
DEZ ANOS PARA CUIDAR DO OCEANO 

CHCArtigo 

 

Pelos próximos dez anos o oceano estará em primeiro lugar na agenda global. Você sabe o 

que essa frase significa? Nomear o período que vai de 2021 a 2030 como Década do 

Oceano quer dizer que a maioria dos países do mundo vai se dedicar especialmente a 

conhecer melhor o oceano e a protegê-lo. Esta década vai contar com alguns desafios para 

avaliar o nosso sucesso nessa missão. E todos nós, tanto governantes quanto cientistas e 

pessoas comuns, teremos de fazer a nossa parte para que tudo seja um sucesso. 

 

Se eu, você e todas as pessoas iremos participar dos desafios da Década do Oceano, 
quem vai decidir se conseguimos cumpri-los por dez anos? A resposta é simples: nós 
mesmos! Caberá às pessoas olharem individual e coletivamente para as suas ações e 
avaliarem se elas estão de acordo com o que combinamos ser o melhor para o futuro. 
E o que é que vamos combinar? Bom, vamos estabelecer dez desafios que vão tocar em 
pontos diferentes e, ao mesmo tempo, incluir praticamente tudo que liga o oceano e o 
planeta. Que tal conhecê-los agora? 
 
 

DESAFIOS PARA SALVAR O OCEANO 
 

 

1 | Combate a poluição 

Gerar campanhas e movimentos para diminuir a geração de resíduos, como também a 
pesquisa sobre as origens dos poluentes e possíveis soluções para esse grande 
problema global. 
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2 | Impactos e conservação 

Discussões sobre meio ambiente e sobre como proteger o ecossistema e restaurar áreas 
que já foram degradadas é a meta aqui. A ideia é conseguir monitorar esses lugares e 
garantir que eles se mantenham saudáveis. 

 

3 | Alimentar o planeta 

Sabemos que o oceano é enorme e que dele retiramos muito alimento para milhões e 
milhões de pessoas pelo mundo. Mas será que o nosso poder de pesca continuará 
suprindo todas essas pessoas? E mais importante ainda: será que o oceano suportará 
uma retirada tão grande de seus peixes e outros frutos do mar? Lembre-se que estamos 
falando de seres vivos, que, assim como nós, precisam do seu tempo para crescer e 
reproduzir. Este desafio consiste nisso: em manter a pesca existindo de uma maneira 
sustentável. 

 

 



4 | Economia do mar 

Isso envolve tudo aquilo que gera capital, ou melhor, dinheiro. São várias as riquezas que 
surgem do mar, como o petróleo, a pesca, as atividades de lazer (como mergulho e 
passeios de barco) e até mesmo produtos que encontramos à venda nas lojas ou na 
internet, que viajam em sua maioria sobre as águas do oceano. Então, para que tudo isso 
continue existindo e suprindo às necessidades de quem conta com o oceano para seus 
negócios, precisaremos adequar muitas das nossas atitudes atuais – um desafio e tanto! 

 

5 | Oceano e clima 

Avançar em pesquisas sobre as mudanças climáticas e buscar prever o clima com mais 
precisão é outro importante passo que precisamos dar. Dessa forma, conseguiremos nos 
adaptar melhor às mudanças que já estão em curso. 

 

6 | Perigos do oceano 

Devemos alertar e prevenir melhor a população sobre eventos climáticos extremos e 
perigosos – como maremotos, tsunamis, furacões, chuvas e secas extremas. Afinal, até a 
quantidade de chuvas no continente tem ligação direta com o nosso oceano. 



 

7 | Observar o oceano 

Observar e estudar com qualidade cada cantinho do quase infinito azul, desde áreas 
afastadas da costa e profundas, como bacias oceânicas, até áreas de litoral, é uma 
grande tarefa. Com isso, teremos muitas informações importantes sobre o estado das 
águas e dos organismos que habitam o mar. 

 

8 | Mapear o fundo do mar 

Pode ser surpreendente, mas o ser humano, de fato, não tem um mapa do fundo do mar. 
Nós já mapeamos a superfície da Lua, de Marte e de Mercúrio e ainda não conseguimos 
explorar todas as profundezas do oceano. Queremos desenvolver essa representação 
visual do fundo do mar e avançar nas pesquisas que buscam desvendar como o oceano e 
o planeta Terra foram no passado. 

 

 



9 | Compartilhar informações 

É preciso fazer com que a ciência que estuda o oceano – a Oceanografia –, além de 
todas as informações que buscamos adquirir com os desafios anteriores, chegue 
facilmente a todas as pessoas. Já sabemos que o oceano é imenso, então, se quisermos 
monitorá-lo e estudá-lo por inteiro, precisaremos trabalhar em equipe. E estamos falando 
de uma equipe internacional! A boa comunicação entre todas as partes do mundo será o 
ponto principal. 

 

10 | Oceano e você 

Este talvez seja o desafio mais difícil, porque requer uma mudança geral no 
comportamento da sociedade. O objetivo é garantir que os múltiplos valores do oceano 
para o bem-estar humano, a cultura e o desenvolvimento sustentável sejam reconhecidos 
e compreendidos por todos. Sabemos que muitas pessoas vivem próximas ao litoral, em 
contato com as águas do mar. Várias destas pessoas já conhecem, aproveitam e dão 
valor às riquezas provenientes do oceano. Mas precisamos que essa noção se espalhe 
ainda mais pela população do mundo todo. A ideia é que aqueles que não tem tanto 
contato com o mar consigam conhecê-lo e compreender sua importância. Para os muitos 
que vivem à beira mar, o objetivo é que a relação de respeito com esse ambiente 
prevaleça. 

Mão nas águas! 

Agora que você tomou conhecimento dos desafios para a Década do Oceano, falta 
decidir: você vai colocar a mão na massa, ou melhor, nas águas?! Todos nós podemos e 
devemos participar dos desafios para que eles de fato se desenvolvam. Nesse período de 
dez anos vamos precisar de muitos novos cientistas voltados para o estudo do oceano. 
Se você se entusiasmou com o tema, pode considerar seguir por esse o caminho… 

Mas seja como especialista na ciência oceânica ou como um ser humano consciente, 
contamos com a sua parte para garantir esse futuro bom para o oceano e para todos! 
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ATIVIDADES 

 

1) Como será nomeado o período que vai de 2021 a 2030? O que isso quer dizer? 

 

2) Como saberemos se conseguimos cumpri-los por dez anos? 

 

3) O texto cita desafios a serem seguidos para salvar o oceano. Fale um pouco sobre 

cada um deles. 

 

4) E você ? Se acha capaz de cumprir o desafio?  


