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RESUMO 

 
 

A agência responsável  pelo transporte marítimo da Organização das Nações Unidas (ONU) é 
a Organização Marítima Internacional (OMI), especializada em promover a segurança dos 
navios, além de prevenir a poluição marinha, que adotou, em 2004, a Convenção 
Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimento de Navios 
(Convenção BWM). A finalidade desse documento é prevenir os efeitos de uma das maiores 
causas de poluição marinha ocasionada pela influência humana ao transferir, por meio do 
lastro e sedimento dos navios, espécies além de seus limites naturais, uma vez que  existem na 
água de lastro transportada pelos navios  muitas espécies de organismos vivos que podem ser 
conduzidos de um local para outro com chance de se estabelecerem em habitat diverso 
daquele de origem e causar danos graves ao meio ambiente. As consequências negativas 
dessas introduções de micro-organismos em local distinto ao seu ambiente natural são a perda 
da biodiversidade marinha, a alteração das paisagens e a proliferação de organismos 
patógenos, além de prejuízos econômicos. Atualmente, a água de lastro e os sedimentos dos 
navios são um dos quatro principais vetores de poluição realizados por embarcações no 
espaço marinho. Em virtude da importância de se prevenir a bioinvasão, o Brasil foi o 
segundo país a assinar a Convenção BWM, que determina, em seu artigo 2º, a obrigação geral 
do Estado de combater o problema, tornando-a exigível perante os Poderes Públicos, pois se 
trata de documento jurídico-normativo internacional vinculativo, com a finalidade de proteção 
ao direito ao meio ambiente equilibrado reconhecido como um direito fundamental. Assim, o 
Brasil trata, de formas específicas, da gestão da água de lastro e sedimento dos navios na Lei 
da Política Nacional de Meio Ambiente (6.938/81); na Lei de Poluição das Águas por 
lançamento de óleos e outras substâncias nocivas (9.966/00);  na Lei de Crimes Ambientais 
(9.605/98); e na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (9.537/97), que aprovou a Norma da 
Autoridade Marítima (NORMAN-20), responsável, no Brasil, pela instituição de instrumentos 
normativos de gestão e controle da água de lastro e sedimento dos navios. Portanto, o objetivo 
central da pesquisa é analisar se o ordenamento jurídico pátrio está de acordo com as regras 
internacionais para o gerenciamento da água de lastro e sedimento dos navios, ou seja, 
analisar se é feito o controle da  convencionalidade das normas internas brasileiras, em virtude 
da importância de se alinhar o sistema jurídico interno com a Convenção. Dessa forma, o 
objetivo específico concerne em investigar a eficiência dos instrumentos de gestão e 
tratamento do deslastre, criados pelo Brasil, com o intuito de verificar se estes estão de acordo 
com o texto Convencional para uma melhor cooperação global em prol da sustentabilidade. A 
metodologia aplicada à pesquisa a fim de se investigar o problema é a qualitativa, pautando-se 
numa abordagem jurídico-dogmática e em procedimento técnico, comparativo e dedutivo, 
buscando-se fundamentação em pesquisa bibliográfica exploratória,  objetivando-se proceder 
à análise de posicionamentos doutrinários e documentais sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Organização Marítima Internacional. Convenção BWM. Água de Lastro. 
Meio ambiente marinho. Controle de Convencionalidade. 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
The agency responsible for maritime transport the United Nations (UN) is the International 
Maritime Organization (IMO), specialized in promoting the safety of ships, in addition to 
preventing marine pollution, which adopted in 2004 the International Convention for the 
Control and Management of Ballast Water and Ship Sediment (BWM Convention). The 
purpose of this document is to prevent the effects of one of the major causes of marine 
pollution caused by human influence by transferring, through ballast and sediment from ships, 
species beyond their natural limits as they exist in ballast water carried by ships many species 
of living organisms that can be driven from one place to another with a chance to settle in a 
habitat different from that of origin and cause serious damage to the environment. The 
negative consequences of these introductions are the loss of marine biodiversity, alteration of 
landscapes, proliferation of pathogens and economic losses. Ballast water and sediment from 
ships are currently one of the four main vectors of pollution by vessels in the maritime space. 
Due to the importance of preventing bioinvasion, Brazil was the second country to sign the 
Convention BWM, which determines, in its Article 2, the general obligation of the State, 
becoming enforceable before the Public Authorities, as an international legal document, with 
the aim of protecting the right to a balanced environment and recognized as a fundamental 
right. Thus, Brazil specifically addresses the management of ballast water and sediments of 
ships in the National Environmental Policy Law (6.938/81); in the Law on Water Pollution, 
for the release of oils and other harmful substances (9.966/00); in the Environmental Crimes 
Law (9.605 98); and in the Law of Safety of Waterway Traffic (9.537/97), which approved 
the Maritime Authority Standard (NORMAN-20), responsible in Brazil for the establishment 
of normative instruments for the management and control of ballast water and sediments of 
ships. Therefore, the main objective of the research is to analyze if the Brazilian legal order is 
in agreement with international standards for the management of ballast water and sediments 
of ships, that is to make a real control of the conventionality of Brazilian internal rules, due to 
the importance of aligning the internal legal system with the Convention. Thus, the specific 
objective is to investigate the efficiency of ballast water management and treatment 
instruments created by Brazil in order to verify that they comply with the Convention text for 
better global cooperation in favor of sustainability. The methodology applied to research to 
investigate the problem is qualitative, based on a legal-dogmatic approach and a comparative 
and deductive technical procedure, seeking a basis in the exploratory bibliographic research 
with the objective of proceeding to the analysis of doctrinal and documentary positions. 
 
Keywords: International Maritime Organization. BWM Convention. Ballast Water. Marine 
environment. Conventional Control. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Água de lastro consiste na água retirada do mar, rios e lagos com a finalidade de 

armazená-la no fundo das embarcações para mantê-las em equilíbrio durante o processo de 

carga e descarga e para garantir condições de segurança adequadas de navegabilidade, agindo 

como elemento estabilizador para o devido funcionamento do navio durante determinada 

viagem. Esse procedimento torna-se imprescindível quando os navios navegam sem carga e é 

indispensável para a segurança das navegações, levando-se em conta que o lastro compensa a 

perda de peso, mantendo a estabilidade e a sustentabilidade física dos navios. 

Todavia a utilização da água de lastro tornou-se um grande problema da 

contemporaneidade, relacionado ao ambiente marinho, pois é responsável por transportar 

organismos exóticos invasores para um novo ambiente em que esta água é deslastreada, tais 

como, espécies de plantas, bactérias e animais, acarretando o desequilíbrio dos ecossistemas 

marinhos e o habitat, trazendo danos à biodiversidade e à saúde humana, além de impactos 

econômicos a determinadas atividades pesqueiras ou afins.  

O tema é relevante para a sociedade, uma vez que a poluição marinha ocasionada 

pelo lastro utilizado nos navios é considerada uma das quatro ameaças aos oceanos. Ademais, 

a invasão de micro-organismos exóticos em outros ecossistemas transferidos por meio da 

água de lastro e sedimentos de navios ocorreu, em grande quantidade, em função da inovação 

tecnológica que tem afetado de forma incisiva o modo de vida da sociedade. Nesse contexto, 

novos desafios se apresentam à comunidade global. E questões nunca antes pensadas, como as 

consequências da contaminação de ambientes marinhos proveniente da água de lastro, são 

postas, e problemas intrigantes atrelados a este fato são observados.  

Embora o problema não tenha sido exatamente a questão sobre a poluição 

decorrente da água de lastro, alguns instrumentos legais começaram a abordar a proteção ao 

ambiente marinho em âmbito internacional, como a  Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (UNCLOS), de 1982, que trouxe avanços importantes sobre o tema em debate, 

mas não foi suficiente para aplacar o problema da água de lastro.  

Em consonância com essas questões, outras medidas internacionais foram 

tomadas a fim de se diminuir os impactos causados pela água responsável pelo equilíbrio dos 

navios. Nesse sentido, o Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC), que é 

responsável por estudar, dentro da Organização Marítima Internacional (OMI), assuntos 

pertinentes à prevenção e ao controle da poluição marinha ocasionada por navios, adotou em 

1991 orientações voluntárias, denominadas de Diretrizes Internacionais. Os objetivos 



11 
 

principais eram  abrandar e prevenir a introdução de organismos exóticos invasores e agentes 

patogênicos transportados por meio da água e dos resíduos contaminados dos navios, 

conforme determina a Resolução MEPC.50(31).  

