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Ailhaquenãoé ilha
zzz A ‘ilha de lixo’ do Oceano
Pacífico foi descoberta em
1997 pelo oceanógrafo norte-
americano Charles Moore,
durante uma competição de
barcos à vela entre Los Ange-
les e o Havaí. No final de
julho, ele e um grupo de cien-
tistas partiram emuma expe-
dição ao local, batizada de
Projeto Kaisei, nome de um
dos dois barcos que com-
põema jornada.
Uma das propostas dos pes-

quisadores é descobrir ummé-
todo que permita recolher os
detritos e reutilizá-los na pro-
dução de combustível, já que

boaparteéformadaporresi-
na oriunda de petróleo –
o que poderia ter sido
feito antes que esse
lixo chegasse ao
mar.

Porém, co-
mo o próprio
Mooreadmi-
te, o gran-
de objeti-
vo é cha-
mar a
atenção
dacomu-

nidade para o problema. “Um
dia, esse volume tende a ser tão
grandequenão ficarámais res-
tritoàquelaárea”.

VÓRTEX

O lixo é mantido no local pelas
correntes oceânicas. No Pacífi-
co Norte, com ventos fracos, as

correntes tendem a empurrar
qualquermaterialqueflutuepa-
ra o centro, como se fosse um
grande redemoinho (também
chamadodevórtex).
“Hoje, a ilha de lixo está em

águas internacionais, ou seja, em
tese,nãoéderesponsabilidadede
ninguém.Longedosolhosda co-
munidade,elaécomoumimenso
tapeteparabaixodoqualempur-
ramos as sobras de nosso consu-
mo, sem falar nos danos que já
causaaomeioambiente”.Deacor-
do comoProgramaAmbiental
das Nações Unidas, o plástico
constitui mais de 70% de todo
olixo flutuantenosoceanos.
O estudo avalia, ainda, que

cada metro quadrado de ocea-
no contenha mais de 45 mil
pedaços de plástico, que acaba
funcionando como uma imen-
saesponjaquímica, concentra-
dora de poluentes. Assim, ao
ingerirem pequenos pedaços
de plástico, as aves, peixes e
mamíferos marinhos absor-
vemessesresíduostóxicos,mui-
tosdelescancerígenos.

ORIGEMEDESTINO

Estima-se que um quinto do

lixo tenha como origem os na-
vios e as plataformas petrolífe-
ras.Mas amaioria vemmesmo
docontinente.Umaparte dela,
aliás, pode ser encontrada nas
praias do Planeta, inclusive
aqui na Baixada Santista (veja
texto ‘Lágrimasdesereias’)
Na Península Ibérica, por

exemplo, dados da campanha
2006/2007doprogramaCoas-
twatch Portugal revelaram a
existência de mais de 100 mil
resíduosem350kmdecosta.
Já outro estudo, feito pela

ONU,apontaoMarMediterrâ-
neo, nas zonas próximas das
costas de Espanha, França e
Itália, como a região do Plane-
ta com mais detritos no fundo
do mar: 1.935 unidades por
quilômetroquadrado.
NaNovaZelândia,porexem-

plo, foram verificados depósi-
tos com mais de 100 mil frag-
mentos plástico por metro li-
near de praia. No litoral da
Bahia, um monitoramento in-
dicou a presença de embala-
gens plásticas oriundas de
mais de 60 países, principal-
mentedosEstadosUnidos, Itá-
liaeÁfricadoSul.

Hácercadeduassemanas,mais
de 40 cientistas partiram em
umamissão inusitada. A bordo
deduasembarcações, elesviaja-
rão mais de 900 km em alto-
mar até encontrarem o que foi
batizadocomoa‘ilhadelixo’.
Trata-se de uma imensa

área,comdimensõessemelhan-
tes a três vezes o tamanho do
Estado de São Paulo, localiza-
da no norte do Oceano Pacífi-
co, entre o litoral da Califórnia
(EUA) e do Japão. Lá, corren-
tesmarinhas que formamuma
espécie de redemoinho foram
concentrando, ao longo dos
anos,toneladasdedetritosplás-
ticos(vejaquadronapágina).
Adescobertadesseimensode-

pósito flutuante ocorreu há 12
anos, por puro acaso, já que o
local está em águas internacio-
nais, de baixa circulação de na-
vios. Hoje, acredita-se que sua
formação se deve, basicamente,
aodescarte incorretodo lixodo-

méstico (80%) de países asiáti-
cosedaAméricadoNorte.

