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No Sudeste, a previsão de longo prazo indica chuvas com 
grande variabilidade espacial e temporal. Ressalta-se ainda 
que a média trimestral de precipitação é alta. 

Há uma tendência de anomalias positivas de precipitação 
na divisa dos estados de São Paulo, Minas Gerias e do Rio 
de Janeiro, beneficiando a agricultura, o desenvolvimento 
dos cultivos e a recarga dos reservatórios.

Na nascente do Rio São Francisco poderá haver um aporte 
de água que possibilitará minimizar a estiagem que a afeta 
o Nordeste há pelo menos cinco anos (2012-2016), 
incluindo o norte do estado de Minas Gerais, área de 
semiárido que frequentemente sofre com as secas, e norte 
do Espírito Santo.

A urbanização intensa e desordenada das cidades, bem como 
a falta de consciência da população potencializa a ação da 
chuva trazendo alguns aspectos e consequentemente alguns 
impactos ao meio ambiente, tais como:

Ÿ Impermeabilização do solo, impedindo a infiltração da água 
no mesmo;

Ÿ Entupimento dos bueiros, causado principalmente pelo 
excesso de resíduos jogados nas ruas pela população;

Ÿ Sistemas de drenagens insuficientes nas vias principais 
ocasionando o acúmulo de águas e enchentes.

O lixo depositado nas ruas, a céu aberto, atrai 
ratos, baratas e moscas, o que pode trazer 
doenças à população. Esse é o alerta feito por 
especialistas. Eles afirmam ainda que, com a 
chegada das chuvas, os resíduos podem também 
permitir o desenvolvimento de larvas de 
mosquitos vetores de doenças como a dengue. 

NÃO JOGUE RESÍDUOS NAS RUAS!
Compartilhe e  FAÇA SUA PARTE!!!

Faça a sua parte: lugar de lixo é no lixo!
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