Por sua vez, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED), realizada em 1992, reconheceu e declarou o problema como um 

grande desafio mundial. A Convenção de Diversidade Biológica (CDB), tratado inovador, 

resultado da UNCED,  fez referência a espécies invasoras aquáticas transportadas na água de 

lastro e solicitou à  comunidade internacional que tomasse medidas, estabelecendo ser 

essencial a prevenção quanto à inserção, gestão e eliminação de espécies exóticas que venham 

a ameaçar o meio ambiente. 

Na mesma esteira, em 1993, a Assembleia da OMI adotou a Resolução A.774(18) 

pautada nas Diretrizes de 1991, solicitando ao MEPC e ao Comitê de Segurança Marítima 

(MSC) que mantivessem as Diretrizes sob fiscalização com vistas a desenvolver disposições 

internacionalmente aplicáveis e juridicamente vinculantes.  Mais tarde, em 1997, a Resolução 

A.868(20) estabeleceu Diretrizes para o controle e gestão de água de lastro.  

Em 2004,  a OMI adotou a Convenção Internacional para o Controle e 

Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos  dos Navios (Convenção BWM),  que  entrou 

em vigor somente em 08 de setembro de 2017, depois que 30 Estados signatários, 

representando 35% da tonelagem mundial, procederam à devida ratificação, condição de 

procedibilidade para que a Convenção entrasse em vigor. 

A Convenção BWM serviu como instrumento jurídico global para enfrentar o 

desafio de prevenir, minimizar e eliminar os riscos ao meio ambiente, saúde humana, 

propriedades e recursos que podem ocorrer com a transferência de organismos aquáticos 

nocivos e patógenos contidos na água de lastro e nos sedimentos relacionados transportados 

pelos navios, estabelecendo a normatização sobre os problemas ocasionados a partir da água 

de lastro, além de expor as condições sobre obrigações para que todos os países membros 

pudessem aplicar o instrumento legal. Nesse sentido, percebe-se que a Convenção BWM e as 

Diretrizes elaboradas pela OMI são, atualmente, importantes e relevantes instrumentos 

internacionais em vigor para a proteção do ambiente marinho.  

O  Brasil, o segundo país a assinar a  Convenção, em 25 de janeiro de 2005, trata a 

gestão da água de lastro na Lei nº 6.938 de 1.981, Lei da Política Nacional de Meio Ambiente; 

na Lei nº 9.966 de 2.000, Lei de Poluição das Águas por lançamento de óleos e outras 

substâncias nocivas;  na Lei nº 9.605 de 1.998, Lei de Crimes Ambientais; e na Lei número 

9.537 de 1.997, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Em vista disso, o que se observa é 
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que as normas brasileiras também regulam o gerenciamento da água de lastro e estabelecem 

direcionamentos gerais para o deslastre.  

Dessa forma, traçou-se o objetivo central da pesquisa que consiste em analisar as 

normas internacionais no que diz respeito ao tema central discutido neste estudo, e compará-

las com as normas internas com o fim de verificar se o ordenamento jurídico pátrio está de 

acordo com as regras internacionais quanto ao gerenciamento da água de lastro e sedimento 

dos navios, ou seja, perceber se é feito um controle da convencionalidade das normas internas 

brasileiras, em virtude da importância de se alinhar o sistema jurídico interno à Convenção. E 

o objetivo específico concerne em investigar a eficiência dos instrumentos normativos e 

tratamento do deslastre, criados pelo Brasil, com o intuito de verificar se estes estão de acordo 

com o texto Convencional para uma melhor cooperação global em prol da sustentabilidade. 

A hipótese aventada sugere que há consonância da norma interna com a  

Convenção BWM que serve de paradigma para o exercício do controle da convencionalidade, 

uma vez que as normas brasileiras tratam do tema em diversos documentos legais atentado-se 

sempre para a obrigação principal da Convenção, estabelecida no seu artigo 2º, qual seja, que 

as partes selam o compromisso de cumprir plenamente os dispositivos presentes no texto 

convencional, prevenindo, minimizando e eliminando a transferência de organismos aquáticos 

nocivos e agentes patógenos, a fim de se evitar consequências desastrosas ao meio ambiente e 

à economia, preservando-se a natureza para as gerações atuais e futuras. Mas, por outro lado, 

também se levanta a suspeita de que há problemas na aplicabilidade da norma, sobretudo no 

tocante à fiscalização das embarcações, fato que, se confirmado pela pesquisa, pode 

comprometer a plena efetividade da lei.  

A metodologia aplicada à pesquisa a fim de se investigar o problema é a 

qualitativa, pautando-se numa abordagem jurídico-dogmática e procedimento técnico 

comparativo e dedutivo, tentando-se compreender a questão nos instrumentos internacionais e 

nacionais relacionadas ao assunto e da cooperação mundial, buscando-se fundamentação em  

pesquisa bibliográfica exploratória objetivando-se proceder à análise de posicionamentos 

doutrinários e documentais sobre o tema.  

Nessa linha, para se compreender a poluição ocasionada pela utilização do lastro 

nos navios, far-se-á no primeiro capítulo uma apresentação de forma panorâmica e 

introdutória da temática. No segundo, analisa-se a origem da conscientização ambiental e a 

urgência da evolução de instrumentos internacionais tutelando o ambiente marinho, além de 

elucidar as formas de poluição causadas pelas embarcações, apresentando, no terceiro 

capítulo, as convenções internacionais mais significativas para proteção dos mares e oceanos 
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e que também se relacionam com o tema central do trabalho. 

A quarta parte versa sobre a proteção do ambiente marinho realizada pela 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, sua importância no sentido de 

estabelecer diretrizes para o uso consciente de todos os espaços que seu texto delimita, tais 

como, o mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, e 

áreas além da jurisdição nacional que compreendem o alto-mar e os fundos marinhos 

internacionais, além de explicar as formas de proteção contra poluição marinha abordadas em 

seu texto. 

O quinto tópico, por sua vez, analisa a normatização internacional relacionada à 

água de lastro, seus mecanismos de prevenção, monitoramento e controle da poluição marinha 

ocasionada pelo deslastre e sedimentos dos navios, com o intuito de realizar, no capítulo 

seguinte, uma análise jurídico-ambiental, conforme a Convenção, das normas internas 

brasileiras relacionadas à proteção contra a poluição originada pelo deslastre ilegal. 

O sexto capítulo trará à baila o cerne da questão discutida na pesquisa em que se 

verifica se o sistema jurídico interno está em conformidade com os propósitos definidos na 

Convenção BWM, com a finalidade precípua de responder ao problema central, qual seja: se 

o Direito Marítimo brasileiro está em conformidade com as regras estabelecidas no texto da  

Convenção Internacional sobre Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimento nela contidos?  

Por fim, sem a pretensão de esgotar o assunto, as considerações finais remetem a 

uma síntese dos elementos constantes neste trabalho, unindo a discussão feita ao longo da 

pesquisa, fechando questões apresentadas na introdução e respondendo se a pesquisa resolveu 

o problema inicialmente proposto.  A parte final também explica como o estudo  ampliou a 

compreensão sobre a poluição advinda da água de lastro, e se foram ou não descobertas novas 

questões que darão margem para novas pesquisas. Esclarece se as hipóteses levantadas no 

intróito foram confirmadas ou rechaçadas e se o objetivo geral foi alcançado, posicionando-se 

a respeito do tema discutido ao longo do trabalho. 
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2 A PROBLEMÁTICA DA POLUIÇÃO POR ORGANISMOS INVASORES 
CONTIDOS NA ÁGUA DE LASTRO E SEDIMENTOS DOS NAVIOS E A 
EVOLUÇÃO DA AGENDA INTERNACIONAL 
 

A Organização Marítima Internacional informa que, aproximadamente, 90% do 

comércio mundial dependem do transporte marítimo (OMI, 2018)1, que interliga continentes, 

países e cidades. No geral, as embarcações comerciais são usadas para transportar nos mares, 

oceanos, rios e nas vias navegáveis interiores dos estados, cargas ou pessoas. De acordo com 

Stephan Gollasch e Matej David (2018, p. 459), “naval architects have developed different 

forms of vessels over time, with the aim of providing faster loads and also to optimize the 

transport of different loads and in varied volumes”2.  

