
As discussões sobre a preserva-
ção da vida marinha, que inclui
oceanos bem como as zonas
costeiras adjacentes e seus orga-
nismos, começam a ganhar fô-
lego. Aomenos é isso que dese-
jam e esperam entidades envol-
vidas no tema.
Segundo o presidente da Con-

servação Internacional, Gui-
lherme Dutra, o Brasil ainda
tem um longo caminho a per-
correr nessa área. “O país por
décadas aprendeu a preservar
os ambientes terrestres, en-
quanto que omar é omenos co-
nhecido e reconhecido no quesi-
to de preservação”, aponta lem-
brando que os organismos exis-
tentes debaixo da água são tam-
bém patrimônio nacional.
Para colaborar com esse

meio, a entidade — presente
no Brasil há 20 anos — tem um
programa de conservação e sus-
tentação da biodiversidade na
região de Abrolhos, localizada
na Bahia e reconhecida por ter
a maior diversidade marinha
de todo o Atlântico Sul. “Os

maiores recifes de corais estão
por lá e por isso a região é uma
área de grande importância pa-
ra muitas espécies ameaçadas,
justamente por funcionar co-
mo repositório de peixes de re-
giões afetadas. Estamos cons-
truindo emAbrolhos ummode-
lo de gestão em sustentabilida-
de”, explica Dutra.
Dutra destaca, no entanto,

que o conjunto de áreas protegi-
das existentes na região ainda
não é suficiente para atingir o
objetivo sustentável das ações
da entidade. “Para tentar am-
pliar ao máximo as nossas
ações, estamos buscando parce-
rias com diferentes setores do
governo e universidade”, diz.
Abrolhos possui ao menos 20

mil pescadores e 80mil pessoas
que vivem do turismo e depen-
demdos recursos naturais. “Es-
se é um desafio que temos, o de
conscientizar essas pessoas e
criar mecanismos de proteção
ambiental. Por isso, nesse pro-
cesso de ampliação das áreas
protegidas, estamos procuran-
do envolver aomáximo a comu-
nidade nessa discussão, mos-
trando como os recursos usa-

dos podem ser manejados de
forma a não acabar”, diz.
Ainda segundo Dutra, as

ações da entidade visam tam-
bém à garantia da manutenção
da valorização da região, e para
isso há uma busca por mercados
que estejam dispostos a valori-
zar os investimentos no local.
“Com a chegada da Rio+20, a
Conferência das Nações Unidas
sobre Sustentabilidade, espera-
mos que esse assunto possa en-
trar mais em pauta e receber
uma atençãomaior da sociedade
e do governo”, argumenta.
OutropontodestacadoporDu-

tra é a questão de zoneamento
nasáreasmarinhas.“OBrasil pre-
cisadefinir quais são as atividades
de cada região. No caso de óleo e
gás é preciso quehaja zoneamen-
to da costa brasileira”, diz.

Conscientização
A Surfrider Foundation Brasil é
também uma das organizações
atuantes no Brasil que visam à
preservação ambiental mari-
nha. Sua ação é alicerçada em
conscientizar a população, por
meio de surfistas — considera-
das as pessoas mais indicadas

para esse tipo de trabalho, uma
vez que são as que mais convi-
vem com os oceanos, fora os
pescadores. “Trabalhamosmui-
to em debates nos campeona-
tos de surf para saber o que es-
tá acontecendo nos oceanos e
o como as pessoas podem cola-
borar para sua preservação”,
explica o presidente da entida-
de, Ricardo Vamos.
O lixo plástico é umdos prin-

cipais problemas destacado por
Vamos a impactar o oceano.
“Há registros de quemuitas tar-
tarugas mortas são encontradas
comumgrande volume de plás-
ticos na barriga. Esse é um pro-
blema eminente que precisa ser
eliminado, o que compromete
tambéma saúde dos peixes e ou-
tros organismos marinhos que
consumimos”, denuncia.
Segundo Vamos, é preciso

que haja uma ação mais forte
de todas as entidades ligadas ao
setor de preservação do meio
marinho junto ao Congresso Na-
cional para que haja uma cons-
cientização maior sobre o que
está acontecendo não apenas
nos oceanos brasileiros como
em todos os demais. ■
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O Brasil ainda tem
um longo caminho
a percorrer na área
de preservação
ambiental marítima,
já que os organismos
existentes debaixo
da água são também
patrimônio nacional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




