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COMO FOI O ACIDENTE
A Ilha Nightingale, onde o navio Olivia se chocou, tem apenas 3 quilômetros
quadrados de área e faz parte de um arquipélago vulcânico no Atlântico Sul cuja
principal formação é Tristão da Cunha, com 207 quilômetros quadrados e 275
habitantes. O conjunto de ilhas – território do Reino Unido – tem ainda a do Meio
e Stoltenhoff. O lugar é isolado e de difícil acesso porque é cercado por penhascos
de 600 metros de altura. A ilha mais próxima de Tristão da Cunha é Santa
Helena, 2.420 km ao norte, e a cidade mais próxima é a Cidade do Cabo,
2.800km ao leste. A única área plana é a capital, a vila de Edimburgo dos Sete
Mares, e o ponto mais alto tem 2.010 metros. Tristão da Cunha é um local de
procriação do albatroz-errante. No local não existe aeroporto
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A tragédia ambiental na área do arquipélago de Tristão
da Cunha ocorreu depois que o cargueiro Olivia se
chocou com a Ilha Nightingale. Ele viajava do Brasil
para Cingapura levando 1.650 toneladas de petróleo e
66 mil toneladas de grãos de soja. Pelo menos 800
toneladas de óleo cru vazaram
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O navio de bandeira maltesa “Olivia”
encalhado e adernado depois de bater
num rochedo da Ilha Nightingale

Três pinguins-de-penacho-amarelo cobertos
de óleo que se espalhou nas proximidades

de Tristão da Cunha depois do acidente

Tragédia ambiental no Atlântico
Derrame de petróleo próximo à arquipélago isolado ameaça 20 mil pinguins

Banana ajuda a despoluir água
Casca da fruta facilita identificação de metais como chumbo e cobre

● A casca de banana, quem di-
ria, pode ajudar a despoluir a
água. Esta é a conclusão de
um estudo da Universidade
Estadual Paulista (Unesp). O
material, quando picado, é ca-
paz de se ligar e acumular
quantidades de chumbo e co-
bre da água do rio, tornando
20 vezes mais fácil a detecção
de metais tóxicos. A expecta-
tiva dos pesquisadores do
Instituto de Biociências é que
a técnica possa ser adaptada
para uso industrial, como
uma alternativa barata e não
tóxica para assegurar fontes
de água potável.

A banana desbancou mate-
riais construídos por rea-
ções químicas especialmen-
te para remover metais da
água — como sílica modifica-
da, alumina e celulose. Estas
substâncias, além de caras e

menos eficientes do que a
casca da fruta, ainda produ-
zem resíduos tóxicos duran-
te o seu preparo.

Metais pesados como cobre
e chumbo são contaminantes
comuns nos setores industrial
e agrícola. Mesmo quando en-
contrados em concentrações
extremamente baixas na água,
podem ser tóxicos para a saú-
de humana, provocando da-
nos do fígado ao cérebro.

Experimento já usou cana-
de-açúcar e fibras de coco
Embora possa provocar

tantos males, essas doses mi-
núsculas são muito difíceis de
detectar. Por isso, não faltam
pesquisas com materiais al-
ternativos para flagrá-las, co-
mo cana-de-açúcar, fibras de
coco e cascas de maçã.

Os pesquisadores começa-

ram os testes com frascos de
água contendo níveis pré-de-
terminados de cobre e chum-
bo positivamente carregados.
A eles foram adicionados cas-
cas secas de banana. A mistu-
ra foi mexida e, poucos minu-
tos depois, havia menos me-
tal diluído água do que no iní-
cio do experimento. A casca
atraiu os metais.

A técnica funcionou mesmo
quando realizada sob altos ní-
veis de pH, o que mostraria
sua eficiência nos fluxos de
resíduos provenientes de fon-
tes industriais.

Uma ressalva: as cascas de
banana, sozinhas, não podem
remover metais da água ou
acabar com uma contamina-
ção. Elas estão sendo festeja-
das por sua capacidade de
unir vestígios de cobre e
chumbo e, assim, tornar mais

fácil sua detecção.
Nos EUA, a quantidade má-

xima permitida de chumbo na
água potável é de 15 partes
por bilhão. Um limite tão bai-
xo pode escapar facilmente
por diversos equipamentos.
No estudo conduzido pela
Unesp, as cascas de banana
catalisaram a concentração
de ambos os metais, facilitan-
do sua identificação mesmo
com instrumentos básicos.