No entanto, para manter o equilíbrio dessas embarcações durante o processo de 

carga e descarga e quando trafegam sem carga, para garantir condições de segurança 

adequadas de navegabilidade, agindo como elemento estabilizador para o devido 

funcionamento do navio durante determinada viagem, utiliza-se atualmente água de lastro, 

que consiste na água retirada dos mares, rios e lagos com a finalidade de armazená-la no 

fundo das embarcações3. 

Água de lastro, na Convenção BWM, está definida como “água com suas 

partículas suspensas levada a bordo de um navio para controlar trim, adernamento, calado, 

estabilidade ou esforços estruturais do navio” (Convenção BWM, 2004). Segundo Newton e 

Hernani (2018a, p. 24) “a capacidade de lastro pode variar de dezenas de metros cúbicos para 

barcos de pesca e lazer, a centenas de milhares de metros cúbicos em grandes navios de 

carga”. 

Stephan Gollasch e Matej David esclarecem que: 
 

Without ballast water, vessels cannot be operated safely and their sea worthiness 
would be uncertain. For example, and mainly for bulk carriers and tankers, the larger 
a vessel is in terms of cargo carrying capacity, the greater that vessel is exposed to 
the lack of draft resulting in limited propeller immersion when navigating without 

                                                      
1GloBallast Partnership. Disponível em: <http://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/ballast-water-as-a-
vector/index.html>. Acesso em: 26 mai. 2019.  
2 “Arquitetos navais desenvolveram diferentes formas de navios ao longo do tempo, com o objetivo de fornecer 
cargas mais rápidas e também otimizar o transporte de cargas diferentes e em volumes variados” (GOLLASCH e 
DAVID, 2018, p. 459, tradução nossa). 
3 “Em tempos de navios de madeira, o material usado como lastro era sólido e geralmente consistia de pedras, 
cascalho ou areia. Isso mudou na segunda parte do século XIX, com navios construídos de ferro e, 
posteriormente, de aço. Para estes navios, a água foi bombeada a bordo para o espaço de carga ou tanques de 
lastro como método de lastro mais prático e eficiente”. (GOLLASCH, DAVID, 2018, p. 459, tradução nossa). 
Texto original: “In wooden ship times, the material used as ballast was solid and usually consisted of rocks, 
gravel or sand. This changed in the second part of the nineteenth century with vessels built of iron and, later, 
steel. For these vessels, water was pumped on board into cargo space or dedicated ballast tanks as a more 
practical and time-efficient ballasting method”. 
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cargo (GOLLASCH e DAVID, 2018, p. 459)4. 
 

Contudo observou-se que, em meados do século XX, o transporte marítimo 

mundial acarretou a dispersão de espécies exóticas por meio da água de lastro e dos 

sedimentos5 nela contidos, principalmente quando o deslastre do navio não é feito 

corretamente. Para Tiago Zanella (2015, p. 1642), “existem milhares de espécies marinhas 

que podem ser carregadas junto com a água de lastro dos navios”. Assim, um organismo 

pequeno poderá atravessar as entradas das bombas e ser transportado e, por sua vez, poderá 

acarretar danos irreversíveis ao ambiente marinho. 

Neste contexto, a utilização da água de lastro tornou-se um grande problema da 

contemporaneidade, porque é responsável por transportar organismos exóticos invasores para 

um novo ambiente em que esta água é deslastreada, tais como, espécies de plantas, bactérias e 

animais, podendo ocasionar o desequilíbrio dos ecossistemas marinhos e habitat, causando 

danos à biodiversidade, à saúde humana e impactando economicamente determinadas 

atividades pesqueiras ou afins.  

Segundo Palomares (2015, p. v). “when these species are discharged into new 

environments, they may become established and can also turn invasive, thus severely 

disrupting the receiving environments with the potential to harm human health and the local 

economy”6. Ainda de acordo com Palomares:  

It is widely accepted that more than 90 % of cargoes in international trade are safely 
transported by ships throughout the world, and the carriage of ballast water plays an 
essential role in guaranteeing the safe navigation and operation of such ships. At the 
same time, though, ballast water poses an environmental threat by serving as a 
vehicle to transport live unwanted species across the oceans (PALOMARES, 2015, 
p. v)7. 
 

E o autor conclui com a seguinte afirmativa, “according to different estimates, up 

to 10 billion tonnes of ballast water is transported around the world by ships annually, and 

                                                      
4 Sem água de lastro, as embarcações não podem ser operadas com segurança e sua navegabilidade seria incerta. 
Por exemplo, e principalmente para navios graneleiros e navios-tanque, quanto maior a embarcação em termos 
de capacidade de carga, maior será a embarcação exposta à falta de calado resultando em imersão limitada da 
hélice ao navegar sem carga (GOLLASCH; DAVID, 2018, p. 459, tradução nossa). 
5 “Sedimentos significa matéria decantada da Água de Lastro dentro de um navio” (Artigo 1.11). BRASIL. 
Ministério do Meio Ambiente. Convenção BWM. Convenção Internacional sobre Controle e Gestão da Água de 
Lastro e Sedimentos de Navios, 2004. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/lastro/_arquivos/lastro36.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2018. 
6 “Quando essas espécies são lançadas em novos ambientes, elas podem se estabelecer e também se tornar 
invasoras, perturbando assim severamente os ambientes receptores, com o potencial de prejudicar a saúde 
humana e a economia local (PALOMARES, 2015, p. v, tradução nossa). 
7 “É amplamente aceito que mais de 90% das cargas no comércio internacional são seguramente transportadas 
por navios em todo o mundo, e o transporte de água de lastro desempenha um papel essencial na garantia da 
navegação e operação seguras de tais navios. Ao mesmo tempo, porém, a água de lastro representa uma ameaça 
ambiental ao servir como um veículo para transportar espécies vivas indesejadas pelos oceanos” 
(PALOMARES, 2015, p. v, tradução nossa). 
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several thousands of microbial, plant and animal species may be carried globally in ballast 

water” (PALOMARES, 2015, p. v)8. 

Cumpre salientar que a poluição marinha acarretada pelo lastro utilizado nos 

navios é considerada uma das quatro ameaças aos oceanos, as outras três procedem de origem 

terrestre, exploração desmedida dos recursos vivos e não vivos dos mares e oceanos e, por 

fim, destruição física do meio ambiente marinho (BRASIL/MMA, 2019e)9. Entretanto, 

atualmente, a poluição marinha ocasionada pela água de lastro ainda carece de estudos e de 

ampla divulgação na sociedade, a fim de se tentar aplacar o problema. 

Espécies exóticas invasoras10 quando são introduzidas fora de ambientes 

originários podem encontrar ausência de predadores naturais, estabelecendo-se e 

multiplicando-se. Isso acarreta prejuízos econômicos, impactos ambientais, muitas vezes de 

forma irreparáveis, ameaças a habitats e a ecossistemas locais, além de prejudicar a pesca 

marinha.  

Neste sentido, Beatriz Costa e Luiz Gustavo Ribeiro ressaltam que:   

ao contrário de outras formas de poluição marinha como, por exemplo, no 
derramamento de óleo, a recuperação do meio ambiente pode acontecer quando 
tomadas decisões precoces e corretas. No entanto, na ocorrência da bioinvasão, o 
reequilíbrio da biota é praticamente irreversível, pois é imperceptível em curto lapso 
de tempo, o desenvolvimento de espécies invasoras (COSTA; RIBEIRO, 2016, p. 
45-67). 

