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Pesquisa alerta sobre a qualidade da água nas regiões Sul e Sudeste 

A 
 seca que atinge todo o terri-

tório brasileiro influencia 
também na qualidade das 

águas. A escassez provoca o 
aumento da poluição visto que a 
mesma não consegue ser diluída por 

causa da diminuição da vazão dos 
corpos hídricos. 

             Uma pesquisa da SOS Mata 
Atlântica (que realizou coletas em 
rios, córregos e lagos de 7 estados 

do Sul e Sudeste entre março de 
2013 e fevereiro de 2014 ) indica que 

40% deles tem qualidade péssima ou 
ruim. No Rio de Janeiro a situação é 
ainda mais agravante com 60% 

enquadrados como ruins e 40% 
como regulares. 

             As grandes causas para os 
altos níveis de poluição são conheci-
das da sociedade: despejo de esgoto 

in natura, despejo de efluentes indus-
triais, erosão e depósito de lixo 

irregular. Aliados à escassez de 
chuvas, esses agentes causadores 

permanecem nos corpos hídricos 

sem diluição e sua quantidade é 
muito acima da capacidade de 

resiliência do meio hídrico.   
          Para Malu Ribeiro, coordena-
dora da Rede das Águas da SOS 

Mata Atlântica, as estações de 
tratamento de esgoto tem de ser 

preparadas para atuarem sob os 
efeitos das mudanças climáticas, 
principalmente nos rios de menor 

vazão. 
          A situação carioca é a mais 

alarmante devido a ausência de 
pontos de qualidade boa. O Ribeirão 
Varre-Sai, na localidade de mesmo 

nome, foi classificado como ruim. 
Os pontos de coleta em outras 

regiões do escopo da pesquisa que 
foram classificados como bom, 
apresentaram uma característica 

comum: a manutenção da mata 
ciliar. 

          Apesar da existência do Palno 
de Proteção da Mata Atlântica não 

se consegue visualizar nenhuma 

mudança ou ação específica e efetiva 
para a manutenção ou reposição das 

matas ciliares, que são fundamentais 
para o aumento da capacidade de 
degradação da poluição pelos rios, 

lagos e córregos. 
            Na mesma pesquisa são 

demonstradas as ações bem sucedi-
das em outras regiões que recupe-
raram a qualidade das águas. No 

Ribeirão Piraí (em Itu, São Paulo) e 
seus afluentes apresentaram em 

cinco anos os resultados das ações 
de reparação com  o reflorestamen-
to de mata ciliar e recuperação de 

áreas de proteção, o que os fez 
subirem de regular para bom na 

Classificação da ONG. Essa ação teve 
o projeto Águas da Floresta como 
elaborador. 

             É visível a importância da 
elaboração de Projetos por ONG´s e 

pelo Poder público de reposição da 
mata ciliar e de políticas públicas de 
tratamento de esgoto, de água, 

dragagem e limpeza de rios. Ou, 
dentro de pouco tempo teremos a 

total transformação de rios e lagos 
em concentrações totais de poluição 
afetando a biodiversidade natural e a 

saúde, economia e a qualidade da 
vida humana. 
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