
PAINEL IMPLANTAÇÃO DOS ODS: UM DESAFIO
DESAFIO DA AGENDA 2030 NA DÉCADA DA CIÊNCIA OCEÂNICA PARA A SUSTENTABILIDADE



QUEM SOMOS
O Instituto Ecológico Aqualung é uma organização não governamental,
fundada em 1994, direcionada ao desenvolvimento de projetos
socioambientais direcionados aos rios e oceanos, ao fomento de
informações e dados sobre o oceano global e o desenvolvimento
sustentável, bem como a formação e capacitação técnica para o
desenvolvimento sustentável.

Ao longo de 30 anos já formou mais de 10 mil pessoas e realizou centenas
de grandes projetos e eventos de educação socioambiental, direcionados
para a educação e a aprendizagem colaborativa.

Atualmente, possui dezenas de cursos voltados para o desenvolvimento
sustentável na sua plataforma de ensino à distância, e já realizou mais de
100 webinários ligados aos temas relacionados ao Meio Ambiente, a
Responsabilidade Socioambiental e a Sustentabilidade.



PRINCIPAIS PARCEIROS
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“ESTAMOS DIANTE 
DE UM MOMENTO
CRÍTICO NA
HISTÓRIA DA 
TERRA…” 

(Carta da Terra, 2002)

Para iniciar...
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“NUMA ÉPOCA
EM QUE A 
HUMANIDADE
DEVE ESCOLHER
O SEU FUTURO.” 

(Carta da Terra, 2002)

Para finalizar...



MAS POR QUE ESTAMOS 
TRATANDO DO OCEANO?



A SITUAÇÃO DO 
OCEANO

A presença de resíduos no oceano é 

uma realidade, bem como os impactos 

trazidos por esse tipo de poluição.



CONTEXTO DO OCEANO

➢ Mais de 80% de todos os resíduos nocivos encontrados no oceano são provenientes da terra e 
acabam indo parar no mar.  (ONU, 2021);

➢ Todo dia, cerca 90 toneladas de lixo são despejadas na Baía de Guanabara. (Abrelpe, 2020); 
➢ Se nada for feito, até 2050, mais de 90% de toda a vida marinha do oceano estará se alimentando 

desses resíduos. (ONU, 2021).
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Córregos e rios 

descarregam 

milhões de 

toneladas de lixo 

nos mares



Apenas 7 dias 
entre ser 
fabricado, 
descartado e 
chegar no mar!!!



As Nações Unidas definiram 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de
desenvolvimento sustentável, para não deixar ninguém para trás.



➢ A Agenda 2030 é um plano de ação para as
pessoas, para o planeta e para a prosperidade.

➢ Todos os países e todas as partes
interessadas, atuando em parceria
colaborativa, se comprometeram a
implementar a Agenda 2030, pactuada pelo
Brasil e outros 192 países que integram a
Organização das Nações Unidas (ONU).

➢ Essas nações se comprometeram a libertar a
raça humana da tirania da pobreza e da
penúria e a curar e proteger o planeta.

➢ Os signatários deverão estar determinados a
tomar as medidas ousadas e
transformadoras que são urgentemente
necessárias para direcionar o mundo para
um caminho sustentável e resiliente.

➢ O embarque nesta jornada coletiva está
ancorado no compromisso de que ninguém
seja deixado para trás.

Fonte: https://gtagenda2030.org.br/agenda-pos-2015/

AGENDA 2030



ODS 14

14. Conservação e uso sustentável do oceano, 
dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

14.1 Até 2025, prevenir e reduzir 
significativamente a poluição marinha de 
todos os tipos, especialmente a advinda de 
atividades terrestres, incluindo detritos 
marinhos e a poluição por nutrientes



DÉCADA DAS
CIÊNCIAS
OCEÂNICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

A ciência que precisamos
para o oceano que queremos



O que é a Década Internacional da Ciência
Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável ?

• Proclamada pelas Nações Unidas em 5 de dezembro de 2017
para vigorar entre 2021 e 2030.

• Objetivo de fornecer os fundamentos da ciência oceânica
para apoiar os países a gerenciar o oceano de forma
sustentável e atingir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), notadamente o ODS 14 - "Vida abaixo de
água”

• Cria oportunidades de engajamento e fortalecimento da
interdisciplinaridade no gerenciamento do oceano,
cooperação nacional e internacional, capacitação, captação
de recursos e investimentos e a pesquisa do papel dos
oceanos na economia, na regulação climática e em outros
processos importantes para a humanidade.