 
Por esse motivo, espécies exóticas invasoras e organismos patógenos são 

avaliados como uma das causas mais preocupantes que ameaçam as águas interiores, costeiras 

e oceânicas do mundo, pois normalmente são irreversíveis e ocorre de forma silenciosa, 

imperceptível em um tempo razoável, o que impossibilita ou mesmo dificulta a erradicação do 

                                                      
8 “De acordo com diferentes estimativas, até 10 bilhões de toneladas de água de lastro são transportadas ao redor 
do mundo por navios anualmente, e vários milhares de espécies microbianas, vegetais e animais podem ser 
transportados globalmente em água de lastro”. (PALOMARES, 2015, p. v, tradução nossa). Veja também: IMO 
- Alien invaders - putting a stop to the ballast water hitch-hikers:“It is estimated that between 3 and 12 
billion tons of ballast water are transported worldwide with cargo ships every year”.Disponível em: 
<http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Documents/LINK%2014.pdf>. 
Acesso em: 18 mar. 2019. 
9 “Conseqüentemente, a introdução de organismos aquáticos nocivos e patógenos em novos ambientes, inclusive 
através da água de lastro dos navios, foi identificada como uma das quatro maiores ameaças antropogênicas aos 
oceanos do mundo” (PALOMARES, 2015, p. v, tradução nossa). No original: Consequently, the introduction of 
harmful aquatic organisms and pathogens to new environments, including via ships’ ballast water, has been 
identifi ed as one of the four greatest anthropogenic threats to the world’s oceans” (PALOMARES, 2015, p. vi).  
10De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, “espécies exóticas invasoras são organismos 
que, introduzidos fora da sua área de distribuição natural, ameaçam ecossistemas, habitats ou outras espécies. 
Possuem elevado potencial de dispersão, de colonização e de dominação dos ambientes invadidos, criando, em 
consequência desse processo, pressão sobre as espécies nativas e, por vezes, a sua própria exclusão”. BRASIL. 
Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. Comissão Nacional de Biodiversidade – 
Conabio. Estratégia Nacional Sobre Espécies Exóticas Invasoras. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/conabio/_arquivos/anexo_resoluoconabio05_estrategia_nacional__espcies_
_invasoras_anexo_resoluoconabio05_15.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2018. 
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ambiente poluído, daí a importância do tema proposto.  

Ainda para ressaltar a importância do tema, apenas a título de ilustração, cumpre 

mencionar que os EUA e a Austrália tiveram prejuízos, nos últimos anos, aproximados em 

US$ 10 bilhões de dólares com danos inestimáveis aos seus ecossistemas em virtude das 

invasões mais consideráveis registradas na história, como a introdução do mexilhão-zebra e a 

água-viva carnívora nos (EUA) e os dinoflagelados (Austrália) (BOLCH; HALLEGRAEFF, 

1993 apud PEREIRA; BRINATI, 2018b, p. 34).  

Consequentemente, a Organização Marítima Internacional desenvolveu diferentes 

instrumentos com o intuito de promover suporte internacional para este importante problema, 

dentre eles, as Diretrizes e a Convenção BWM. O texto normativo, apesar de ser um 

significativo marco para o Direito Internacional Ambiental, tendo em vista a importância dos 

dispositivos para a proteção dos mares e oceanos que, precisam, de fato, tornarem-se 

eficientes para enfrentar a introdução não intencional de espécies nas zonas costeiras do 

mundo, seus caminhos para controlá-la e frear os sérios impactos econômicos ocasionados 

pela disseminação de espécies exóticas no oceano.  

Desse modo, nesta pesquisa, faz-se necessário analisar os resultados obtidos nas 

conferências internacionais que tratam sobre a proteção do ambiente marinho, em virtude da 

importância da tutela contra as ameaças causadas pelas influências das atividades humanas, 

considerando que é por meio desses resultados que se torna possível compreender o assunto 

de como se deu sua evolução na agenda internacional, para, futuramente, apreciar a 

importância do assunto e suas possíveis implicações no âmbito interno brasileiro.   

Além disso, apesar da relevância das conferências e dos instrumentos específicos, 

Diretrizes e Convenções, sobre o problema da introdução de organismos bioivasores 

transportados na água de lastro e sedimentos dos navios, cumpre mencionar a importância de 

outros Instrumentos que contribuíram para o desenvolvimento do debate, ferramentas 

empenhadas na preservação dos mares e oceanos com a finalidade precípua de manter a 

sustentabilidade do planeta Terra. 

Dentre os documentos mais influentes, destacam-se a  Declaração de Estocolmo 

de 1972, Relatório Brundtland, Declaração do Rio de Janeiro de 1992, Agenda 21, Convenção 

de Diversidade Biológica, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, dentre 

outros instrumentos não menos importantes. Por fim, cumpre destacar que,  entre os direitos 

tutelados pelos documentos mencionados, estão o direito à vida, à dignidade, ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, direito à alimentação, enfim, diversos direitos 

considerados Direitos Humanos fundamentais por parte dos Estados-Nações. 
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Por sua vez, essas convenções remetem a questões concernentes à proteção ao 

meio ambiente de forma universal. E, neste estudo, primou-se por demonstrar o que esses 

importantes documentos internacionais trazem em seu bojo a respeito da poluição marinha 

proveniente da água de lastro, como se verá nos tópicos seguintes. 

 
2.1 Internacionalização no Combate à Poluição Marinha Por Água de Lastro 

 
Com o intuito de responder à questão-problema desta pesquisa, que consiste  em 

analisar se as normas internas brasileiras que versam sobre a prevenção contra biopoluição 

ocasionada pela água de lastro e sedimento dos navios estão em conformidade com as 

determinações estabelecidas no texto da Convenção BWM, apontada, como ressaltado acima, 

como uma das quatro maiores ameaças aos mares e oceanos no mundo, será necessário 

revisitar alguns aspectos do surgimento do Direito Internacional Ambiental, relacionando os 

instrumentos que marcaram o desenvolvimento desse direito com o tema proposto, tendo em 

vista que o objetivo geral do estudo está diretamente relacionado a problemas ambientais 

estruturais na comunidade global. 

Sabe-se que vários são os problemas ambientais que necessitam ser mitigados, sob 

pena de não mais existir a Terra em que se vive. Dentre eles, podem-se destacar e ressaltar as 

variações climáticas, o buraco na camada de ozônio, terremotos, degelo das calotas polares, 

ocorrência de chuva ácida, extinção de espécies da flora e da fauna, desertificação, poluição 

da terra e atmosférica, e, principalmente, a poluição marinha, objeto deste estudo. 

Sobre as variações climáticas, Reis e Bizawu, na obra “A Encíclica Laudato Si à 

luz do Direito Internacional do Meio Ambiente”, ressaltam: 

As mudanças climáticas causadas pela ação humana são uma realidade 
cientificamente comprovada e que se tornam um imperativo moral para toda a 
humanidade. Tal situação exige, portanto, uma tomada de consciência sobre o perigo 
e uma responsabilidade planetária constituída na solidariedade entre os povos e na 
cooperação internacional entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos, 
endossando a mesma luta contra a destruição do planeta (REIS e BIZAWU, 2015, p. 
31-32). 

 

Chris Wold (2003, p. 05) denomina os fatos acima, que representam ameaças 

globais, como “fatos brutais”11 e questiona: o que a comunidade global está tentando fazer 

                                                      
11 São “fatos brutais” para Chris Wold: Duplicação da população mundial nos últimos quarenta anos; Existência 
de seis bilhões de pessoas no planeta terra, exercendo consideráveis pressão sobre os recursos naturais; Aumento 
da utilização de combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo); 70% das espécies dos pescados estão em 
declínio ou sendo pescados no limite máximo de sua capacidade; Diminuição da camada de ozônio; Aumento da 
temperatura; A cada hora que passa três espécies são extintas; 1/3 da população mundial  não tem infraestrutura 
de saneamento básico, ou seja, uma significativa parcela dos esgotos são lançados diretamente no meio 
ambiente, em curso d’agua ou no solo (WOLD, 2003, p. 05). 
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para solucioná-los? Na mesma perspectiva, a poluição do ambiente marinho ocasionada pela 

água de lastro e sedimento das embarcações, torna-se mais um fato considerado brutal que 

exige uma resposta imediata do Direito. 

