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A loita contra o lixo mariño contará moi pronto cun aliado de excepción. Polo menos, na ría de
Pontevedra. Investigadores da Universidade de Vigo e do Instituto de Ciencias Matemáticas
están a probar o uso de drons e satélites para localizar estes residuos.

Para controlar e frear chégaa deste lixo aos ecosistemas mariños, segundo as primeiras
conclusións do proxecto Bewats (Beach Waste Tracking System), é importante coñecer a orixe
e o percorrido que realizan os residuos, especialmente os plásticos.

Esta iniciativa, que se puxo en marcha en decembro de 2019 e que será ampliada polos atrasos
que provocou a covid-19, está a probarse nas rías de Pontevedra e Vigo, incluíndo ademais a
contorna natural do Parque Nacional dás Illas Atlánticas.

A estas zonas, segundo os investigadores, chegan estes residuos "impulsados polas fortes
correntes oceánicas" e causan "graves impactos" nos ecosistemas mariños, nos recursos
pesqueiros e marisqueiros ou mesmo na propia saúde humana.
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A través desta iniciativa, os seus responsables analizan imaxes tomadas por drons e por satélites
para buscar solucións a esta problemática e establecer estratexias de limpeza "máis eficientes"
utilizando estas novas fontes de información.

Tras a análise das "rutas dos residuos" baseadas nas correntes mariñas e a toma de imaxes en
diferentes puntos das rías, o proxecto avanza agora no deseño de algoritmos que permiten
localizar os residuos cunha maior precisión.

Nos próximos meses, crearán un obxecto de plástico a modo de branco flotante para realizar
varios experimentos para capturalo no mar coincidindo coa pasada do satélite e tomando
imaxes de drons para poder validar os resultados deste estudo.

Nesta iniciativa están a traballar os investigadores Fernando Martín e Orentino Mouteira, do centro
atlanTTic da Universidade de Vigo; e Ana M. Mancho e Guillermo García Sánchez, ambos os dous
pertencentes ao Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
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