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OCEANO E ZONA COSTEIRA
Esta Nota Técnica traz subsídios para a inclusão do tema “oceano e zona costeira” na
proposta do OC para a 2a contribuição nacionalmente determinada (NDC) do Brasil.

INTRODUÇÃO
O oceano é um regulador fundamental da vida e da bioquímica do planeta. Por isso, no mar
as mudanças que já estão em curso, tendem a ser mais silenciosas e dramáticas. Cientistas
dão como certo que o oceano esquentou desde 1970 e absorveu mais de 90% do excesso de
calor no sistema climático.
O Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC) publicou em setembro de 2019
um relatório especial sobre a relação do oceano com a mudança do clima 1, que apresentou
dados alarmantes tanto para a saúde dos ecossistemas marinhos por conta do aquecimento,
da acidificação, desoxigenação e elevação do nível do mar, quanto sobre os riscos em relação
ao potencial deles seguirem atuando decisivamente para a regulação climática. Desde 1993,
a taxa de aquecimento do oceano mais que dobrou.
Tais afirmações foram recentemente comprovadas com a divulgação de estudos, em janeiro
de 2020, demonstrando que a temperatura média do oceano atingiu a marca mais alta já
registrada e o ritmo com que ele está esquentando está se acelerando. Os cientistas
calcularam que, nos últimos 25 anos, o oceano absorveu o equivalente ao calor gerado por
3,6 bilhões de explosões como a da bomba de Hiroshima 2.
Por conta disso, as ondas de calor marítimas dobraram de frequência desde 1982 e estão
aumentando de intensidade. Para piorar, ao absorver mais CO2, o oceano passou por uma
crescente acidificação da superfície, o que está causando a morte dos recifes de coral. E a
contínua perda de massa das geleiras e a expansão das águas termais estão elevando o nível
médio global do mar de modo preocupante.
Ao longo do século 21, projeta-se que o oceano transite para condições sem precedentes,
com o declínio de oxigênio e diminuição dos estoques pesqueiros. Prevê-se que as ondas de
calor marinhas e os eventos extremos de El Niño e La Niña se tornem mais frequentes.
Para o Brasil, estudos anteciparam que alguns dos nossos cartões postais, como a praia de
Copacabana e outras áreas nobres do litoral, poderão virar paisagens muito diferentes até o
final do século em função do possível avanço do mar na linha da praia3. As taxas e magnitudes
dos impactos são menores em cenários com baixas emissões de gases de efeito estufa.
Por outro lado, a biodiversidade costeira e marinha é o nosso melhor sistema de defesa
natural na luta contra as mudanças climáticas, armazenando até cinco vezes mais carbono por

1https://www.ipcc.ch/srocc/
2

Cheng et al, 2020.

3http://www.ita.br/noticias66#:~:text=O%20estudo%20Brasil%202040%3A%20cen%C3%A1rios,Adapta%C3%