Nessa esteira, Sidney Guerra (2009, p. 08) pontua que 

(...) o crescimento do Direito Internacional Ambiental surge após a ocorrência de 
uma série de eventos que fez com que o mundo voltasse os olhos para questões 
ambientais contemporâneas, como o esgarçamento da camada de ozônio, efeito 
estufa com o consequente aquecimento global e as mudanças climáticas, a perda de 
espécies da fauna e da flora, o desaparecimento de solos férteis causando erosão e 
desertificação, chuva ácida, aumento de resíduos industriais, sólidos, líquidos e 
gasosos, perda da biodiversidade, diminuição na quantidade e na qualidade da água 
potável, o crescimento da população mundial desenfreado, ocasionando esgotamento 
dos recursos naturais, acidentes e tragédias decorrentes de atividades humanas. 
(GUERRA, 2009, p. 08). 

 
Diante disso, percebe-se que o meio ambiente, que era visto apenas como um 

recurso disponível aos homens, torna-se alvo de preocupação internacional. Segundo 

ressaltado por Marcelo Dias Varella (2004, p. 24-25), até os anos 1960, existiam apenas 

alguns dispositivos para a proteção dos pássaros úteis à agricultura, a proteção das peles de 

focas e sobre a proteção das águas. 

E o autor conclui: 

A partir dos anos 70, com o início da identificação do direito internacional 
ambiental, assistimos à expansão da formação de convenções-quadro, cujos 
exemplos mais correntes são a Convenção de Estocolmo, a Convenção de 
Diversidade Biológica e a Convenção de Mudanças Climáticas. As convenções-
quadro tratavam de vários assuntos distintos que têm relação com um núcleo central 
o desenvolvimento sustentável (VARELLA, 2004, p. 25). 

 
No mesmo sentido, Guerra (2009, p. 09) aduz que em 1972, um grupo formado 

por empresários, diplomatas, cientistas, educadores, humanistas, economistas, conhecido 

como Clube de Roma, encomendou um relatório sobre o meio ambiente, preocupados com a 

finitude dos recursos naturais do planeta.  

Ainda em 1972, tendo em vista a repercussão internacional do relatório 

denominado “Limites do Crescimento”12, a ONU convoca a primeira Conferência 

Internacional sobre o tema Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

em Estocolmo, Suécia, reconhecida, como marco inicial sobre as discussões que relacionavam 

o homem e o meio ambiente, em que se almejava o equilíbrio entre desenvolvimento 

                                                      
12Using a methodology developed by pioneering systems-scientist Jay Forrester, and under the supervision of 
Dennis Meadows, a group of researchers at the Massachusetts Institute of Technology produced the first Report 
to the Club of Rome. Considered a classic in the sustainability movement, The Limits to Growth was the first 
study to question the viability of continued growth in the human ecological footprint. It also broke new ground 
as the first global model commissioned by an independent body rather than a government or the UN. Translated 
into over 30 languages, the book has sold more than 16 million copies. The Club of Rome. Disponível em: 
<http://www.clubofrome.org/about-us/history/>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
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econômico e degradação ambiental. 

Marcelo Dias Jaques, sobre a Conferência, aduz: 

Entretanto, em que pese a importância do evento para uma maior cooperação em 
favor da proteção do meio ambiente, o que se evidenciou desde os momentos que 
antecederam a conferência internacional foi uma preocupação contaminada por 
aspectos econômicos, manifestada pela oposição entre países desenvolvidos e países 
em desenvolvimento (JAQUES, 2014, p. 306). 
 

Nesse sentido, Carneiro afirma que “a Conferência de Estocolmo revelou uma 

forte divergência entre as percepções ambientais e os interesses econômicos dos países do 

Hemisfério Norte e os do Hemisfério Sul, separados por níveis totalmente díspares de 

desenvolvimento e qualidade de vida” (CARNEIRO, 2003, p. 53). 

Varella (2014, p. 30) ainda enfatiza que a pressão em favor dos limites ambientais 

pedidos aos países do sul era vista como um instrumento utilizado pelo norte para bloquear o 

desenvolvimento econômico dos países emergentes. 

No entanto, muito embora a Conferência de Estocolmo tenha fomentado a nível 
mundial a difusão da cultura da preocupação com a proteção do meio ambiente e 
que esta conscientização tenha efetivamente alçado novos patamares, a humanidade 
não foi capaz de evitar, nas décadas que se seguiram, a ocorrência de catástrofes 
ambientais com níveis de destruição cada vez mais elevados (JAQUES, 2014, p. 
308). 
 

Ainda que a Conferência de Estocolmo não tenha atingido a finalidade para a qual 

foi realizada e que o viés que norteou o referido encontro foi o econômico, ela foi considerada 

um marco inicial, que resultou na Declaração de Estocolmo de 1972, contendo, em seu texto, 

26 princípios, com a finalidade de relacionar o desenvolvimento econômico com a 

determinação precípua de proteger o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações.   

No que tange à proteção do meio ambiente marinho, o princípio 7, da Declaração 

de Estocolmo, dispõe que: 

Princípio 7. Os Estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a 
poluição dos mares por substâncias que possam por em perigo a saúde do homem, 
os recursos vivos e a vida marinha, menosprezar as possibilidades de derramamento 
ou impedir outras utilizações legítimas do mar (Declaração de Estocolmo, 1972). 
 

Dessa forma, pode-se afirmar que a realização da Conferência de Estocolmo foi 

um importante marco inicial para o Direito Internacional Ambiental, com a finalidade de 

proteção do meio ambiente global, o que abrange a proteção do ambiente terrestre e do meio 

ambiente marinho. 

Em uma nova tentativa de realizar e concretizar metas acerca da proteção do meio 

ambiente, em virtude do modelo de desenvolvimento adotado pelos países em 

desenvolvimento e até mesmo os países desenvolvidos, a ONU retoma as questões sobre a 
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proteção do ambiente na década posterior a que ocorreu a Conferência de Estocolmo.  

Assim, chamada pelo ONU para presidir a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a ex-Primeira Ministra da Noruega, médica e mestre em saúde 

pública, Gro Harlem Brundtland,  em 1987, torna público o resultado do relatório denominado 

“Nosso Futuro Comum”, em que se estabeleceu e definiu o termo “Desenvolvimento 

Sustentável”, como sendo o desenvolvimento que atende as necessidades das presentes 

gerações sem comprometer as futuras gerações de realizarem suas necessidades. Ficou 

sobretudo conhecido como Relatório Brundtland, base da segunda grande conferência, 

realizada no Rio de Janeiro, em 1992, para a discussão das questões ambientais, contudo sem 

perder o enfoque da perspectiva econômica, ou melhor, do desenvolvimento e das 

disparidades de níveis econômicos existentes entre os países. 

Como citado acima, na década seguinte, líderes mundiais se reuniram no Rio de 

Janeiro em 1992, para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida também como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra, em que, 

segundo Guerra, “ao contrário da Conferência de Estocolmo, possibilitou a abertura de um 

diálogo multilateral, colocando os interesses globais como sua principal preocupação”. 

(GUERRA, 2009, p. 19). Tiveram como documentos subscritos a Convenção sobre Mudança 

do Clima e a de Diversidade Biológica; Declaração de Princípios sobre as Florestas; 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e, por fim, a Agenda 

21, programando uma agenda de compromissos para o século XXI (GUERRA, 2009, p. 19). 

A Agenda 21 tratou sobre o problema da transferência de organismos aquáticos 

invasores transportados pela água de lastro e pelos sedimentos dos navios, em que pediu mais 

especificamente à OMI e outros órgãos internacionais a se organizarem para promover 

soluções para o problema da transferência de organismos nocivos pela água de lastro e 

sedimento dos navios13. 

A Cúpula da Terra, além de ser a precursora de inúmeras ações que vemos hoje, 

foi o local para reunir países signatários da Convenção da Biodiversidade. Este tratado 

inovador fez referência a espécies invasoras aquáticas transportadas na água de lastro e 

solicitou ao mundo que tomassem medidas e estabeleceu em seu texto ser: “fundamental 

prevenir introduções, controlar e erradicar espécies exóticas que ameaçam ecossistemas, 

                                                      
13 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 3 a 14 de junho 
de 1992. Capítulo 17.30 (a) (vi): Considerar a. possibilidade de adotar normas apropriadas no que diz respeito à 
descarga de água de lastro, com vistas a impedir a disseminação de organismos estranhos. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf.> Acesso em: 24 mai. 2018; veja também Ministério 
do Meio ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/agua-de-lastro/resposta-
internacional>. Acesso em: 25 mai. 2018. 
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habitats ou espécies” (CDB, 2018). 

