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Lágrimas de sereia em nossas
praias: mais uma poluição marinha
O problema relacionado ao lixo no mar vem ganhando
cada vez mais importância na mídia e atenção da
comunidade científica. É um problema que afeta o mundo
todo e tem origens variadas, cujos impactos são
complexos e preocupantes.
Grande foco tem sido dado ao microplástico, composto
por partículas menores que meio centímetro e tão
pequenas quanto uma célula que passam despercebidas
pelas pessoas que frequentam as praias. Estes “pellets”
receberam ironicamente o apelido de “lágrimas de
sereia”. Podem ser ingeridas por organismos marinhos,
nos quais podem causar doenças e até a morte.
Em junho de 2010 houve uma reunião na Unesco em
Paris, que procurou reunir especialistas para discutir o
problema dos microplásticos. Ao final desta reunião,
estabeleceu-se que a avaliação e o monitoramento do
microplástico são necessários para entendermos melhor
este problema ambiental.
Isto já vem sendo realizado no Brasil e informações
inéditas estão sendo produzidas ao longo de nossa costa.
Pesquisas vinculadas ao Instituto Oceanográfico da USP
revelaram uma grande quantidade de grânulos plásticos

nas praias da Enseada de Santos, São Paulo, com altas
concentrações de poluentes derivados do petróleo. Estes
“pellets” têm chegado ao mar e se acumulado nas praias.
Eles absorvem poluentes e podem corresponder a um
grande risco para a biodiversidade marinha.
Alguns destes dados foram confirmados pelo pesquisador
japonês Hideshige Takada, que realiza um projeto
mundial de avaliação da contaminação destas partículas
por este tipo de poluente. Takada já verificou este tipo de
contaminação em “pellets” coletados em Morro de São
Paulo. Nas praias de Itacaré e Maraú, Bahia, uma grande
quantidade de “pellets” também foi registrada em julho
deste ano pela equipe da USP, mas as partículas ainda
estão sendo analisadas para avaliação do grau de
contaminação.
Mais informações: www.globalgarbage.org e
http://manejo.io.usp.br/
Fale com o pesquisador: turra@usp.br
Assista: http://portaltvtribuna.grupoatribuna.
com.br/videos/?video=2878
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Cairu sedia fórum náutico internacional

Legal no Mar - Marinha do Brasil

O livro dos
nossos
barcos
O velejador João Lara
Mesquita navegou toda
nossa costa brasileira em
seu veleiro Mar Sem Fim
para poder escrever este
livro maravilhoso.
Embarcações Típicas da
Costa Brasileira
apresenta todos nossos
barcos históricos e
tradicionais, de madeira,
que ainda resistem
bravamente para contar a
história de cada pedaço
de nosso litoral.
Este é o brinde que
oferecemos aos leitores do
Correio Mar desta
semana.
O sorteio incluirá todos os
leitores que escreverem
para pedro@
vivasaveiro.org até
segunda- feira, 22. Não
se esqueçam de indicar o
endereço para onde
deveremos remeter o
exemplar. Boa sorte.
Se você não ganhar
procure em
www.terceironome
.com.br.

TÁBUA DAS

MARÉS*
Maré Hoje
Alta 2h41/2,2m
Baixa 8h45/0,4m
Alta 14h56/2,3m
Baixa 21h02/0,3m

Maré Amanhã
Alta 3h17/2,3m
Baixa 9h17/0,3m
Alta 15h30/2,3m
Baixa 21h41/0,2m

e-mail: pedro@vivasaveiro.org

CAMPANHA VELAS da Bahia - OLIMPÍADAS 2016 - Acenda esta Chama!*

O Comando do 2º Distrito Naval e o Capitão dos Portos da Bahia lançam na
segunda-feira, 22, a 15ª Campanha Legal no Mar - Navegue com Segurança.
O comandante Baltoré movimenta toda sua equipe para orientar e fiscalizar as
atividades náuticas neste Verão, visando o respeito e a segurança da vida
humana em nossa costa e na Baía de Todos os Santos.

A bucólica cidade de Cairu, encravada
em um paraíso de mar, rios, matas e
ilhas realiza nos próximos dias 26, 27 e
28 sua primeira edição do Fórum Náutico
Internacional. O evento conta com a
parceria do Departamento de Charente
Maritime, que possui larga expertise em
desenvolvimento náutico na França. O
objetivo é de fortalecer o nautismo na
região e permitir a troca de experiências
entre atores públicos e privados locais e
especialistas internacionais, além de
promover a divulgação das
oportunidades de investimento no
município e gerar desenvolvimento
local, dando sequência à estratégia de
desenvolvimento elaborada no

Programa Cairu 2030, realizado pelo BID
- Banco Interamericano de
Desenvolvimento.
Mais de 100 participantes já agendaram
presença, entre eles empresas nacionais e
internacionais atuantes no setor, gesto-
res dos governos federal, estadual e mu-
nicipal, imprensa especializada e insti-
tuições acadêmicas.
O evento acontece na Fazenda Caeira,
Morro de São Paulo, onde acabou de ser
realizadooCampeonatoBrasileirodeHo-
bie Cat.
Confira a programação, as pautas e pales-
tras nos sites a seguir.
www.navegacairu.com.br e perfil no
Twitter @forumnautico.

FOTOS: GLOBAL GARBAGE/DIVULGAÇÃO

Microplástico é um
risco para a vida
marinha e entrou na
pauta ambiental

Pellets já foram
encontradas em

praias de Maraú e
Morro de São Paulo
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Cairu, sede do Fórum Náutico Internacional
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Detalhe da igreja de Cairu: beleza e história
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Barcos brasileiros retratados