A Ciência de que 
Precisamos para o Oceano 

que Queremos

Referência: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de SP. A Ciência de que Precisamos para o Oceano que Queremos. 
Disponível em https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/a-ciencia-que-precisamos-para-o-oceano-que-queremos-decada-das-nacoes-unidas-da-ciencia-oceanica-
para-o-desenvolvimento-sustentavel-2021-2030/



“Catalisar soluções 
transformadoras, com 

base na ciência oceânica, 
necessárias para alcançar 

o desenvolvimento 
sustentável, conectando 

pessoas e o oceano ”

A CIÊNCIA QUE PRECISAMOS PARA O OCEANO QUE 
QUEREMOS...

Missão

Visão



METAS A SEREM ALCANÇADAS PELA 
DÉCADA



ODS-14 sob risco: a sobrepesca

Fonte: Gráfico do site da FAO. Disponível em: http://www.fao.org/brasil/pt/

Figura 19: Tendências Globais de Estoques de Peixes Marinhos no MundoFigura 01: Produção Mundial de Pescado e Produção da Aquicultura

Produção de pescado chega a 179 milhões de t em 2018.
Aquicultura cresceu 25% e a pesca (continental e marítima) aumentou 7%,
entre 2008 e 2017.

Os estoques pesqueiros marinhos decaíram em 25% em 43 anos
(1974 – 2017) de 90% a 65,8%.



Como a Década do Oceano ESTÁ
SENDO implementada?

“O oceano 
que 

temos”

A ciência que precisamos

“O oceano que 
queremos”

1. Oceano limpo
2. Oceano Saudável e 

resiliente
3. Oceano Produtivo 
4. Oceano previsível
5. Oceano seguro
6. Oceano acessível
7. Oceano inspirador e que 

engaja

Ações da Década
• Programas
• Projetos
• Atividades
• Contribuições

Os
 D
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s 
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Objetivos científicos da Década



Os Objetivos científicos da Década

• Obj. 1. Identificar o conhecimento necessário para o
desenvolvimento sustentável e o aumento da capacidade
da ciência oceânica em fornecer dados e informações
sobre o oceano.

• Obj. 2. Capacitar e gerar conhecimento abrangente e
maior compreensão do oceano, incluindo interações
humanas e interações com a atmosfera e a interface terra-
mar.

• Obj. 3. Aumentar a aplicação do conhecimento e da
compreensão do oceano para contribuir com soluções de
desenvolvimento sustentável.



Os Desafios da Década

Compreender e 
mapear fontes 

terrestres e 
marítimas de 
poluentes e 

contaminantes e 
seus impactos 
potenciais na 

saúde humana e 
nos ecossistemas 

oceânicos, e 
desenvolvimento 
de soluções para 

removê-los ou 
mitigá-los.

Gerar 
conhecimento, 

apoiar a inovação e 
desenvolver 

soluções para 
otimizar o papel do 

oceano na 
alimentação 

sustentável da 
população mundial 

sob condições de 
mudanças 
climáticas, 

ambientais e sociais.

Aumentar a 
compreensão do nexo  
oceano-clima e gerar 

conhecimento e 
soluções para mitigar, 
adaptar e construir 

resiliência aos efeitos 
das mudanças 

climáticas em todas as 
geografias e em todas 
as escalas, e melhorar 
os serviços, incluindo 

previsões para o 
oceano, clima e 

tempo.

Compreender os 
efeitos de vários 

fatores de estresse nos 
ecossistemas 
oceânicos e 

desenvolver soluções 
para monitorar, 

proteger, gerenciar e 
restaurar os 

ecossistemas e sua 
biodiversidade sob 

condições de 
mudanças climáticas, 
ambientais e sociais.

Gerar 
conhecimento, 

apoiar a inovação e 
desenvolver 

soluções para o 
desenvolvimento 

equitativo e 
sustentável da 

economia oceânica 
sob condições de 

mudanças 
climáticas, 

ambientais e sociais.



Os Desafios da Década

Melhorar os 
serviços de alerta 
precoce de riscos 
múltiplos (riscos 

geofísicos, 
ecológicos, 
biológicos, 

climáticos e 
antropogênicos) 
relacionados ao 

oceano e à costa, e 
preparação e 
resiliência da 

comunidade em 
geral.

Por meio da colaboração 
de várias partes 

interessadas, desenvolver 
uma representação digital 

abrangente do oceano, 
incluindo um mapa 

dinâmico do oceano, que 
forneça acesso livre e 
aberto para explorar, 

descobrir e visualizar as 
condições oceânicas 

passadas, atuais e futuras 
de maneira relevante para 

as diversas partes 
interessadas.