Em 2010, a CDB realizou uma reunião em Aichi, no Japão, e adotou o Plano 

Estratégico para a Biodiversidade, compreendendo 20 “metas”, comumente referidas como 

Metas de Aichi. Destes, a nona refere-se especificamente a espécies invasoras e afirma que, 

até 2020, as vias pelas quais as espécies invasivas migram para novos habitats devem ser 

identificadas e priorizadas14; espécies de alto risco devem ser controladas ou, quando 

possível, erradicadas; e medidas devem ser introduzidas para gerenciar os caminhos para 

evitar sua disseminação15. 

Já a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

formulou 27 princípios para o desenvolvimento sustentável, sobretudo, o princípio da 

precaução (Princípio 15), que deverá ser observado pelos Estados, conforme suas 

capacidades. Dessa forma, o princípio da precaução, disposto na Declaração do Rio de Janeiro 

de 1992, dispõe que “quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência da 

certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. Assim, se acordo com 

referido princípio, medidas de precaução serão adotadas com o fim de impedir ou diminuir 

causas que degradam o meio ambiente marinho. 

Destarte, em 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(CNUDM), reconhecida internacionalmente como Convenção de Montego Bay, em seu artigo 

192, expressamente descreve e impõe a obrigação geral de proteção e preservação do meio 

ambiente marinho (CNUDM/UN, 1982). Já o artigo 196 convencionou no sentido dos Estados 

signatários tomarem todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir e controlar a 

introdução intencional ou acidental de espécies estranhas no ambiente marinho 

(CNUDM/UN, 1982). 

No entanto, com a pressão lentamente crescendo sobre a comunidade 

internacional, houve um reconhecimento gradual dos Estados signatários da OMI sobre a 

gravidade do problema e a falta de um mecanismo legal internacional foi visto como a maior 

barreira para deter as invasões aquáticas, principalmente depois da introdução do mexilhão 

                                                      
14 Metas de Aichi. Disponível em: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28727-o-que-sao-as-metas-
de-aichi/>. Acesso em: 13 mar. 2019. 
15 Além disso, o Plano de Implementação para Johannesburg, Capítulo 2, s. 34, convoca os Estados “acelerar 
o desenvolvimento de medidas para tratar o tema das espécies exóticas invasoras transportadas por águas de 
lastro. Instar à Organização Marítima Internacional que conclua sua Convenção Internacional sobre Controle e 
Gestão da Água de Lastro e Sedimentos dos Navios” SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS. Disponível em: 
<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/agenda21/Plano_de_Implementacao_de_Johannesburg.pdf>. 
Acesso em: 13 mar. 2019. 
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zebra nos Grandes Lagos Norte Americanos, consequência da bioinvasão que suscitou 

grandes preocupações a OMI no que se refere aos riscos que essa prática pode causar com a 

dispersão de espécies exóticas invasoras. 

Em resposta, o Comitê de Proteção do Meio Marinho elaborou um conjunto de 

diretrizes com a finalidade de controlar e prevenir a introdução de espécies invasoras por 

meio da água de lastro, que foram aprovadas pela Assembleia Geral da OMI. Ademais, essas 

diretrizes já haviam sido adotadas de forma voluntária, desde 1991, por meio da Resolução 

MEPC.50(31). Em 1993, uma nova resolução sobre o problema foi aprovada, Resolução 

A.774(18), conforme solicitado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento. No ano de 1997, a Assembléia Geral da OMI aderiu, por meio da 

Resolução A.868 (20), Diretrizes para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro dos 

navios, com o propósito de prevenir e minimizar a transferência de organismos aquáticos 

nocivos e agentes patogênicos. 

A finalidade era que os Estados incorporassem as diretrizes em seus ordenamentos 

jurídicos. Todavia, a natureza não vinculativa, tendo em vista o caráter não obrigatório, 

complicou os esforços internacionais e dificultou a solução dos problemas. Portanto, para uma 

solução estruturada, em 1999, o MEPC começou a redigir um novo tratado que culminou com 

a elaboração da Convenção BWM. 

Desse modo, foi somente em 2004, que a OMI adotou a Convenção BWM, este 

Tratado serviu como instrumento jurídico global que ajudou e ajuda a enfrentar o desafio de 

prevenir, minimizar e eliminar os riscos ao meio ambiente, saúde humana, propriedades e 

recursos que podem ocorrer com a transferência de organismos aquáticos nocivos e patógenos 

contidos na água de lastro dos navios, estabelecendo normas e procedimentos para a gestão e 

controle.  

Embora a Convenção seja um avanço para o monitoramento e administração da 

água de lastro e sedimentos de embarcações, outra questão que se coloca é se, de fato, a 

Convenção BWM traz regramentos suficientemente firmes e eficientes para incentivar os 

Estados signatários na elaboração de leis internas, para os Estados da Bandeira e os Estados 

do Porto, para que seus ordenamentos jurídicos estejam em conformidade com o texto 

convencional.  

Além disso, observa-se também que não há como investigar o problema 

ocasionado pela água de lastro sem remeter ao tema concernente a tipos de  poluição do 

ambiente marinho e, principalmente, sobre aquela que decorre de embarcações. 

 



24  

2.2 Poluição Proveniente de Embarcações 
 
A poluição do ambiente marinho acontece porque os mares recebem do mundo 

inteiro grande número de resíduos, esgotos e substâncias que prejudicam o progresso da vida 

marinha. Atualmente, pode-se considerar que “80% da poluição dos mares e oceanos são 

resultado de atividades terrestres”16. Diversas outras práticas contribuem para a poluição dos 

mares e oceanos como navios de petróleo, por acidentes com vazamentos ou quando é 

realizada ilegalmente a lavagem dos tanques, ou também pela água de lastro e sedimentos dos 

navios. 

Antes de entrar propriamente na análise das mais recorrentes formas de poluição 

procedente de embarcações, faz-se necessário elucidar o conceito de poluição no que tange o 

meio ambiente marinho. Assim sendo, a formalização da Convenção das Nações Unidas sobre 

o Direito do Mar foi o primeiro esforço significativo da comunidade global para proteção do 

ambiente marinho, que conceitua a poluição do ambiente marinho como:  

Artigo 1. 
[...] 
4) "poluição do meio marinho" significa a introdução pelo homem, direta ou 
indiretamente, de substâncias ou de energia no meio marinho, incluindo os estuários, 
sempre que a mesma provoque ou possa vir provocar efeitos nocivos, tais como 
danos aos recursos vivos e à vida marinha, riscos à saúde do homem, entrave às 
atividades marítimas, incluindo a pesca e as outras utilizações legítimas do mar, 
alteração da qualidade da água do mar, no que se refere à sua utilização, e 
deterioração dos locais de recreio (CNUDM/UN, 1982). 
 

Nesse sentido, conforme fundamentado acima, poluição do meio ambiente 

marinho é aquela caracterizada pela introdução, pelo ser humano, de substâncias ou energia 

no ambiente marinho, seja de forma direta ou indireta, cuja prática venha causar efeitos 

nocivos no biossistema dos mares e oceanos, além de danos aos recursos vivos, alterando as 

propriedades físico-químicas da água do mar para sua legítima utilização para as atividades 

marinhas, incluindo a pesca e o lazer. 

Logo, definido, ainda que de forma breve, o conceito de poluição do ambiente 

marinho, passa-se à análise das recorrentes práticas que cooperam para a poluição dos mares e 

oceanos.  

 
2.2.1 Poluição por Hidrocarboneto 
 

A poluição por hidrocarboneto nos mares deriva da extração, refinaria ou 

                                                      
16 Para mais informações, ver: Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC). Os mares e 
oceanos. Disponível em: <https://www.unric.org/html/portuguese/ecosoc/seasoceans.html>. Acesso em: 14 mar. 
2019. 
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transporte pelas embarcações e diz respeito ao derramamento de petróleo (óleo cru) ou outros 

hidrocarbonetos derivados do petróleo,razão de desequilíbrio ecológico, pois, uma vez 

lançado na água, não permite que a luz solar nela penetre, o que prejudica sobremaneira a 

fotossíntese, proporcionando, consequentemente, a morte da vida marinha como um todo. 

