
precisas e de fi scalização. 
Por incrível que pareça, as 

profundezas do oceano são 
menos conhecidas do que 
a superfí cie da Lua e, para 
a maior parte das pessoas, 
ainda é muito distante a noção 
de que o mar é, além de um 
ecossistema fundamental 
para a manutenção da vida, 
um enorme manancial de 
recursos. Potenciais a serem 
descobertos e uti lizados 
de maneira equitati va e 
sustentável, tendo em vista o 
aprendizado adquirido com os 
erros e as consequências da 
superexploração dos recursos 
terrestres. 

Conhecer e debater sobre 
as águas torna-se cada vez 
mais importante e urgente. 
Não por acaso, 2021-2030 é 
a Década das Nações Unidas 
de Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Sustentável. 
Um dos objeti vos é formar 
uma nova geração munida 
de ocean literacy, isto é, 
consciente e bem informada 
sobre o papel do oceano 
para a manutenção da vida 
e comprometi da com sua 
preservação e com o debate 
em prol de uma exploração 
sustentável. Nesse senti do, 
Scienti fi c American Brasil, em 
apoio à Cátedra UNESCO para 
Sustentabilidade do Oceano, 
vinculada ao Insti tuto de 
Estudos Avançados (IEA) e 

As águas pedem pressa

uma iniciati va apoio de mídia

patrocínio 

causa a morte de cerca de 
4,2 milhões de toneladas 
anuais de espécies não-alvo 
e interrompe o crescimento 
de peixes juvenis. Uma 
grande ameaça, obscurecida 
pela falta de estatí sti cas 

costa e falta de planejamento 
das ati vidades econômicas são 
alguns exemplos. Um arti go 
publicado por pesquisadores 
brasileiros da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul na Science, em 2021, 

analisa os impactos da pesca 
de arrasto, técnica que usa 
redes puxadas por barcos 
para tentar pescar grandes 
quanti dades, por exemplo, de 
camarões, capturando tudo no 
caminho. A pesca de arrasto 

ao Insti tuto Oceanográfi co 
(IO) da Universidade de São 
Paulo, promove a Marina 
Week — a Semana do Mar em 
São Paulo, uma programação 
intensa de seminários, painéis, 
exposições, apresentações 
artí sti cas, gastronomia e 
encontros com personalidades 
do mar para celebrar e 
disseminar conhecimento 
sobre o maior ecossistema 
do planeta. Será no Memorial 
da América Lati na, na capital 
paulista, de 1 a 5 de junho.

“O mar está respirando com 
difi culdade, literalmente”, diz 
o idealizador da Marina Week, 
Alfredo Nastari, publisher da 
Scienti fi c American Brasil, em 
referência à projeção publicada 
em 2021 na Geophysical 
Research Lett ers: até 2080, 
70% do oceano pode ser 
afetado pela desoxigenação, 
um processo preocupante para 
a sustentabilidade 
de ecossistemas marinhos 
e da pesca. 

O ano de 2022 é, aliás, 

Não é exagero dizer que, 
ao pé da letra, o nome 

mais adequado para nosso 
planeta seria Água — o oceano 
global cobre 71% da superfí cie 
da Terra e mais da metade 
desta área tem profundidades 
superiores a três mil metros. 
Esse enorme corpo aquáti co 
é o maior ecossistema do 
planeta, correspondendo a 
97% de toda a água da Terra, 
com parti cipação fundamental 
no ciclo hidrológico e, 
consequentemente, no maior 
desafi o global da atualidade: as 
mudanças climáti cas. 

O aquecimento do oceano 
resulta em crescentes 
quanti dades de vapor de água 
e, portanto, numa atmosfera 
cada vez mais quente e 
úmida, suscetí vel a eventos 
catastrófi cos, como furacões 
e enchentes. O aumento 
da temperatura das águas 
maríti mas altera, também, 
o habitat natural de muitas 
espécies terrestres e aquáti cas, 
muitas ainda não conhecidas: 
esti ma-se que desconhe  cemos 
mais de 750 mil espécies 
marinhas, três vezes mais do 
que conhecemos atualmente. 
Toda uma vida marinha 
suscetí vel a múlti plos fatores 
de estresse induzidos pela 
“interferência antropogênica 
perigosa” (DAI, em inglês): 
poluição, pesca excessiva, 
ocupação desordenada da 

O lixo marinho é um 
dos principais problemas a 
ser combati do na próxima 
década. As soluções 
dependem de arti culações 
conjuntas e de ações 
sistêmicas e duradouras. 
E uma delas é o programa 
Blue Keepers, liderado 
pelo Pacto Global da ONU, 
que abrange tanto ações 
robustas de médio e longo 
prazo quanto soluções de 
curto prazo para os  focos de 
vazamento de plásti co nos 
rios e no oceano.

