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Pesquisa avalia nascentes da região
Tese relaciona cobertura de mata ciliar à qualidade da água nas nascentes
JOSÉ DE ARIMATHÉIA

A

tese da bióloga Alba Lúcia
Cavalheiro, formada pela UEL, e
intitulada “Florestas ripárias e
qualidade da água em nascentes no
norte do Paraná, Brasil”, representa
uma oportunidade de aprofundar os
estudos sobre a importância das
matas ciliares (ou ribeirinhas) na
região, predominantemente agrícola.
Em parceria com a professora Maria
Josefa Santos Yabe, do
Departamento de Química da UEL,
ela pesquisou 11 nascentes num raio
de 30km do Campus da UEL, levando
em conta diversos fatores, como a
largura e a qualidade da mata ciliar.
Das 11 áreas, 3 apresentam grande
cobertura, como uma dentro da Mata
dos Godoy, um parque estadual com
cerca de 675 hectares, e uma das
últimas reservas naturais de mata
nativa do norte do Paraná. Na outra
ponta, áreas e uma propriedade sem
qualquer cobertura vegetal.
Para Alba, os 30 metros de mata
ciliar exigidos por lei (Código
Florestal, Lei 12.651/12) não são
suficientes para manter a qualidade
da água na região. Faixas muito
estreitas de floresta acarrentam em
perda de solo e alterações na
composição química da água, por
exemplo. O professor José Marcelo
Domingues Torezan (Departamento
de Biologia Animal e Vegetal),
orientador da tese, lembra que,
embora a fauna não tenha sido
objeto de estudo, sabe-se que ela é
importante, já que pode ser
indicadora da qualidade da água.
“São ramos da pesquisa ainda a
explorar”, comenta. Alba enfatiza que
a mata ciliar estabelece a conexão
entre os ambientes aquático e
terrestre, que interfere na qualidade

À esquerda, uma nascente com boa cobertura vegetal. À direitra uma nascente menos protegida e sinais de degradação

da água. “Limitar a mata implica em
prejuízo ecológico”, resume.
A maior parte dos riachos
pesquisados fica em propriedades
rurais, portanto a intervenção
humana é um fator levado em
consideração. As boas práticas
agrícolas, o adequado manejo de
solo, como a adoção de curvas de
nível, contribuem para a preservação
do ecossistema, à medida que ajuda
a evitar erosão, desbarrancamentos e
deslizamentos de terra para dentro
dos rios provocados por chuvas.
As chuvas são um componente
com certa imprevisibilidade, mas é
sabido que as matas ciliares sofrem
com um grande volume num curto
período, assim como com uma
estiagem prolongada. Muita chuva foi
justamente o que Alba encontrou no
período de coleta de suas 5
amostragens, entre agosto de 2015 e
setembro de 2016. O ano de 2015
foi atípico em Londrina, assim como
janeiro e fevereiro de 2016. O
resultado foi que muitos rios
mudaram. Mudaram com relação à
posição das nascentes e ao leito,
formaram-se áreas de água parada,
houve deslizamentos nas margens e
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faixas de matas se perderam. “Com
esses eventos extremos, decorrentes
das mudanças climáticas, o estudo
ficou mais interessante ainda”,
comentou Alba.
Outro ponto que chamou a
atenção da pesquisadora foi o
contrassenso entre o uso que se faz
das nascentes, com vários pontos
de captação de água e
minirrepresas, e a pouca ou
nenhuma importância e falta de
cuidados que se destina a elas.
Para a bióloga, a tese acrescenta
uma linha de pesquisa ao Labre
(Laboratório de Biodiversidade e
Restauração de Ecossistemas),
referência em pesquisas sobre
restauração florestal. “É pôr o pé na
água mesmo”, brinca, enquanto
reforça a conexão entre a mata e os
rios: “e a mata vistas pelo rio”. Para o
professor José Marcelo, ao avaliar
uma das dimensões da floresta, a
tese se articula perfeitamente com o
PELD (Programa de Estudos de
Longa Duração), por meio do Manp
(estudo da Mata Atlântica do Norte
do Paraná), especificamente a Mata
dos Godoy.
Projeto – A tese de Alba,

defendida no último dia 19, integra
as atividades do projeto de pesquisa
“Qualidade da água em nascentes e
riachos de primeira ordem em uma
paisagem agrícola: impactos da faixa
de preservação permanente”,
coordenado pelo professor José
Marcelo. O projeto nasceu há cinco
anos, a partir de questões ligadas à
reforma do Código Florestal (de
1965), cujas discussões no
Congresso Nacional desconsideraram
muitos estudos realizados por
entidades científicas. As pesquisas
avançaram no Brasil depois da
reforma (2012) e o projeto se
dedicou à análise da realidade local,
através do LABRE, ligado ao BAV.
O projeto investigou a influência
da largura da faixa da mata ciliar
sobre a qualidade da água em
nascentes e riachos de primeira
ordem (ainda não unido a outro) da
região, onde predomina o cultivo de
soja, milho e trigo. Foram 11 riachos
estudados, dos quais 3 em floresta e
8 em larguras que variam de zero a
100 metros. A cobertura vegetal foi
pesquisada em vários pontos do
curso d’água, onde foram avaliados
fatores como temperatura, nível de
oxigênio, pH, condutividade elétrica,
e concentração de fosfato e nitrato.
Largura, profundidade, vazão média
e tipo de leito também foram
levados em conta. Com isso, o
projeto objetivou melhorar o
conhecimento sobre a capacidade
da vegetação ribeirinha de regular
fluxos terra-água e incorporar
sedimentos e nutrientes vindos da
prática agrícola, assim como
subsidiar políticas de conservação e
restauração ecológica das áreas de
preservação permanente.