Infelizmente, percebe-se que diversos acidentes acarretaram o derramamento de 

petróleo nos mares e oceanos e que, dentre eles, pode-se mencionar o desastre do 

superpetroleiro Amoco Cadiz, em 1978, cuja carga derramou aproximadamente 230 mil 

toneladas de óleo cru no Oceano Atlântico. Em 2002, ocorreu novamente outra tragédia 

ambiental, em que o petroleiro Prestigie afundou, derramando toneladas de óleo, causando 

grandes danos ao meio ambiente marinho, dentre outros desastres de grandes proporções, 

conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 1 - Grandes derramamentos de óleo desde 1967 (as quantidades foram arredondadas para o milhar mais 

próximo)17. 

Tiago Zanella, sobre o tema, destaca que a 

Convenção Internacional Relativa à Intervenção em Alto-Mar em Casos de 
Acidentes com Poluição Por Óleo, de 1969 resultado de uma reação internacional a 
casos de acidentes com poluição por óleo, em especial, em resposta ao desastre do 
Torrey Canyon ao largo da costa do Reino Unido, em 1967 (ZANELLA, 2018, p. 
450-451). 

 

                                                      
17 Tabela IOTPF. Oil tanker spill statistics 2018. London, 2016. Disponível em: 
<https://www.itopf.org/fileadmin/data/Documents/Company_Lit/Oil_Spill_Stats_2019.pdf>. Acesso em: 25 
mar. 2019. 
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No mesmo sentido, Mendonça Júnior (2017, p. 8) ressalta que “os grandes 

acidentes da navegação, em proporções nunca antes vistas, serviram como mola propulsora 

para a proteção jurídica no tocante à poluição proveniente de derramamento de óleo por 

embarcações a partir de meados do século XX”. 

Consequentemente, existem diversos tratados internacionais específicos que 

versam sobre a poluição por hidrocarbonetos. Como exemplo, podem-se citar a Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por navios, conhecida como MARPOL 73/78 e  a 

Convenção Internacional sobre a Intervenção em Alto Mar em Caso de Acidente que 

Provoque ou Possa Vir a Provocar a Poluição por Óleo, concluída em Bruxelas em 29 de 

Novembro de 1969, dentre outros tratados, como resultado, principalmente, da ação 

internacional contra tragédias com poluição por óleo, principalmente, para dar uma resposta 

ao mundo pelo desastre do Torrey Canyon ocorrido em 1967. 

André de Paiva Toledo, sobre o tema, expõe: 

No âmbito marinho, o acidente com o petroleiro SS Torrey Canyon simboliza o 
ponto de inflexão de um modelo milenar de aproveitamento da natureza 
descompromissado com seus impactos ambientais. Em 1967, diante da magnitude da 
maré negra produzida pelo derramamento da carga do petroleiro, a comunidade 
internacional, refletindo a opinião pública influenciada pelos meios de comunicação 
dos países diretamente atingidos, constatou a necessidade de criar 
convencionalmente normas jurídicas internacionais que prevenissem ou 
minimizassem os prejuízos advindos de acidentes com esse tipo de embarcação 
(TOLEDO, 2018, p. 25). 

 

Portanto, conclui-se que tais documentos carregam em si a importância que se deu 

à temática da poluição marinha a partir de determinados acontecimentos históricos, como 

respostas a grandes tragédias ambientais, principalmente porque “não se podia mais contar 

com a capacidade de resiliência natural do meio ambiente” (TOLEDO, 2018, p. 25). Mas, 

infelizmente, ainda há outros tipos de poluição tão danosas ao meio ambiente quanto aquela 

ocasionada por emissão de óleo cru no mar, que se trata da poluição marinha por alijamento, 

como se verá na sequência.  

 
2.2.2 Poluição por Alijamento 
 

Poluição por alijamento, de acordo com a Convenção de Londres de 1972, 

ratificada pelo Brasil pelo Decreto Número 87.566, em setembro de 1982, é: 

I - todo despejo deliberado, no mar, de resíduos e outras substâncias efetuado por 
embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no mar; 
II - todo afundamento deliberado, no mar, de embarcações, aeronaves, plataformas 
ou outras construções no mar (BRASIL, Decreto Número 87.566, 1982). 
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Tratando-se ainda sobre o conceito de alijamento, segundo a CNUDM, alijamento 

é “qualquer lançamento deliberado no mar de detritos e outras matérias, a partir de 

embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções; e qualquer afundamento 

deliberado no mar de embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções” 

(CNUDM/UN, 1982). 

Dessa forma, é vedado o lançamento nos mares e oceanos de resíduos ou outras 

substância, constituindo essa vedação uma verdadeira proteção ao ambiente marinho, pois o 

lançamento desenfreado causaria grandes prejuízos para o ecossistema. Assim, ainda que 

exista o princípio da liberdade de navegação, que legitima a livre navegação marítima, esse 

direito não pode ser realizado de forma ilimitada, pois “um dos fatores que pode limitar a 

liberdade de navegação é que esse direito não deve ser exercido de uma forma a causar danos 

ou prejuízos ao meio ambiente” (ZANELLA, 2018, p. 432). 

Destarte, tratados internacionais foram estabelecidos para a proteção do meio 

ambiente marinho contra várias formas de poluição, dentre elas a poluição que tenha por 

origem o lançamento de quaisquer substâncias ou resíduos realizada por embarcações, 

conforme conferido acima. Nesse sentido, podem-se mencionar a Convenção da Organização 

Marítima Internacional sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e 

outras Matérias e o Protocolo de 1996, além da Convenção de Montego Bay, que também 

tutela o biossistema marinho contra ameaças causadas pela poluição realizada pelas 

embarcações, que serão detalhadas em capítulo próprio. 

Mas, atualmente, a principal causa de poluição decorrente de navios, que trafegam 

mundo afora, indubitavelmente, trata-se dos organismos exóticos invasores contidos na água e 

sedimentos do deslastre dos navios, em função da sua complexidade e da dimensão dos 

problemas ambientais que podem vir a ocasionar ao ambiente marinho, como se verá a seguir. 

 
2.2.3 Poluição por Água de Lastro e Sedimentos 
 

De acordo com a legislação brasileira, a definição de água de lastro é “a água 

colocada em tanques de uma embarcação com o objetivo de alterar o seu calado, mudar suas 

condições de flutuação, manter a sua estabilidade e melhorar sua manobrabilidade” (BRASIL, 

2009). 

Já de acordo com a Norma da Autoridade Marítima para o Gerenciamento da 

Água de Lastro – NORMAM 20 (2014), água de lastro “é a água com suas partículas 

suspensas levada a bordo de uma embarcação nos seus tanques de lastro, para o controle do 

trim, banda, calado, estabilidade ou tensões da embarcação”. 
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Destarte, água de lastro é a água transportada pelos navios para que operem de 

forma segura e eficiente. Assim, a capacidade da posição do lastro é determinante para que as 

embarcações cumpram certas exigências técnicas para operar de forma segura e eficiente em 

diversas situações. Cumpre ressaltar que a água fresca e os tanques de combustíveis, 

controlam o trim18 a depender da estabilidade do navio (PEREIRA; BRINATI, 2018a, p. 25). 

Dessa forma, a água de lastro é compensada com o uso do combustível e da água fresca que, 

momentaneamente, a substituem. Ocorre que durante a viagem, ambas vão se esgotando, e, 

nesse caso, utiliza-se o lastro com o fim de garantir a estabilidade.  

Nesse sentido, “o lastro e o deslastro do navio buscam garantir que durante todo o 

tempo de viagem o navio atenda às exigências técnicas para sua operação de maneira segura” 

(PEREIRA; BRINATI, 2018a, p. 25). 

Ademais, utiliza-se a água como lastro também quando o navio está descarregado 

ou carregado parcialmente, e quando o navio está sendo carregado ou descarregado, ainda 

com a finalidade de estabilização do navio. Por fim, cumpre ainda mencionar que, 

dependendo das condições meteorológicas, com a finalidade de manter o casco do navio 

imerso, ou seja, “nos casos em que o peso da praça de máquinas, junto com a carga, não seja 

suficiente para manter o hélice imerso, torna-se necessário o emprego de lastro” (PEREIRA; 

BRINATI, 2018a, p. 27). 

