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Sobe e desce
É assim
que funciona a maré
dos oceanos
que circundam os continentes. A maré
alta e a maré baixa. Quando
estamos à beira mar e ficamos olhando o balanço das
ondas, percebemos o ir e vir
das águas. Tudo o que é depositado nas águas do mar,
volta um dia para o continente. Independente de onde estará. Ou seja, o resíduo atirado no mar hoje, aqui no Brasil, poderá aparecer na costa
da África, na orla do Chile, ou
outro país que tenha ligação
com um dos oceanos do Planeta Terra. Ou então, em uma
ilha existente nos mares. Que
ilha seria esta? Uma feita totalmente de plásticos. Sim.
Existem ilhas feitas a partir
dos resíduos que produzimos,
mas não são iguais aquelas
que conhecemos.
São ilhas, onde não existem alimentos, nenhum tipo
de cultivo agrícola. Apenas, resíduos produzidos pelos seres
Humanos, que estão presen-

tes nos oceanos. São ilhas flutuantes, que podem mudar de
localização, pois ficam ao sabor das ondas (dos movimentos realizados pelas águas marinhas). Duas delas no Oceano
Atlântico, duas no Oceano Pacífico e uma no Oceano Índico.
O vem e vai das ondas, proporciona um descanso para o
cérebro, o corpo e a alma. Alivia todas as dores, inclusive, as
de amores. Mas, estas ondas
podem produzir uma quantidade de energia, (já existem estudos relacionados a isto). Cientistas buscam alternativas
para construir braços de aço
para captar a energia produzida e transformá-la em energia
elétrica, e é possível.
O sobe e desce da vontade
política, das atitudes governamentais, dos seres humanos
que estão na busca de novas
práticas e teorizando sobre estas questões podem usufruir de
algumas dicas, mas a nada
equivale a oscilação das marés,
a maré do mau humor ou do
bom humor se faz presente a
cada instante em nosso viver.
Neste balanço das ondas es-

tamos colocando "lixos" e eles
interferem em tudo o que queremos e necessitamos fazer
com as águas marinhas. Imagine você, se precisássemos a
utilizar esta água para consumo humano? Somente realizar
a dessalinização, é insuficiente, pois dejetos não seriam retirados em sua totalidade,
como os coliformes fecais, e
filtrar não seria a solução. Este
mecanismo não consegue retirar estes seres microscópicos.
Solução: fazer um tratamento
de choque, com substâncias
químicas 'pesadas'.
Colher formas diferentes
daquilo que se plantou, para
o ser humano atual é normal.
Não deveria ser, mas em se
tratando de descaso, tudo é
possível. O natural seria: plantou milho, colheu milho, mas
"plantar" resíduos? O que colheremos? Este é o sabor das
ondas. Ou ainda, um efeito
chamado: ação-reação.
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