A7%C3%A3o%20%C3%A0%20Mudan%C3%A7a%20do%20Clima.
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hectare do que as florestas tropicais. Uma baleia viva por exemplo faz o serviço ambiental de
mais de 35 mil árvores em relação a retirar CO2 da atmosfera4. Por isso é tão importante
desenvolver, manter e fortalecer ações e políticas públicas de conservação da biodiversidade
costeira e marinha.
Os sistemas ambientais costeiros no Brasil são extraordinariamente diversos e dão suporte a
uma grande variedade de ecossistemas, que incluem manguezais, recifes de coral, dunas,
restingas, praias arenosas, costões rochosos, ilhas, lagoas, estuários e marismas abrigando
inúmeras espécies de flora e fauna, muitas das quais só ocorrem em nossas águas e inclusive
algumas já ameaçadas de extinção.
Nessa ampla área se encontra uma enorme diversidade de ambientes e espécies, onde se
destacam a maior faixa contínua de manguezais do mundo (do Amapá ao Maranhão) e os
únicos ecossistemas recifais do Atlântico Sul, o que confere o que confere ao país uma grande
responsabilidade na conservação desses ambientes.
Os ambientes recifais se destacam por serem eles os principais atingidos diretamente pelas
mudanças climáticas globais. Os recifes de coral podem ser o primeiro ecossistema a ser
extinto funcionalmente. Algumas dessas áreas estão fadadas a desaparecer, as previsões do
IPCC demonstram com 1,5oC de aumento da temperatura, já teremos o desaparecimento de
70-90% dos corais (hoje já foram perdidos 50% desses ambientes no mundo) e caso o
aumento médio de temperatura seja de 2,0oC se prevê a perda de até 99% desses ambientes.
Isso faz com que hoje já sejam reconhecidas no Brasil, 160 espécies marinhas ameaçadas de
extinção, sendo 74 espécies marinhas e costeiras classificadas como “Vulneráveis”, 35 “Em
Perigo” e 51 “Criticamente Ameaçadas”5.
Segundo o Relatório Planeta Vivo 20186, publicado pela Rede WWF, se as tendências atuais
continuarem, até 90% dos recifes de coral do mundo poderão desaparecer até a metade do
século, prejudicando economias locais e expondo milhares de pessoas à eventos climáticos
extremos. As implicações dessas mudanças para o planeta e toda a humanidade são vastas e
incalculáveis (Figura 1).
Os manguezais assumem importância ainda mais significativa por contribuírem tanto na
adaptação dos impactos às mudanças climáticas como na fixação de carbono. Esses
ecossistemas são fundamentais tanto para as comunidades costeiras — onde os manguezais
são fonte de subsistência e proteção contra desastres naturais — quanto para o resto do
mundo, que tem nos mangues um aliado contra o aquecimento global. Os complexos
sistemas de raízes aprisionam sedimentos, reduzem o fluxo da água e armazenam o carbono
azul costeiro proveniente da atmosfera e do oceano. Estudos científicos comprovam que
esses ecossistemas estocam grandes quantidades de carbono (de 2 a 5 vezes mais do que

4

Chami et al, 2019 - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-52324-4_9
ICMBio, 2018.
6https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/programa_marinho/?76488/Humanid
ade-e-dependente-de-Oceanos-equilibrados-e-saudaveis
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florestas), e que as maiores concentrações de carbono no solo da Amazônia estão em áreas
de manguezais7.

Figura 1: Infográfico demonstrando os riscos climáticos de 1,5oC versus 2oC no aquecimento global.
Fonte:https://wwfbr.awsassets.panda.org/downloads/climaterisks1_5cvs2c_b_portugues_01_1.png

Devido ao desenvolvimento desenfreado das regiões costeiras, à aquicultura, à poluição e a
outras atividades humanas, a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos aponta que
em torno de 67% de todos os manguezais do mundo desapareceram ao longo do século
passado8.
Segundo os dados do Mapbiomas 9, o Brasil perdeu 27 mil hectares de manguezais e apicuns
nas duas últimas décadas, sendo que desses aproximadamente 30% é ligado diretamente a
mudanças antrópicas, principalmente dado ao estabelecimento de projetos de carcinicultura
(criação de camarões) e salinas (Figuras 2 e 3).

7

Kauffman et al, 2018 - https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsbl.2018.0208
https://www.un.org/en/conf/ocean/
9 https://mapbiomas.org/
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Figura 2: Dados e estatísticas do Mapbiomas quanto ao mapeamento de manguezais no Brasil.
Dados de 1985 a 2019.
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Figura 3: Dados e estatísticas do Mapbiomas quanto ao mapeamento de apicuns no Brasil. Dados
de 1985 a 2019.

