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Amostras indicam coliformes fecais em canal no
Norte Fluminense
Uenf garante que o alto índice de coliforme fecal provocou a mortandade.
INEA garante que vegetação em decomposição foi a responsável.
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Quitingute. (Foto: Reprodução/Blog do Pedlowski)

Coliforme fecal. Esta foi o conclusão obtida pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), que divulgou
nesta sexta-feira (22) o resultado das amostras coletadas na última segunda-feira (18) no canal Quitingute, na localidade
de Água Preta em São João da Barra, no Norte Fluminense.
O professor Marcos Pedlowski, da UENF, informou que a quantidade de coliformes fecais no canal foi a responsável
pela matança dos peixes. O resultado apontou 240 mil coliformes totais por cada 100 ml. O Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama) indica que são toleráveis 200 coliformes a cada 100 ml.
O superintendente do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Rene
Justem, informou que a quantidade de coliforme fecal na água não foi o responsável pela morte dos peixes.
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Milhares de peixes são encontrados mortos em São João da Barra

“O coliforme fecal não tem nada a ver com a mortandade, ele só reforça que é um indicativo da presença de esgoto no
canal. Esse esgoto é oriundo do rio Paraíba do Sul, que chega até o Quitingute através do canal de São Bento. O que
causou a morte foi a queda de oxigênio por decomposição da vegetação, uma vez que as comportas foram fechadas para
a medição do Quitingute”, explicou Rene.
Pedlowski informou que o consumo das águas do canal não é aconselhada, podendo causar doenças, como a de pele, por
exemplo. “Esses resultados obtidos tornam o consumo da água proibido. Não é indicado para irrigar a produção
agrícola, nem lavar roupa, nem consumir”, explicou.
Já o INEA diz que as águas do Quitingute podem ser utilizadas para uso agrícola e garante que o canal voltou à
normalidade. A assessoria da Concessionária Águas do Paraíba, responsável pelo tratamento e abastecimento em
Campos, garantiu que trata 100% do esgoto lançado no rio Paraíba.