Entre as soluções de 
curto prazo previstas pelo 
projeto, está o mapeamento 
dos padrões de descarte 
dos municípios brasileiros 
e a identi fi cação de 
medidas adequadas de 
gerenciamento de resíduos, 
tendo em vista contexto e 
desafi os locais. Para ampliar 
o alcance e promover o 
engajamento de diferentes 
agentes, será disponibilizado 

um painel digital de divulgação 
dos resultados do projeto, de 
dados diagnósti cos a ações 
bem-sucedidas, para que 
possam ser replicadas. O Blue 
Keepers tem como premissa 
comparti lhar informações 
e estratégias capazes de 
enfrentar a origem da poluição 
plásti ca nas águas. Este 
desenvolvimento pretende 
engajar todas as esferas 
da sociedade por meio de 
uma linguagem acessível, 
bem como outros países, 
expandindo o combate à 
poluição.O engajamento de 
empresas e indústrias de todos 
os setores, poder público e 
sociedade civil é importante 
para a visibilidade do projeto 
e, consequentemente, 
rapidez nas ações. Com o 
objeti vo de unifi car esforços 

dentro da Década do Oceano, 
o Ano Internacional da Pesca e 
da Aquicultura Artesanais, um 
convite às refl exões e debates 
sobre o aproveitamento 
sustentável dos oceanos, 
dentro dos pilares da 
Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO). Segundo 
Alexander Turra, professor do 
IO-USP e ti tular da Cátedra 
UNESCO para Sustentabilidade 
do Oceano, em coluna 
publicada na Scienti fi c 
American Brasil, a Década 
do Oceano, busca, dentre 
vários resultados, ampliar o 
entendimento de que devemos 
buscar um oceano produti vo e 
explorado sustentavelmente. 
“Em outras palavras, temos 
várias oportunidades de uso 
dos recursos e dos benefí cios 
ofertados pelo oceano, o 
que tem sido chamado de 
economia do mar ou economia 
azul”. 

Divulgar, conscienti zar 
sobre e engajar o público em 

novas perspecti vas sobre 
o oceano é o objeti vo 
central da Marina Week. 
Para isto, contamos com 
apoios importantes, como 
TV Cultura, Comissão 
Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM), 
Memorial da América Lati na 
e Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações. 

Convidamos você a 
celebrar conosco o oceano 
e sua importância na 
história da vida humana e 
a conhecer e discuti r ações 
que serão e podem ser 
colocadas em práti ca ao 
longo desta década. 

Marina Week — A Semana 
do Mar em São Paulo – De 
1 a 5 de junho de 2022
Memorial da América 
Lati na. Av. Mário de 
Andrade, 664 - 
Barra Funda, São Paulo.
Mais informações e 
programação completa em 
marinaweek.com.br

Por que nos engajamos 
na causa do oceano
Em apoio à Cátedra UNESCO para Sustentabilidade do Oceano, Scienti fi c American Brasil 
promove a Marina Week – a Semana do Mar em São Paulo, uma programação intensa de 
seminários, painéis, apresentações artí sti cas e encontros com personalidades do mar para 
celebrar e disseminar conhecimento sobre o maior ecossistema do planeta.

no combate à poluição 
plásti ca nos rios e oceano, 
a Braskem se juntou como 
uma das patrocinadoras da 
iniciati va do Pacto Global 
da ONU, pois enxerga a 
urgência do tema, entende 
seu papel na cadeia 
produti va e está engajada 
nessa transformação. 
Recentemente, a 
empresa divulgou seus 
novos compromissos 
alinhados aos Objeti vos 
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, com 
foco na contribuição para 
uma economia carbono 
neutro. Entre as metas 
da empresa para 2030, 
está alcançar 1,5 milhão 
de toneladas por ano de 
plásti cos pós-consumo 
recuperados e 1 milhão 
de toneladas por ano de 
produtos com conteúdo 
reciclado vendidos. 
Saiba mais em www.
bluekeepers.org

apoio
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