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O oceano global mudou bastante desde que Fernão de Magalhães 
realizou a primeira circum-navegação do planeta (1519-1522). 
O oceano tornou-se cada vez mais um elemento de ligação entre as 
nações e as pessoas. O impacte humano sobre o oceano aumentou 
muito e esta infografia, baseada em dados científicos, ilustra as 
alterações na temperatura, no nível médio das águas do mar, na 
acidez, na cobertura de gelo no Ártico, na poluição por plástico, 
na redução dos stocks dos grandes animais e nas frotas marinhas. 
Nos últimos anos os métodos de medição e observação do oceano 
melhoraram substancialmente e a sua observação é cada vez mais 
importante para perceber as mudanças que nele ocorrem e para 
poder informar os decisores políticos. 
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Observação do oceano – métodos para fazer medições

Populações de grandes mamíferos marinhos · Christensen 2006

Lixo plástico no oceano · Barnes 2009

Stocks de grandes peixes predadores

Evolução da construção naval

População mundial · Kremer 1993 & US Census Bureau

Cobertura de gelo marinho no Ártico durante o verão · Kinnard et al 2012

Acidez do oceano · adaptado de Mackenzie et al 2011

Nível médio global das águas do mar · Church & White 2011

Anomalia na temperatura da superfície do mar · ERSST4 . NOAA

Dióxido de carbono na atmosfera · NOAA
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