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Líder de uma expedição france-
sa que rodou o mundo por dois
anos e meio para analisar ecossis-
temas marítimos, Chris Bowler
acredita ter encontrado a prova
definitiva de que a poluição dos
oceanos atingiu caráter global. A
grande quantidade de plástico
coletada por sua equipe em área
próxima à Antártida, diz o pes-
quisador, mostra que nem mes-
mo locais mais remotos estão li-
vres da interferência humana.

Em quatro pontos de observa-
ção no oceano glacial antártico e
na Antártida, os cientistas da em-
barcação Tara Oceans registra-
ram uma taxa de 50 mil fragmen-

tos de plástico por quilômetro
quadrado – concentração dez ve-
zes superior à esperada por eles
e comparável à média verificada
em outros mares do planeta.

“Estando tão longe de áreas
significativamente urbanas,
achávamos que a Antártida ain-
da era um ambiente intocado”,
afirma Bowler. “Procurávamos
por fragmentos de plástico de
poucos milímetros e o que acha-
mos foram redes de pesca, sacos
plásticos e até fibras sintéticas

usadas em vestuários.”
Além do oceano glacial antárti-

co, a expedição passou pelas
águas do Atlântico, Pacífico e Ín-
dico para investigar os efeitos da
mudança do clima em ecossiste-
mas marinhos e biodiversidade.

“A maior parte do plástico que
acaba no oceano vem de grandes
centros urbanos do Hemisfério
Norte, mas mesmo com as cor-
rentes oceânicas é difícil de acre-
ditar que o material encontrado
na Antártida esteja vindo de lá”,
afirma o pesquisador. “É mais
provável que venha de cidades
ao Sul como Buenos Aires e Ca-
pe Town. Considerando que nós
estamos fazendo plásticos há
apenas 60 anos, eles atingiram a
Antártida muito rapidamente.”

Ele admite que os efeitos na
biodiversidade local ainda estão
sendo estudados, mas projeta ao
menos três possibilidades. Uma
delas é a ingestão de plástico por

peixes e aves marítimas, o que
pode levar à inanição – o estôma-
go fica tão cheio que os animais
não conseguem se alimentar de
verdade. Além disso, há a libera-
ção de elementos tóxicos que se
incorporam à cadeia alimentar e
eventualmente podem chegar
ao consumo humano. Por fim, os
fragmentos interagem com
plânctons e mudam a estrutura

dos ecossistemas marinhos.
A quantidade de plástico en-

contrada na Antártida, no entan-
to, não foi tão diferente da média
global de plástico nos oceanos
ao redor do mundo – as exceções
são o Pacífico Norte e o Atlânti-
co. Uma nova expedição da Tara
Oceans deve ocorrer nos próxi-
mos meses. Desta vez, segundo
Bowler, a ideia será procurar por

evidências da migração de plânc-
tons entre o Pacífico e o Atlânti-
co, algo que só se tornou possível
por conta do derretimento do ge-
lopolar.“Também esperamos en-
contrar novas espécies de plânc-
tons, porque é uma área que ain-
da não foi muito estudada”, diz o
biólogo, profissional do Centro
Nacional Francês de Estudos
Científicos (CNRS). / B.D.

Poluição dos oceanos é global,
diz líder de expedição francesa
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Casal roda
o mundo
em busca
de plástico
Marcela Rocha e Danilo Mesquita velejarão
e pegarão resíduos do mar durante 2 anos

Bruno Deiro

O sonho de dar a volta ao mundo
começa nos próximos dias para
Marcela Rocha e Danilo Mesqui-
ta. O casal de paulistas, que co-
meçou a velejar há apenas três
anos, vendeu tudo o que tinha
para passar dois anos no mar,
juntando-se ao seleto grupo de
brasileiros que já fez a aventura.
No caso deles, porém, a coleta de
resíduos plásticos ao longo do ca-
minho confere uma relevância
ambiental à expedição.

A análise do material, parte de-
le enviado durante a viagem, se-
rá feita pelo Instituto Oceano-
gráfico da USP. O objetivo é estu-
dar a concentração de poluentes
em diversas partes do oceano,
além de descobrir a quantidade e
a dispersão de materiais plásti-
cos pelos mares do planeta.

A expedição 4 Ventos deve par-
tir nesta quarta-feira e terá Mia-
mi como ponto de partida, por
questões logísticas – além da lo-
calização, os custos de manuten-
ção e reforma de barcos é bem
menor nos Estados Unidos. “De-
finimos uma janela de embarque
para quando passar a frente fria
que está sobre a região”, explica
Mesquita, de 30 anos, que fez cur-
so náutico de capitão amador.

Formados em jornalismo, os
dois trabalhavam na profissão e
começaram a mudar de vida
após as primeiras aulasde mergu-
lho, há cinco anos. Em 2009, de-
pois de um fim de semana no bar-
co de um amigo, passaram a vele-
jar por conta própria e a ambição
de rodar o mundo os fez comprar

um barco, em novembro do ano
passado. “Como a questão do
plástico nos preocupava, pensa-
mos em unir o útil ao agradável.
Procuramos a USP para dizer
queíamos fazer a circum-navega-
ção e queríamos contribuir com
estudos na área”, diz Marcela, de
36 anos.

