Pesquisador da UFRJ seleciona praia em Macau para cultivo experimental de algas marinhas
Ter, 07 de Janeiro de 2020 17:16 -

O professor e pesquisador Mauroli Cabral, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
esteve, neste final de semana, no Rio Grande do Norte para definir o trecho de mar em que
serão realizados os cultivos experimentais de algas marinhas e escolheu a praia de Diogo
Lopes, no município de Macau.

O projeto para cultivo das chamadas macroalgas, da espécie Kappaphycus alvarezii, é pioneiro
no Brasil e pode impulsionar a economia local. Os processos de industrialização de algas têm
como principal objetivo a extração do ácido algínico ou alginatos em sais de sódio, potássio,
cálcio, magnésio, entre outros, que são essenciais para o agronegócio em todo o mundo.
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O professor Mauroli Cabral selecionou a praia de Diogo Lopes pelo fato dela reunir as
condições favoráveis ao desenvolvimento e por ter o apoio da Prefeitura. "O cultivo de
macroalgas e a profícua interação da algicutura com a agricultura e a pecuária no Rio Grande
do Norte é importante para todos. Macau está apta tanto pelo apoio da gestão, quanto pelas
condições naturais favoráveis", contou.

O prefeito Túlio Lemos reafirmou o apoio da Prefeitura no projeto que vai funcionar em uma
área de 10 hectares e que terá a participação da colônia de pescadores do município. "Nossa
gestão está focada no desenvolvimento econômico e tenho acompanhado presencialmente
todas as etapas para que esse projeto coloque Macau como referência mundial no cultivo de
macroalgas, um produto tão importante para a economia mundial", pontuou.

O secretário municipal de Agricultura e Pesca de Macau, professor Antônio Alberto Cortez,
explicou os próximos passos para que o projeto seja implementado. "Escolhida a praia, vamos
agora partir para: avaliação do grau de salinidade da água nos vários canais formados pelas
ilhas de mangue, aferição das correntes marinhas vigentes na área, medição do índice de
túrbidos da água nos diferentes canais e, por fim, a instalação do cultivo experimental de
macroalgas nativas, em pontos estratégicos, para avaliar a taxa de crescimento", detalhou.
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