos, químicos, biológicos.

2.METODOLOGIA

Os pontos de coleta de água foram selecionados com base em critérios ambientais e sanitários. Três áreas de influência foram delimitadas: (1) Região de captação de água para abastecimento da população da cidade; (2) área próxima ao centro da cidade, que recebe lançamento de efluentes in natura; (3) área próxima a lançamento de efluentes in natura, em direção à Laguna dos Patos.
Os estudos foram realizados no período de maio de 2004 a abril de 2005. Os testes em peixes foram realizados através da análise de Micronúcleos (MNs) em eritrócitos e contaminação por metais pesados e organoclorados (análises realizadas pelo LARA-RS). Para as análises físico-químicas foram verificadas diretamente no ambiente, com a utilização de um laboratório de campo, as seguintes variáveis: temperatura da água (ºC), oxigênio dissolvido (mgO21-¹), pH, condutividade elétrica (μS.cm-1), profundidade, transparência (Secchi) e temperatura do ar (ºC). Para os Testes Microbiológicos e Allium Teste, a água coletada em vidros pré-esterilizados foi transportada ao Instituto de Biologia, UFPel, onde foram realizadas as posteriores análises. Os testes microbiológicos foram realizados através da técnica do Número Mais Provável de coliformes por ml de água. Para o Allium Teste, células meristemáticas de raiz foram submetidas à ação da água do rio para avaliar a genotoxicidade. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises de eritrócitos de peixes capturados durante todas as coletas mostraram algumas células com presença de MNs, o que pode indicar algum tipo de contaminação, no entanto não houve diferença estatística entre as variáveis amostrais [9]. As análises da presença de alterações celulares em eritrócitos de peixes (MNs) revelaram poucas anomalias nos indivíduos coletados. Os indivíduos da espécie Astianax fasciatus, popularmente conhecidos como Lambari-do-rabo-vermelho, foram os que apresentaram maior sensibilidade quanto ao teste de MNs, com média geral de 1,67 MNs a cada 1000 células (TABELA 1).  Rodriguez et al. [13] encontraram, em média, 3 MNs a cada 1000 células analisadas.

TABELA 1: Relação estatística entre as análises de MNs em eritrócitos de peixes em diferentes estações, no período de abril de 2004 a fevereiro de 2005 e, entre diferentes locais de coleta. 
Estação
Média
Outono 19/04/2004
2,00  ±  1,41
Inverno 24-25/09/2004
1,25  ±  1,49
Primavera 19/12/2004
3,00  ±  2,55
Verão 26/02/2005
4,90  ±  6,80
Local de Coleta
Média
Acima da Barragem
2,20  ±  1,48
Abaixo da Barragem
4,07  ±  6,14

Houve a presença apenas de traços de resíduos organoclorados do tipo “DDE” (1,1’-2,2-dichlorethenylidene)-bis[4-chlorobenzene]), uma substância derivada do “DDT”, inseticida persistente que foi extensivamente utilizado há alguns anos atrás. Estas substâncias hidrofóbicas são solúveis em gordura e permanecem acumuladas em organismos que entram em contato no ambiente, causando danos mutagênicos e carcinogênicos [16]. A variação sazonal na salinidade da Laguna dos Patos influencia diretamente a biologia do rio São Lourenço. Muitas espécies de peixes estenohalinos utilizam o rio em busca de água doce, não sendo possível a determinação do tempo em que um indivíduo capturado permaneceu no rio e foi exposto às condições presentes. Em relação à concentração de oxigênio dissolvido, o rio foi enquadrado na classe 4 (OD > 2,0 mg.L-1 O2) [5] durante as análises de primavera e verão. O pH manteve valores entre 6,0 e 9,0.
Os valores do Número Mais Provável (NMP), de Coliformes Totais e Termotolerantes encontrados nas amostras analisadas estão representados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Variação sazonal de C. Totais e C. Termotolerantes no Rio São Lourenço.



Nos três locais de coleta as amostras foram consideradas, quanto a balneabilidade (recreação e contato primário), impróprias nas datas de amostragem [5], e dentro do permitido para corpos de água doce da classe 4 (NMP de C.T. > 4000) , na qual pode ser enquadrada em usos menos exigentes, navegação e harmonia paisagística. Durante as coletas de verão, foram observados os maiores índices de contaminação por coliformes totais, principalmente nas estações de coleta Ponto 2 e Ponto 3 (Gráfico 1), que localizam-se na região central da cidade. Isto pode decorrer do grande aumento populacional durante os meses de veraneio. Nas amostras referentes ao Inverno, foi possível observar um leve aumento na concentração de ambos, C. Totais e C. Termotolerantes, o que, de acordo com SOLO-GABRIELE et al. [15], pode ter sido influenciado pelo aumento no volume de precipitações pluviométricas nesta região durante os meses de inverno. OliVEIRA et al. [12], ao analisar as águas da bacia do Rio Paraguai, constataram 85,7% das amostras de três estações com NMP acima de 2400 CF/100ml, em outros locais deste mesmo rio, encontraram menores teores de contaminação, enquadrando o rio na Classe 2. Estes autores constataram que o NMP de coliformes totais e de termotolerantes aumenta à medida que se desce o rio, assim como constatado no Rio São lourenço, onde  a estação de coleta Ponto 1, devido a sua localização anterior à região central da cidade, apresentou menores níveis de contaminação por coliformes, em relação às estações de coleta Ponto 2 e Ponto 3, durante todas as análises.
A análise do Índice Mitótico das células meristemáticas de Allium cepa não demonstrou uma variação significativa entre os diferentes pontos de coleta de água, pelo teste de Duncan a 5%. O mesmo foi observado quanto à presença de MNs, embora as amostras referentes às estações de primavera, verão e inverno ainda encontrem-se em processamento. 

4.CONCLUSÃO

Os dados mostram que o rio São Lourenço está sofrendo impacto em sua qualidade, principalmente através da entrada de esgoto doméstico, pela alta concentração de Coliformes encontrada. O rio São Lourenço apresenta-se em considerável estado de eutrofização artificial, necessita de um programa de manejo integrado de modo a promover a sua revitalização, garantir a preservação ambiental e a recomposição paisagística, histórica, cultural e social deste importante ecossistema aquático que margeia a cidade de São Lourenço do Sul. 
Um aspecto fundamental a ser considerado em um programa de monitoramento é a habilidade em traduzir a informação tanto para os gestores ambientais quanto para o público em geral, este trabalho vem sendo desenvolvido juntamente à entidade socioambiantalista VERDENOVO, através de oficinas de educação ambiental. 
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