ALTERNATIVAS
O objetivo dos pesquisadores é
dimensionar essa área eavaliar
detalhadamente seus compo-
nentes – a maioria composta
por minúsculos fragmentos
que foramsedecompondome-
diante a ação do sol e da água
do mar. O grande problema,
porém, é o que fazer com esses
resíduos.
Fruto de processos produti-

vos inadequados, aliado a um
consumodesenfreado e à inca-
pacidade dos governos de im-
plantar sistemas eficientes de
coleta seletiva e de educação
ambiental, fenômenos como a
‘ilha de lixo’ tendem a aumen-
tar – o que não quer dizer que
existamalternativas.
Um exemplo é a empresa

paulista Couroecol, produtora
deartigos emcouro.Para se ter

umaideiadoimpactodesseseg-
mento no meio ambiente, em
Franca(SP),omaiorpolocalça-
distadoPaís,cercade100tone-
ladas de retalhos são gerados
todos osdias, contendo 17dife-
rentes tipos de poluentes quí-
micosusadosnoprocessamen-
todocourocru.
Para evitar o descarte puro e

simples do material, a empresa
criouummétodoqueconsisteno
trituramento desse lixo, que se
transforma em matéria-prima

na fabricação de blocos para
construçãocivil.Adotadoemlar-
ga escala, pode se tornar uma
opçãointeressanteaosconstruto-
res,poisosblocoscomresíduode
couro apresentammelhor isola-
mentotérmicodoqueosconven-
cionais,garanteEmarGarciaJu-
nior,donodaCouroecol.

ELETROELETRÔNICOS

Além do vestuário, outro seg-
mentoquegera grandequanti-
dade de resíduos é o eletroele-
trônico. O número de carcaças
de computadores e de televiso-
res é tão grande que muitos
países simplesmenteexportam
esse lixo para depósitos emna-
ções pobres. Lá, os componen-
tes são queimados visando a
retirada demetais preciosos.O
restante acaba descartado em
lixões – daí para rios e desses
paraomar.
Agora, pesquisadores da

UniversidadedeIorque,naIn-

glaterra, criaram um método
que permite reaproveitar as
telasdeLCD,usadasemmoni-
tores de computador, tevês e
celulares.
O inédito processo permite

que esses componentes se
transformem não apenas em
novas telas LCD, como tam-
bémemcompostosúteisname-
dicina, como próteses ou nas
chamadas ‘drogas inteligen-
tes’, capazes de chegar ao local
preciso onde o medicamento
deveseraplicado,evitandoefei-
toscolateraisdanosos.

São dois exemplos, entre
muitosoutros, sejanoBrasilou
noexterior, que buscamautili-
zaçãoracionaldosresíduos.So-
zinhos, não irão evitar futuras
‘ilhasde lixo’,masdemonstram
que é possível buscar um novo
padrão de desenvolvimento
que,aliadoàeducaçãoambien-
tal, se traduzem em qualidade
devida.

Embuscada

ilhade lixoilhade lixo
zzz Antes de atingir o oceano e
seguir flutuando até formar as
chamadas ‘ilhas de lixo’, os de-
tritos, principalmente plástico,
têm como destino às praias.
Aquimesmo no Litoral paulis-
taépossível encontraresse tipo
deresíduo.Sevocêolharatenta-
mente, vai perceber a presença
de pequenas bolinhas nas
areiasdaspraiasdeSantos, por
exemplo.
Elaspodemserbrancas,meio

amareladas ou mesmo colori-
das,tendoentreumecincomilí-
metros de diâmetro. Se você já
viu essas bolinhas, saiba que
elasestãoespalhadaspelosocea-
nosdoPlaneta,nãosãonaturais
e recebem vários nomes: pel-
lets, nibs ou, mais poeticamen-
te, ‘lagrimasdesereias’.
O que são?Nadamais, nada

menos do que resina sintética,
em geral polipropileno ou po-
lietileno. É dessa forma, em
pellets (bolinhas ou grânulos,
em inglês) que a matéria-pri-
ma dos produtos plásticos é
fabricadanas indústriasquími-
cas. Separados em mais de 40
diferentes tipos, esses grãos
são então transportados pelo
mundo inteiro.
Quando chegam às fábricas,

