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Poluição provoca o aparecimento de caranguejos
'mutantes'

Sobre a Unesp

Pesquisa da Unesp revelou contaminação em cinco manguezais de
Santos
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Pesquisa da Unesp de São Vicente mostrou que a poluição tem afetado a vida dos

caranguejosuçá que vivem nos manguezais de cidades litorâneas do Estado de São
Paulo. Alguns animais já nasceram com má formações devido a grande quantidade
de metais pesados encontrados em cinco cidades da região. Segundo os
pesquisadores, a contaminação do meio ambiente é proveniente do Polo Industrial
de Cubatão, do Porto de Santos e dos lixões instalados na região. Além disso, o caranguejouçá 'mutante' chega na mesa dos
brasileiros e coloca em risco a saúde de muita gente.
De acordo com a pesquisa, os maiores caranguejos 'mutantes', geralmente os mais 'suculentos', têm maior quantidade de
metais pesados. Segundo o biólogo marinho e professor doutor Marcelo Pinheiro, as pessoas que consomem esse animal
também acumulam esses metais pesados. "Isso pode acarretar em maior incidência de câncer, más formações e problemas
neurológicos", afirma ele, que também não recomenda o consumo desses animais provenientes da Baixada Santista.
Veja reportagens com o professor Marcelo Pinheiro, da Unesp de São Vicente, sobre o tema:
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