Com sede em Ubatuba, os pes-
quisadores da USP já desenvol-
viam um trabalho semelhante
com plásticos coletados na costa
brasileira. Segundo Marcela, o
acordo com o instituto uniu os
conhecimentos. “Temos o know
how de velejar, mas não o de cole-
ta em oceano. Eles tinham a
ideia de expandir os estudos,
mas não tinham embarcação.”

Apoio. Há um ano, o casal tem
estudado cada detalhe da viagem
ereforçadoo barcoparaevitar im-
previstos. A aventura de quase 30
mil milhas náuticas deve custar
quase meio milhão de reais – boa
parte dos gastos será com manu-
tenção do barco – e conta com pa-
trocínio parcial da empresa de te-
lefonia Oi. “Ainda buscamos par-
ceiros, pois o custo do projeto de-
pende de fatores imprevisíveis”,
diz Marcela. No mês passado, o
casalescapouporpoucodeterda-
nos no barco por causa da passa-
gem dos furacões Isaac e Sandy
pela costa americana.

Com o uso de velas, haverá
pouco gasto com diesel. Além
disso, o barco terá geração de
energia solar e eólica. “A parte
mais tensa da expedição é o tem-
po que antecede a partida. É pre-
ciso fazer toda a prevenção, não
pode ser apenas viagem de aven-
tura”, diz Marcela. Entre os brasi-
leiros que fizeram viagens seme-
lhantes estão Amyr Klink, a famí-
lia Schürmann e o casal Marçal e
Eneida Ceccon, que serviu de ins-

piração para o projeto.
No primeiro trecho da via-

gem, de Miami a Galápagos, pas-
sando pelo Canal do Panamá, a
dupla de velejadores estará
acompanhada do biólogo Ga-
briel Monteiro, que ficará encar-
regado de trazer para o País a pri-
meira parte do material.

Monteiro participou da elabo-
ração de uma rede neustônica de
dois metros para a captura dos
microplásticos – o nome vem de
nêuston, o conjunto de organis-
mos que fica na superfície da
água. Produzida pelos pesquisa-
dores do instituto, teve a colabo-
ração da agência federal norte-
americana National Oceanic
and Atmospheric Administra-
tion (NOAA). “Existem vários ti-
pos de rede neustônica. A nossa
compreende o tipo manta, que
apresenta duas abas laterais que
oferecem suporte para que a re-
de permaneça na superfície du-
rante a coleta”, diz Monteiro.

Segundo ele, a amostragem te-
rá de seguir um protocolo rigoro-
so para que o material não seja
contaminado. “Um simples to-
que de mão pode contaminar a
amostra. Todo o manuseio será
por meio de pinças e outros ins-
trumentos previamente descon-
taminados”, explica.

Rosalinda Montone, professo-
ra do instituto, diz que o foco do
estudo está nos poluentes que fi-
cam aderidos ao plástico. Assim,
será possível analisar a presença
na água de pesticidas como o
DDT, que não se desfaz no am-
biente. “Essas partículas flu-
tuam e são levadas pela corren-
te, é até difícil prever para onde
vão. Além disso, há tartarugas e
outros animais que ingerem esse
plástico”, diz a pesquisadora.

Segundo Montone, as regiões
costeiras têm maior acúmulo de
resíduos, mas o material envia-
do pelo casal de velejadores será
retirado de uma área de mar aber-

to. Para evitar problemas buro-
cráticos, a coleta será feita ape-
nas em águas internacionais.

Os pontos e a frequência da
coleta dependerão das condi-

ções ambientais e o material se-
rá mantido congelado até chegar
ao Laboratório de Química Orgâ-
nica Marinha do instituto – uma
parte será enviada pelo correio.

Após um longo trajeto, a epo-
peia do casal está prevista para
terminar em 2015, em reencon-
tro com pesquisadores da USP,
na base do instituto em Ubatuba.Nova casa. Barco foi adaptado e tem energia solar e eólica

Impacto.
Expedição
coletou
plânctons
que se
misturaram
ao plástico

Ambiental. Marcela Rocha e Danilo Mesquita com o símbolo da expedição 4 Ventos na areia: jornada terá parceria com a USP

● Surpresa

Chris Bowler, que
analisou ecossistemas
marinhos durante 2 anos,
afirma ter encontrado
plástico até na Antártida

CHRIS BOWLER
COORDENADOR DO TARA OCEANS
“Procurávamos por fragmentos
de plástico de poucos milímetros
e achamos redes de pesca,
sacos plásticos e até fibra
sintética usada em vestuários.”
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● Fragmentos de plástico recolhidos 
pelo casal serão estudados pela USP 
para avaliar a concentração de 
poluentes nos oceanos
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O trajeto

1   Por questões logísticas, a 

expedição sairá dos EUA
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2   No trecho mais longo da 
viagem, serão 20 dias no mar

3   Na Austrália, subida pela Gold 
Coast rumo ao sudeste asiático

6   Após passar por Fernando 

de Noronha, jornada termina 

na base da USP em Ubatuba

4   Para evitar piratas na costa 
africana, expedição desce em 
direção a Madagascar

5   Uma das travessias mais  
perigosas será pelo revolto mar 
do Cabo da Boa Esperança

12,2 METROS 

O BARCO
Veleiro é um Gulfstar 37

Feito de fibra de vidro

A energia será produzida  
por painéis solares e 
geradores eólicos Há um dessalinizador 

para o fornecimento 
de água

Tem quase 
4 metros de largura 
e 25 m2 de área 
interna
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