elessãocolocadosemmáquinas
quedarãooformatofinaldeseja-
do, tais como copinhos, garra-
fas,baldes,mamadeiras, isolan-
tes de fiação, réguas, canetas,
bolas, seringas, bonecas, enfim,
milhares de produtos presentes
nonossocotidiano—umproces-
so que cresceu vertiginosamen-
te a partir do final da 2ªGuerra
Mundial, quando os polímeros
começaram a ser produzidos
em larga escala, provocando
umaprofundamudançanocoti-
dianodahumanidade.

SANTOSÉESCOLHIDA
Hoje, osminúsculos pellets são
umproblemamundial, comvá-
riosestudospublicados,princi-
palmente no Japão, Estados
UnidoseEuropa.
No Brasil, onde há apenas

registros esporádicos, cientis-
tas da Universidade de São
Paulo (USP) iniciaram no
anopassado oprimeiro levan-
tamento sistemáticodesses re-

síduos nas areias das praias
da região.
EmSantos,Cidadeescolhida

comobase para o início da pes-
quisa,asprimeirascoletas indi-
caramapresença de até 20mil
pellets por metro cúbico de
areia emdeterminados trechos
daorla.Onúmeropodeimpres-
sionar,mas, por enquanto, não
há como comparar com outras
regiões.
“Isso só será possível a partir

do final deste ano e ao longo de

2010. Até lá, nosso trabalho
temcomoobjetivorefinaromé-
todode coleta na areia”, afirma

Alexander Turra, do Institu-
to de Oceanográfico da USP
(IOUSP),coordenadordoes-
tudo (veja quadro ‘Como é
feitaapesquisa’).

SOLUÇÕES
Essa primeira fase do traba-
lho, que conta com o apoio
da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), ficará restri-
ta à Baixada Santista. Em
seguida, será expandida pa-
ra todas as praias doEstado,
cujaprevisão é estar concluí-
da em 2011, com apoio do
CNPq (Conselho Nacional
deDesenvolvimento Cientí-
fico eTecnológico).
Só então, avalia Turra, se-

rápossível sabera real distri-
buição deste microlixo em
todooLitoralpaulista, inclu-
sive identificando as áreas
mais impactadas.
“A partir daí, nosso objeti-

vo é conversar com todos os
agentes envolvidos e buscar
soluções. Hoje, emprincípio,
é praticamente impossível
pensar em recolhê-los das
praias. O ideal seria identifi-
car as fontes de origem e agir
conjuntamenteparaminimi-
zaradispersãodospellets”.

RECICLAGEM. Longe dos olhos, uma imensa quantidade de detritos vaga no oceano ao sabor das marés

zzz A pesquisa do IOUSP é a
primeira do gênero a ser feita
noPaíscomointuitodemapear
e classificar os tipos de resíduos
plásticos nas praias. Outros
cientistas, como o oceanógrafo,
Frederico Pereira Brandini, da
Universidade Federal do Para-
ná, já haviam, porém, alertado
paraoproblema.
Segundo ele, um relatório da

agênciaambientalnorte-ameri-
cana revelou que os pellets já
estão presentes nas areias das
praias de todos os oceanos, sem
exceção.
“Vamos supor que haja uma

perda mínima, irrisória, de
0,001% dessa matéria durante
o transporte terrestre e maríti-

mo. Isso representa 10 bilhões
de pellets que podem chegar à
zona costeira. Mesmo que mi-
nhasestimativassejamexagera-
das, e que o número seja muito
menor,essesresíduosduramde
1 a mais de 10 anos no
mar. E é aí que
vem o pior”,
afirmaBran-
dini.
No mar,

os resíduos
plásticos po-
dem ser quase
que imperceptí-
veis ao olho hu-
mano, mas são
facilmente de-
tectadas pe-

los animais, como tartarugas,
peixeseaves,queasconfundem
comcomidaboiando.
“Pesquisas indicam que pelo

menos80espéciesdeavesmari-
nhasas ingerem,principalmen-

te o grupo que inclui os
albatrozes e petréis.
Estudos indicam
queelespodemper-
manecer no trato
digestivodasaves
entre 10a15me-
ses, ocupando
espaço, dimi-
nuindo a efi-
ciência alimen-
tar e a absor-
çãodenutrien-
tes, causando