Além da necessidade de recuperação dessas áreas já degradadas, outras medidas de
mitigação, como a criação e implementação de áreas marinhas protegidas e demais ações
de conservação, inovações tecnológicas, fortalecimento das populações tradicionais e das
capacidades institucionais para uma melhor gestão dos recursos marinhos, são necessárias
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para minimizar os efeitos das mudanças climáticas e poderiam criar o ambiente propício
para a transição do Brasil para uma economia azul.
Uma das principais estratégias adotadas pelo Brasil na conservação desses ambientes é a
criação de espaços protegidos. O estabelecimento de áreas costeiras e marinhas protegidas
(AMP) é considerado essencial para conservar a biodiversidade do oceano e, desde a década
de 1990, é cada vez mais reconhecido como um fator importante na manutenção da
produtividade, especialmente dos estoques pesqueiros.
Por muitos anos, em meio ao debate sobre como reverter a degradação dos oceanos, as
redes de áreas costeiras e marinhas protegidas têm emergido como uma das ferramentas
mais importantes para a promoção da saúde e recuperação dos oceanos. A eficácia das
AMPs na redução do declínio dos sistemas marinhos, permitindo a adaptação às mudanças
climáticas e a resiliência sócio-ecológica tem sido constantemente relatada em experiências
práticas e científicas 10 . Essas áreas não são, no entanto, a única estratégia de gestão do
espaço marítimo disponíveis para controlar os impactos humanos, e devem idealmente ser
consideradas dentro de uma abordagem mais ampla de gestão ecossistêmica.
Mais recentemente cientistas 11 começaram a destacar o potencial das AMPs como
ferramentas para contribuir para os esforços de mitigação e adaptação contra a mudança
climática, e a necessidade urgente de fazer mudanças nas políticas públicas para reconhecer
e fortalecer este vínculo, especialmente para lutar contra efeitos como:
• Aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera
• Tempestades crescentes e outros eventos climáticos extremos
• Redução da produtividade oceânica
• Mudanças nas condições ambientais
• Mudanças na distribuição das espécies
• Acidificação e desoxigenação do oceano.
No Brasil, as unidades conservação marinhas tiveram um grande salto em cobertura, em 2018,
passando de 1,5% para 26,4% da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) após criação dos dois
grandes mosaicos de unidades de conservação no arquipélago de São Paulo e São Pedro e
nas ilhas de Trindade e Martim Vaz (Figura 4), no entanto ainda persistem lacunas na proteção
de em alguns ecossistemas costeiros e marinhos como na queda da plataforma continental,
nos ambientes recifais mais profundos e nos recém descritos ambientes recifais na foz do
Amazonas.
Detalhe importante a registrar é que sob as diferentes formas de soberania descritas na
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar o Brasil possui hoje 3,6 milhões de
km² de ZEE e está solicitando à ONU a extensão da Plataforma Continental que irá acrescentar
2,1 milhões de km2 no território marinha brasileiro, totalizando 5,7 milhões de km² sob
jurisdição brasileira (Figura 5).

10

Hastings et al., 2012
https://www.pnas.org/content/114/24/6167; https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marineprotected-areas-and-climate-change
11
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Várias redes de organizações internacionais 12 estão propondo para a próxima COP até
capítulos separados para a questão de Oceano. Entre os países, destaca-se o Chile como país
mais progressista que propôs metas específicas sobre as áreas marinhas protegidas de forma
clara e abrangente dentro da sua NDC13.
A Rede WWF Internacional propõe quatro princípios fundamentais para guiar o tema oceanoclima de forma eficaz e integrada, quais sejam14:
1. Aumentar a ambição e urgentemente proporcionar o fortalecimento de ações de
mitigação e adaptação;
2. Tornar a natureza uma parte chave da solução;
3. Colocar as pessoas no centro dessas questões; e,
4. Integrar as Agendas Climáticas e de Economia Azul.

12

https://www.becausetheocean.org/wpcontent/uploads/2019/10/Ocean_for_Climate_Because_the_Ocean.pdf;
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202004021018--WWF%20Ocean%20Dialogue%20SBSTA%20Submission%2030%20March%202020%20Final.pdf;
file:///Users/anapaulaprates/Downloads/CAN%20International%20Submission_Ocean%20Dialogue_%20SBS
TA52_March%202020.pdf
13 https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202004011233--Chile%20Submission%20Ocean%20Dialogue.pdf
14 https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/Documents/202004021018--WWF%20Ocean%20Dialogue%20SBSTA%20Submission%2030%20March%202020%20Final.pdf
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Figura 4: Mapa das áreas costeiras e marinhas protegidas no Brasil.

Mais recentemente durante os Diálogos do Clima 15 , O Painel de Alto Nível para uma

Economia Sustentável do Oceano, integra 14 chefes de Estados, apresentando compromisso
para os próximos dez anos. O compromisso abrange cinco áreas que pretende proteger o
oceano (e o planeta) e aproveitar, ao mesmo tempo, as suas potencialidades para lidar com
desafios globais como as alterações climáticas, a segurança alimentar e a manutenção da
biodiversidade. Como soluções urgentes apontadas:
•
•
•
•
•

Investir em energia renovável baseada no oceano;
Proteger e restaurar ecossistemas de carbono azul (manguezais e apicuns);
Incentivar a transição para a navegação descarbonizada;
Mudança na dieta global para fontes marinhas de baixo carbono (moluscos e algas); e
Apoiar uma meta global de proteger 30% do oceano (em áreas no-take) até 2030.