Garantir o 
desenvolvimento 

de capacidades de 
forma abrangente, 

bem como o 
acesso equitativo a 

dados, 
informações, 

conhecimentos e 
tecnologias em 

todos os aspectos 
da ciência 

oceânica e para 
todas as partes 
interessadas.

Garantir que os múltiplos 
valores e serviços do 

oceano para o bem-estar 
humano, cultura e 
desenvolvimento 
sustentável sejam 

amplamente 
compreendidos e 

identificar e superar as 
barreiras para a mudança 

de comportamento 
necessária para uma 
mudança radical no 
relacionamento da 

sociedade com o oceano.

Garantir um 
sistema de 
observação 

oceânica 
sustentável em 
todas as bacias 
oceânicas que 

forneça dados e 
informações 

acessíveis, 
oportunos e 
acionáveis a 

todos os 
usuários.



PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
LÍDERES AMBIENTAIS GLOBAIS 

PELA DÉCADA DO OCEANO

O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES AMBIENTAIS
se propõe a:

- Apresentar as diretrizes e ações propostas pela Agenda
Global 2030 da ONU;

- Conscientizar e estimular o participante a adotar uma
visão mais sustentável em sua organização, escola, ONG
ou comunidade;

- Estimular o participante na antecipação das questões
relacionadas ao meio ambiente, à responsabilidade social
e a governança, entendendo e valorizando o papel do
homem na conservação do planeta;

- Desenvolver competências de liderança com visão
estratégica e motivadora para o engajamento da cadeia
de valor para o alcance do desenvolvimento sustentável.
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SOLUÇÕES



Linha do Tempo e Principais Conquistas
2021

DÉCADA DO OCEANO E 
RESTAURAÇÃO DE 

ECOSSISTEMAS
Início do Programa 

Unidos pelo Oceano

Conferência 
Internacional “Um 

Oceano Sustentável”
com a Tara Ocean

Foundation

50 ANOS DA ONU 
MEIO AMBIENTE

03 Mutirões 
de Limpeza do 
Projeto Tatuí 
de Educação 

Ambiental

Medalha 
“Amigo da Marinha” 
em reconhecimento 

das ações pela 
Década do Oceano

Finalização do 
Programa

Unidos pelo 
Oceano

Participação no 
Congresso Latino-

Americano SDG 
com a SPE-Brazil

300 participantes

ONG 
Teyque´-Pe´

Projeto 
Grael

Instituto 
Rogério 

Steinberg

Marinha 
do Brasil

Movimento 
dos Escoteiros

CEFET SENAI Grupo 
Mulheres 
do Brasil

ANP

Criação do 
Programa Lab

Jovens em Parceria 
com a Embaixada da 
França, a UNESCO e 

a ONU Meio 
Ambiente

2022

Artigo publicado na 
Revista NOMAR 

“Instituto Aqualung 
e o Compromisso 

com o Oceano 
Global”



EIXOS TEMÁTICOS
✓ Cultura Oceânica e Combate ao Lixo no Mar;

✓ Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 
Agenda 2030;

✓ Restauração e Conservação de Ecossistemas;

✓ Mudanças Climáticas e Crédito de Carbono;

✓ Economia Circular e Gestão de Resíduos Sólidos;

✓ Advocacy e Políticas Públicas;

✓ Tecnologias Limpas e Renováveis;

✓ Jornada ESG de Sustentabilidade;

✓ Projetos de Sustentabilidade e Aprendizagem 
Colaborativa;

✓ Liderança Sustentável.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LÍDERES AMBIENTAIS



ESTRUTURA DO PROGRAMA UNIDOS PELO OCEANO
✓ Plataforma EAD Unidos pelo Oceano à disposição do participante;

✓ 60 horas de aulas gravadas e materiais de apoio para estudos;

✓ WebSérie com 12 Webinars realizados por mais de 60 especialistas em Meio Ambiente e Sustentabilidade;

✓ Participação nos Mutirões de Limpeza do Projeto Tatuí;

✓ Carga Horária Total de 60 horas;

✓ 2 Certificados de Conclusão: Especialista em Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Líder Ambiental Global pela Década do Oceano.
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Vamos precisar de todo mundo.
Um mais um é sempre mais que dois.

Para melhor construir a vida nova
É só repartir melhor o pão

Recriar o paraíso agora
Para merecer quem vem depois.

(Sal da Terra – Beto Guedes)

Para finalizar...



OBRIGADA!

Bianca Amorim
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@UnidosPeloOceano

@instituto_ecologico_aqualung

instituto ecologico aqualung

(21) 98750-2090

bianca.institutoaqualung@gmail.com

www.institutoaqualung.com.br
www.unidospelooceano.com.br

http://www.institutoaqualung.com.br/
http://www.unidos/