enfraquecimento e morte”,
explica.
A pesquisadora santista

Tatiana Neves, coordenado
do Projeto Albatroz, confir-
maodepoimentodeBrandi-
ni. “Temosnãosóváriosrela-
tos desse tipo de ocorrência
como a constatação dessas
substânciasnosestômagose
moelas de aves já analisa-
das”.
Esses resíduos seriam a

causa da morte de mais de
um milhão de aves mari-
nhas todos os anos, bem co-
mo de mais de cemmil ma-
míferos marinhos. Há seis
anos, uma baleia Minke foi
encontrada morta na Nor-
mandia,nonortedaFrança,
com 800 quilos de sacolas
plásticasnoestômago.
Segundo Alexander Tur-

ra, paraos sereshumanos os
pellets ou nibs podem cau-
sar sérios problemas de saú-
de se ingeridos. “Eles têm a
característica de absorven-
tes, ou seja, sepassarem,por
exemplo, por uma mancha
de óleo, irão agregar partes
dessassubstânciasasuassu-
perfícies”.

Onomedadopelooceanógrafo
CharlesMooreaodescobrir a zona
de lixonoOceanoPacíficoNorte
podedara impressãodequese
tratamesmodeuma ilha.Na
verdade,nãoháumacúmuloque
possibilite,porexemplo, queas
pessoascaminhemsobreela.Além
disso, elaestariadivididaemduas
grandes ‘manchas’ (vejaarte).O
queMooredescobriuem1997é
umavasta regiãoqueconcentra
umnúmero incalculável de
partículasplásticas –algumas
grandescomocordas, outras tão
minúsculasque já foram
apelidadasde ‘lágrimasde
sereias’ (‘mermaids tears’).

O poético nome é uma alusão ao
processo de degradação que o
plástico sofre nomeio ambiente,
sob ação do sol e da água domar.
Pouco a pouco, o que era grande
vai se decompondo em
fragmentosmenores. Em sua
maioria, é dessas partículas que
é composta a ‘ilha de lixo’, cujo
tamanho estimado porMoore é
duas vezesmaior que a superfície
do Estado do Texas (696.241
km²), uma área superior ao
território da Alemanha e Polônia
juntas. “Por ser tão
fragmentada, é quase impossível
de ser localizada com radares ou
satélites”, diz Moore.

Lágrimas de sereias nas praias da Região

EmSantos, asprimeirascoletas
indicaramapresençadeaté20mil
pelletspormetrocúbicodeareia
emdeterminados trechosdaorla

Proposta é transformar plástico em combustível

GENTLEMANROOK

Comoéfeitaapesquisa

Atualmente,aequipedo IOUSP
recolheospelletsutilizandouma
cavadeiramanual, tipo trado(uma
misturadecavadeiracombroca),
muitousadanaspraiaspara fincar
astravesdecamposdefutebol,por
exemplo.Ospesquisadores
escolhemaoacasopartesdapraia
ecavamatéaprofundidadedeum
metro.Emseguida,aareiaé
colocadaemumbaldecomáguado
marparaqueasbolinhasflutuem.
Opróximopassoécoletar, contare
etiquetarospellets.No
laboratório,elessãoseparadospor

cor, tamanhoegraudedesgaste,
possibilitandoaoscientistas
descobriremdequetiposde
polímerossãofeitos.Atéagora,
segundoAlexanderTurra, cercade
90%écompostoporpolipropileno
(materialutilizadonaconfecçãode
potes, tampas,móveisplásticos,
corposdeeletrodomésticos,
utilidadesdomésticas,peças
automobilísticasetc)epolietileno
(matéria-primadebaldes,
garrafas, revestimentosdefiose
caboselétricos,produtosde
limpeza,dehigieneetc)

20mil

Dezbilhões podemchegar à zona costeira

Os nibs ou pellets são a matéria-prima para a produção de mais de 40 tipos de resinas plásticas sintéticas
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Objetivo dos
cientistas é
mapear a
‘ilha de lixo’ e
definir seus
componentes

No mar, os resíduos plásticos
são facilmente detectados pelos
animais, como as tartarugas e os

albatrozes (foto), que os
confundem com comida
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