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Notícia anterior Próxima notícia

Paredões de água na orla
Ressaca dá uma cara havaiana ao litoral carioca, que teve ondas de até 4,5 metros na
Praia de Copacabana e na Baía de Guanabara. Corpo de Bombeiros deve suspender
alerta hoje

Banhista se arrisca no Arpoador: a maior ressaca do ano deu um clima havaiano ao Dia dos Pais, no Rio. As
ondas chegaram a 4,5 metros na Praia de Copacabana e na Baía de Guanabara, que ficaram cheias de
surfistas. O espetáculo da natureza também levou muita gente ao Mirante do Leblon. De acordo com o Corpo
de Bombeiros, o estado de alerta na orla carioca deve ser suspenso hoje, após três dias de mar revolto.
Amaior ressaca deste ano, que chegou à cidade na sexta-feira, deu um clima havaiano ao domingo, com
surfistas espalhados por diversas praias, apesar do alerta do Corpo de Bombeiros para que as pessoas
evitassem o mergulho. De acordo com o Centro Hidrográfico da Marinha, a Praia de Copacabana teve as
maiores ondas, que chegaram a 4,5 metros de altura. Também foram registradas “paredes d’água” na Baía de
Guanabara. O alerta de ressaca termina hoje, com o mar mais calmo.

Raridade. Marcelo Trekinho pega uma onda difícil de ser vista na Baía de Guanabara: ressaca que
começou na sexta-feira transformou a orla do Rio

A maior concentração de surfistas foi no Arpoador, onde aqueles que chegaram no início da tarde
disputaram espaço com os competidores da primeira etapa de um campeonato. O ator Pablo Gianetto, que
mora na Barra, soube das boas ondas na Zona Sul e partiu atrás delas.

— Também encontrei o mar apinhado de surfistas no Posto 6 de Copacabana — disse Pablo.
O fotógrafo profissional Henrique Pinguim registrou o momento em que o surfista profissional Marcelo

Trekinho pegou uma grande onda na entrada da Baía de Guanabara às 9h30m. Segundo Pinguim, a última vez
que ele tinha visto algo parecido foi há aproximadamente dez anos.

— Uma onda deste tipo é muito rara na Baía de Guanabara porque ela precisa de uma ondulação forte na
direção leste, algo muito difícil por ali por conta da geografia. Foi emocionante.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, 16 salvamentos no mar foram realizados no sábado. O número completo
será divulgado hoje. (Gabriel Menezes)
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