Dez dicas de proteção ao planeta
oceano para mergulhadores
O vínculo entre os mergulhadores e o oceano é profundo.
Você pode fazer diferença na proteção do oceano todas as
vezes que mergulha, viaja ou em muitas outras situações.
Seja um perito em flutuabilidade

As plantas e os animais subaquáticos são mais frágeis do que parecem.
Esbarrar uma nadadeira, encostar uma câmera ou apenas tocar pode
destruir décadas de crescimento nos corais, danificar plantas ou ferir
animais. Simplifique seus equipamentos de mergulho autônomo e fotografia,
conserve suas habilidades de mergulho apuradas, aperfeiçoe suas técnicas de
fotografia subaquática e continue a sua educação de mergulho autônomo para
desenvolver mais habilidades. Preste atenção no seu corpo, equipamento de
mergulho e de fotografia para impedir o contato físico com o ambiente natural.

Seja um exemplo

Todos os dias, novos mergulhadores são treinados e certificados. Qualquer
que seja o seu nível de experiência, seja um bom exemplo para outros
quando interagir com o ambiente — na água ou em terra.

Tire apenas fotos, deixe somente bolhas

Praticamente tudo o que é natural e encontra-se em ambiente subaquático
é ou era um ser vivo. Se você tirar um coral, uma concha ou um animal,
pode causar distúrbios ao equilíbrio delicado e contribuir para a exaustão
de locais de mergulho para as futuras gerações.

Proteja a vida subaquática

Opte por não tocar, alimentar, manusear, perseguir ou montar qualquer
coisa no ambiente subaquático. Seus atos podem perturbar o animal,
despertar comportamento agressivo ou interromper hábitos alimentares e
reprodutivos. Entenda a vida subaquática, respeite-a e cumpra as leis e os
regulamentos locais.

Torne-se um ativista contra os detritos

Uma quantidade surpreendente de lixo chega ao ambiente subaquático,
atingindo até as áreas mais remotas do oceano. Ao chegar lá, mata os seres
marinhos, destrói o habitat e ameaça à saúde e a economia. Não deixe que
os seus mergulhos acabem no lixo. Sempre que mergulhar, remova e relate
às organizações adequadas o que não pertence ao mundo subaquático.
Faça um esforço consciente para que suas compras não agridam o meio
ambiente, compre produtos locais e, se possível, consuma menos.
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Escolha de forma responsável os frutos do mar que consome

A pesca predatória leva ao declínio de espécies. Práticas prejudiciais
de pesca danificam e poluem os ecossistemas subaquáticos. Como
consumidor, você tem um papel fundamental. Se os frutos do mar fazem
parte da sua alimentação, escolha apenas espécies colhidas de forma
sustentável e estimule outros, incluindo restaurantes e varejistas,
a fazerem o mesmo.

Aja

Mergulhadores autônomos formam um dos mais dedicados grupos
de defensores de oceanos do planeta. Agora, mais do que nunca,
mergulhadores como você estão tomando uma atitude. Fale em prol
da conservação, divulgue as suas imagens subaquáticas, relate danos
ambientais às autoridades e faça campanha para mudanças.

Seja um ecoturista

Informe-se antes de escolher e visitar um destino. Opte por instalações
dedicadas a práticas de negócios responsáveis no que tange à sociedade
e ao meio ambiente, incluindo a conservação da água, a redução do
consumo de energia, o descarte adequado do lixo, o uso de poitas
e o respeito por culturas, leis e regulamentos locais.

Reduza a sua pegada de carbono

O aquecimento global e a acidificação dos oceanos estão ameaçando
os seus animais favoritos e todo o planeta oceano. Faça a sua parte.
Entenda e reduza a sua pegada de carbono. Além disso, busque formas
de compensar o que você não consegue reduzir.

Retribua

A proteção do oceano depende das suas ações, grandes e pequenas.
Investir no oceano protege nosso planeta e mantém viva a aventura do
mergulho. Doe ou angarie fundos para a proteção do oceano. Com isso,
você fomenta a ação comunitária e a mudança política necessária para
garantir um planeta oceano saudável e limpo.

Obrigado por dar ao planeta oceano a proteção que ele
merece! Atue conosco em www.projectaware.org
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