Foi lançada pelo Painel, a publicação com uma “Nova Narrativa para o Oceano” que ilustra
como uma economia oceânica sustentável pode permitir que o oceano saudável seja o
principal aliado para resolver os desafios globais das mudanças climáticas e segurança
alimentar.
O relatório concluiu que a ação climática baseada no oceano pode desempenhar um papel
muito maior na redução da pegada de carbono mundial do que se pensava anteriormente:
ela poderia fornecer até um quinto (21%, ou 11 GtCO2e) dos cortes anuais de emissão de
gases de efeito estufa (GHG) necessários para limitar o aumento da temperatura global a
1,5°C até 205016.

SUGESTÕES DE COMPROMISSOS
Considerando que o artigo 5.1. do Acordo de Paris destaca a conservação e a valorização dos
ambientes sumidouros e reservatórios de carbono e faz a referência explícita em seu

15
16

https://unfccc.int/cd2020
https://oceanpanel.org/
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preâmbulo sobre a "importância de garantir a integridade de todos os ecossistemas, incluindo
o oceano”, sugere-se que sejam assumidos os seguintes compromissos pelo Brasil:
- Abrir um amplo debate entre especialistas e setores envolvidos para a construção de uma
NDC ampla sobre zona costeira e oceano, até 2021;
- Administrar de forma sustentável 100% da área oceânica sob jurisdição nacional (Zona
Econômica Exclusiva e a extensão da Plataforma Continental) até 2025;
- Apoiar uma meta global de proteção de 30% do oceano até 2030 seguindo os líderes
mundiais do Painel Oceânico17.
- Desenhar metas específicas quanto as áreas marinhas protegidas no sentido de ampliar o
sistema brasileiro e desenvolver metodologias de monitoramento e verificação das
capacidades de adaptação e ou mitigação dessas áreas, até 2021;
- Rever o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima levando em consideração a
identificação dos ecossistemas costeiros e as regiões mais vulneráveis, a inclusão de medidas
de adaptação específicas para esses ambientes e a inclusão de metas para as áreas marinhas
protegidas até 2021;
- Propor medidas de mitigação baseadas na recuperação de ecossistemas costeiros e
marinhos e iniciar sua implementação até 2022;
- Incorporar os ecossistemas costeiros e marinhos (carbono azul) nas NDC até 2022;
- Fortalecer a legislação de proteção aos ambientes costeiros e marinhos, em especial aos
manguezais, apicuns, restingas e recifes de coral, até 2022;
- Promover fontes de energia renovável baseada no oceano até 2030;
- Promover a descarbonização do setor de navegação marítima (doméstico e internacional)
até 2030;
- Reforçar a resiliência dos ecossistemas costeiros e marinhos e das comunidades costeiras
dependentes economicamente desses sistemas;
- Recuperar e restaurar 27 mil hectares de apicuns e mangues degradados entre 2021 e 2030;
- Fortalecer a legislação de proteção aos ambientes costeiros e marinhos, em especial aos
manguezais, apicuns, restingas e recifes de coral, até 2021;
- Fortalecer os sistemas de mapeamento e monitoramento dos ecossistemas costeiros e
marinhos integrando Terra-Oceano, até 2022;
- Desenvolver modelos e cenários para avaliar os impactos da elevação do nível do mar sobre
cidades e comunidades costeiras, até 2022;
- Implementar as áreas marinhas protegidas e adaptar seus planos de manejo incluindo o
tema mudança climática, até 2025; e,
- Retomar os processos de criação de novas áreas costeiras e marinhas protegidas em
ecorregiões subrepresentadas, levando em conta para a identificação de tais áreas, os

17

WRI, 2019.

01/12/2020

OCEANO e zona costeira

8

efeitos da mudança climática, dentro de um amplo debate de Planejamento Espacial
Marinho no país, até 2021.

Até 12MN
Mar territorial –
soberania absoluta do
estado.

De 12 até 200MN
Zona Econômica Exclusiva –
soberania do estado na
exploração de todos os recurso
vivos e não vivos mas é permitida
a “passagem inocente” de barcos
estrangeiros.

A partir das 200 MN
Plataforma Continental
Estendida – é dado ao estado a
soberania apenas da exploração
do fundo e subsolo marinhos. É
permitida a passagem e pesca
(na coluna de água) de barcos
estrangeiros.

Figura 5: Zonas marinhas no Brasil com as diferentes formas de soberania dos países costeiros
segundo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar – CNUDM. Área total de área
marítima de 5,7 milhões de km² sob jurisdição brasileira.
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