Antes de ser adotado em
uma maior escala, o experi-
mento deve ser repetido em
outras localidades e com
mais espécies de banana, em
vários níveis de maturação. A
preocupação é que os resulta-
dos positivos da pesquisa de-
vam-se a componentes quími-
cos muito específicos, que
não se repitam em outros ti-
pos da mesma fruta. ■

P elo menos 20 mil pinguins — a
maioria de uma espécie em ex-
tinção — que vivem e se repro-
duzem no remoto e quase ina-

cessível arquipélago britânico de Tris-
tão da Cunha, no Atlântico Sul, correm
o risco de morrer contaminados pelo
vazamento de mais de 800 toneladas
de petróleo do navio Olivia. O aciden-
te ocorreu depois que o cargueiro, de
bandeira maltesa, que viajava do Bra-
sil para Cingapura, se chocou, no úl-
timo dia 16 de março, com a pequena
ilha de Nightingale, uma das forma-
ções rochosas do arquipélago, e se
partiu em dois. Ambientalistas temem
ainda que ratos do navio invadam a
ilha, onde não há roedores, causando
uma tragédia ambiental ainda maior.

O navio transportava 1.650 tonela-
das de óleo cru e 66 mil toneladas de
grãos de soja. Os 22 tripulantes fo-
ram resgatados. O derrame de óleo
ameaça também a pesca de lagosta,
a principal atividade de sustento dos
275 habitantes no arquipélago, que
também serve de abrigo e área de re-
produção de outros animais. Segun-
do o diretor de conservação de Tris-
tão da Cunha, Trevor Glass, a man-
cha de óleo rodeava a ilha de Nigh-
tingale, numa cena classificada co-
mo “um grande desastre”, e já havia
alcançado a vizinha ilha Inacessível,
patrimônio da Humanidade e san-
tuário ecológico de milhares de aves
e espécies da fauna e da flora, algu-
mas só encontradas na região.

Já o administrador britânico do
território, Sean Burns, comentou
que mais da metade dos 500 pin-
guins resgatados estavam cober-
tos de óleo. Estima-se
que pelo menos
20 mil estejam em
perigo, numa po-
pulação de cerca
de 200 mil, meta-
de deles da espé-
c i e rockhopper
(ou do penacho-
amarelo), que faz
parte da lista de
animais ameaçados
p u b l i c a d a p e l a
União Internacional
para a Conservação
da Natureza e dos
Recursos Naturais.

Jay Holcomb, dire-
tor emérito do Centro
Internacional para Es-
tudo e Salvamento de
Aves, lembrou que
muitos dos pinguins
estão encharcados de
óleo há quase uma se-
mana, o que diminui muito
as suas chances de sobrevivência.

O problema no arquipélago torna-
se mais grave porque qualquer mis-
são de resgate é complicada e de al-
to custo. Para se ter uma ideia, o
centro mais próximo no continente
é Cidade do Cabo, a 2.800 km, na
África do Sul. Até agora, apenas um
navio de salvamento conseguiu che-
gar a Tristão da Cunha e a sua ação

para conter o derrame de óleo e sal-
var as aves foi descrita como limi-
tadas pelas autoridades locais.

Tristão da Cunha não conta com
aeroporto; apenas com um pequeno
porto pesqueiro. Hoje deve partir da
África do Sul um navio melhor equi-
pado para ajudar nas operações. Ri-
chard Cuthbert, um biólogo e pes-
quisador da Real Sociedade Britâni-

ca para a Proteção das Aves, afirmou
que a situação é “potencialmente de-
sastrosa para a vida silvestre e a eco-
nomia pesqueira das ilhas remotas”.
E acrescentou que além de ameaça
aos pinguins e à vida marinha, há o
risco de que os ratos que pularam do
navio acidentado alcancem à terra e
ataquem os ovos das aves nativas. O
que seria algo tão grave ou pior que

a contaminação pelo óleo.
— Nightingale é uma das maiores

ilhas do arquipélago e livre de roe-
dores. Se os ratos chegarem lá, o im-
pacto ambiental será ainda maior,
devastador — afirma.

Até ontem o proprietário ou a em-
presa que contratou o cargueiro Oli-
via não havia sido identificado pela
imprensa. E as autoridades em Mal-

ta não prestaram maiores esclareci-
mentos à imprensa. No arquipélago
— usado como ponto de apoio logís-
tico pelos ingleses na Guerra das
Malvinas, em 1982 — não existe
emissora ou retransmissora de TV,
só um único canal via satélite das
Forças Armadas do Reino Unido. Há
uma estação de rádio e um jornal
impresso, o “Tristan Times.” ■

PARAÍBA DO SUL: Histórias do rio
● Provedor da água que abastece a região metropolitana
do Rio, e cotado para exercer o mesmo papel na Grande
São Paulo, o rio Paraíba do Sul é a estrela de uma mostra
no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do
Rio. O fotógrafo Rafael Wallace percorreu o rio da nascente
à foz, registrando seus meandros e o dia a dia às suas mar-
gens. A exposição “Paraíba do Sul: um rio de histórias” vai
até o dia 11 de abril, das 10h às 17h. Entrada franca.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 mar. 2011, Segundo Caderno, p. 32.




