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A grande reserva
de água doce

do Brasil
Mais de 90% da Mata Atlântica já foram
destruídos, mas a floresta ainda é a
responsável pelo abastecimento do país

O RIO PARAIBUNA, um dos formadores do Paraíba do Sul, no Parque Estadual da Serra do Mar: a floresta tem um papel fundamental no ciclo da água

Fotos de Custodio Coimbra

MUDAS DA MATA: garantia de biodiversidade
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M
ATA

ATLÂNTICA

MICO-DE-CHEIRO: espécies invasoras alteram o equilíbrio da floresta e interferem na variedade

A
Amazônia tem a maior bacia hidro-
gráfica do planeta, mas não é com
a água vinda de lá que o país vive e
se move. Quem abastece a maior
parte da população brasileira é a
combalida Mata Atlântica, cujos re-

manescentes não passam de 7% de sua cober-
tura original. Mesmo assim, é sob a proteção
incerta e irregular da floresta que estão as re-
servas mais usadas da nação.

— Precisamos ter em mente que 60% da
população vivem e trabalham na área origi-
nal do bioma; sete das dez maiores cidades
do Brasil estão nessa região, entre elas São
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre; ali são
gerados dois terços do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional — enumera o diretor
do Programa da Mata Atlântica da ONG
Conservation International, Carlos Alberto
Mesquita. — Toda a água para consumo hu-
mano e industrial dessa região, sem falar
em boa parte da usada em hidrelétricas,
vem de perto, da Mata Atlântica. O que sus-
tenta o Brasil de água é a Mata Atlântica.

A floresta não cria água, como explica
Mesquita, mas tem um papel fundamental
em seu ciclo.

— A água existe no planeta, ela circula,
mas quanto tempo ela fica em cada sistema
é fruto de diversos fatores — diz Mesquita.
— Um dos principais determinantes são as
florestas. Elas funcionam como esponjas,
retendo a água. Não só protegem as nascen-
tes, mas retêm água da atmosfera. Onde
tem floresta tem água.

Por apresentar essa característica de re-
ter e preservar água, a floresta é rica em
nascentes, riachos, olhos-d’água.

— Trata-se de uma floresta realmente úmi-
da, com muita água — explica a coordenadora
da Rede das Águas da ONG SOS Mata Atlân-
tica, Malu Ribeiro. — E ela tem a característica
de reter essa água. Sem a floresta, acidentes
terríveis podem acontecer, como deslizamen-
to de encostas, numa chuva normal.

A especialista lembra que, para cada hec-
tare de floresta preservado (ou o equivalen-
te a um campo de futebol), são gerados dez
mil litros de água em rios. Dá para imaginar
o tamanho do estrago, em termos de abas-
tecimento, de uma destruição de dez hec-
tares, por exemplo.

Apesar de mais de 90% da Mata Atlântica
terem sido ininterruptamente destruídos
desde a chegada dos primeiros portugue-
ses ao Brasil, mas, sobretudo, nos últimos
150 anos, as bacias hidrográficas que resta-
ram no bioma ainda garantem água sufi-
ciente para abastecer a maior parte da po-
pulação brasileira. Algumas estão bem con-

servadas, mas outras correm grande risco.
É o caso da bacia do Rio Doce, em Minas

Gerais e Espírito Santo. Trata-se de uma das
mais importantes bacias do país do ponto
de vista industrial, mas está mal protegida.
Já perdeu grande parte de sua cobertura ve-
getal. Mais de 87% das margens dos rios es-
tão sem floresta. E a vazão do rio vem cain-
do drasticamente.

— O impacto econômico é grande por
conta do abastecimento industrial — afirma
Mesquita.

A bacia do Paraíba do Sul, por sua vez,
tem importância industrial e humana. Vinte
milhões de pessoas dependem diretamente
dessa água — 12 milhões delas apenas na
região metropolitana do Rio. E também está
extremamente desmatada e malcuidada.

Rio de Janeiro já depende
da água de Minas

Para Malu Ribeiro, projetos para a recupe-
ração de áreas de entorno de mananciais são
urgentes, principalmente cabeceiras de rios.

— Nas regiões metropolitanas de Rio de
Janeiro e São Paulo, em áreas onde não se
deveria ouvir falar de escassez para abas-
tecimento público porque são regiões típi-
cas de grande oferta de água, já se está tra-
zendo água de Minas para o dia a dia — afir-
mou a especialista. — Com o desmatamen-
to acelerado em Minas, vamos agravar o

problema. Precisamos assegurar a proteção
do que restou com urgência.

Vale lembrar que o aumento do número de
habitantes do planeta — que deve chegar a 8
bilhões em pouco mais de dez anos — terá um
impacto significativo na demanda de água,
tanto para consumo próprio quanto para uso
industrial e agricultura. Dados da Organização
das Nações Unidas (ONU) revelam que que o
consumo de água cresce duas vezes mais rá-
pido que a população. A projeção é que, nos
próximos 20 anos, a necessidade de água doce
será 40% maior do que a atual.

Pensando no impacto dessa realidade no
Brasil, foi criado o Pacto pela Restauração da
Mata Atlântica, um compromisso firmado por
mais de 200 instituições — entre ONGs, gover-
nos, proprietários rurais, instituições civis —
para a recuperação da floresta.

— A meta é restaurar 15 milhões de hec-
tares até 2050 — afirma Carlos Alberto Mes-
quita. — E a ideia é que sejam áreas relacio-
nadas a serviços ambientais da floresta, como
cabeceiras de rios e encostas. Essas são áreas
que não produzem alimentos, nem empregos
e cuja maior vocação é mesmo de floresta.

Mas, diz Mesquita, estamos atrasados.
— Se quisermos chegar a esse número, te-

mos que acelerar. Somente no Rio são 950 mil
hectares a serem recuperados para evitar o
comprometimento dos serviços econômicos e
estratégicos prestados pela floresta e garantir
a estabilidade do sistema. n
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Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, Rio+20, p. 20-21, 10 jun. 2012.