No entanto existem na água de lastro, transportada pelos navios, muitas espécies 

de organismos vivos que podem ser transportados de um local para outro que têm a chance de 

se estabelecerem no local de origem, ou seja, em seu novo habitat. 

Para uma espécie se estabelecer em um novo local ela deve encontrar condições 
similares ao seu local de origem. Muitas vezes a transferência de uma espécie não 
nativa pode gerar uma série de problemas para o ecossistema local. Assim, pode-se 
transferir um predador voraz que poderá dizimar uma espécie nativa e se estabelecer, 
sem que haja para o invasor um predador natural (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 
33) 

 
“Onde e quando uma nova espécie vai se estabelecer é o principal problema 

gerado pelas milhares de espécies exóticas transportadas diariamente nos tanques de lastro 

dos navios” (PEREIRA; BRINATI, 2018b, p. 34). Portanto, a água de lastro transportada 

pelos navios pode ser o motivo da transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes 

patogênicos que ameaçam a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica 

marinha. Ademais, essa transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos 

de um ambiente para outro, por meio da água de lastro, ocasiona a biopoluição, ou seja, a 

                                                      
18 “Trim: é a inclinação longitudinal do casco do navio. Quando o navio não está alinhado tanto a poupa quanto a 
proa, dizemos que ele está com o trim para um dos lados” (PEREIRA; BRINATI, 2018a, p. 25). 
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poluição biológica do ambiente marinho. 

No que diz respeito às consequências adversas, a transferência de organismos via 

água de lastro e sedimento dos navios podem ocasionar a “perda da biodiversidade local ou 

regional, a modificação das paisagens, prejuízos econômicos diversos, além da proliferação 

de micro-organismos patogênicos, como o causador da cólera, dentre outros” (NORMAM-20, 

2014). 

Desse modo, um tratado internacional foi celebrado com a finalidade de consagrar 

a devida tutela do ambiente marinho contra poluição causada pelo deslastre dos navios, 

denominada Convenção BWM, realizada em 2004, que define “Organismos Aquáticos 

Nocivos e Agentes Patogênicos” como “organismos aquáticos ou patogênicos que, se 

introduzidos no mar, incluindo estuários, ou em cursos de água doce, podem prejudicar o 

meio ambiente, a saúde pública, as propriedades ou recursos, prejudicar a diversidade 

biológica” (Convenção BWM, 2004). 

Por fim, a Convenção de Montego Bay, em seu artigo 196, refere ao problema 

como uma das formas de poluição do ambiente marinho, conforme abaixo: 

ARTIGO 196 
Utilização de tecnologias ou introdução de espécies estranhas ou novas 
1. Os Estados devem tomar todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir e 
controlar a poluição do meio marinho resultante da utilização de tecnologias sob 
sua jurisdição ou controle, ou a introdução intencional ou acidental num setor 
determinado do meio marinho de espécies estranhas ou novas que nele possam 
provocar mudanças importantes ou prejudiciais (CNUDM/UN, 1982, grifo nosso). 
 

Logo, o deslastre é uma das formas de poluição do ambiente marinho e 

considerada, hodiernamente, um importante vetor de bioinvação, “que pode causar severos 

impactos socioambientais e econômicos” (ZANELLA, 2017, p. 564). 

“Although biopollution from ships’ ballast water and sediments already existed, 

the international community was not yet aware of the gravity and danger of the phenomenon, 

thus the concept has only emerged in recent years” (ROLIM, 2004, p. 22)19. Além disso, a 

poluição ocasionada pela água de lastro proveniente de embarcações, conforme já 

mencionado, é um problema grave para a humanidade, uma vez que os danos ambientais em 

decorrência desse tipo de poluição podem ser irreversíveis. Nesse sentido, é importante,  

debruçar-se sobre a questão de forma minuciosa. Para tanto, faz-se mister remeter ao estudo 

de algumas Convenções que tratam da poluição proveniente de embarcações, para, 

posteriormente, analisar de forma meticulosa iniciativas que contribuíram para o 

                                                      
19 “Embora a biopoluição da água de lastro e sedimentos dos navios já existisse, a comunidade internacional 
ainda não estava ciente da gravidade e do perigo do fenômeno, portanto, o conceito só surgiu nos últimos anos” 
(ROLIM, 2004, p. 22, “tradução nossa”). 
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desenvolvimento da legislação internacional e nacional sobre bioinvasão, que serão 

detalhados nos capítulos seguintes.  
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3 CONVENÇÕES QUE TRATAM DA POLUIÇÃO DECORRENTE DE 
EMBARCAÇÃO 
 

O estudo do meio ambiente marinho, assim como as demais questões de cunho 

ambiental, trata-se de assunto emergencial, tendo em vista que o futuro dependerá 

veementemente das ações realizadas agora pelo Homem, com o fim de preservar e garantir 

um meio ambiente equilibrado para as presentes e para as próximas gerações. Em virtude 

disso, surge a necessidade de cooperação entre as Nações, para a efetivação de um 

ordenamento jurídico-ambiental nacional e internacional. 

Nesse viés: 

A ordem internacional contemporânea passou a ser delineada logo após o término da 
Segunda Guerra Mundial, com uma nova maneira de compreender a ideia de 
cooperação entre as nações. A grande Guerra ocasionou grandes impactos 
socioambientais e humanos. Isso acarretou mudanças no foco da cooperação entre os 
países. Assim, a ênfase das discussões internacionais deixou de relacionar-se, 
apenas, a assuntos bélicos e passou a ter uma preocupação com o desenvolvimento 
humano, social e econômico, além de enfatizar a preocupação com os países do 
terceiro mundo (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016, p. 221) 

 
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar exerce função 

importante para a consolidação de novos valores, momento em que a comunidade 

internacional se organizou para firmar a Carta do Direito do Mar, na qual mais de 160 países 

se debruçaram no sentido de confirmar o primeiro relevante documento do Direito 

Internacional para a proteção dos mares e oceanos. Antes disso, porém, eram as normas 

consuetudinárias que regiam a navegação marítima internacional. 

Dando continuidade, é importante ressaltar que a Convenção de Montego Bay 

positiva, de forma universal, conceitos como o mar territorial, zona contígua, zona econômica 

exclusiva, plataforma continental, alto mar e os fundos marinhos internacionais, esclarecendo 

de forma global suas naturezas jurídicas, definindo, ainda, a existência de princípios sobre a 

exploração dos recursos naturais integrantes do ambiente marinho, como a gestão dos 

recursos vivos e não vivos e, o mais importante, o controle da poluição.  

Analisar soluções e verificar qual a realidade atual com relação ao tema proposto 

na presente pesquisa é de grande relevância para a sociedade, principalmente quando o 

assunto se pauta na relação da importância do meio ambiente marinho com a sobrevivência da 

humanidade. Dessa maneira, pontua-se que a poluição marinha é umas das grandes ameaças 

aos mares e oceanos no mundo; em que as formas de poluição que mais degradam o ambiente 

marinho estão relacionadas à água de lastro utilizada nos navio, à exploração desmedida dos 

recursos vivos e não vivos dos mares e oceanos, e à destruição física do ambiente marinho, 

conforme já mencionado anteriormente. Ressalta-se que esse desequilíbrio é causado pela 
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forma de desenvolvimento das sociedades, fruto do consumismo desenfreado, pelo avanço das 

ciências e das novas tecnologias.  

Cumpre frisar que as questões ambientais são discussões recentes, pois foi 

somente por volta da década de sessenta que o mundo voltou os olhos para os problemas, 

antes inimagináveis, pois, até aquele momento, a sociedade mundial se preocupava apenas 

com a sobrevivência humana, sem levar em conta o meio ambiente.  

Apenas por volta do final do século XIX a humanidade passou a reconhecer – ainda 
que de forma lenta e gradual – a importância de promover ações contra a degradação 
do meio ambiente, que já se apresentava em estágio bastante avançado em razão da 
preocupação exclusiva que se tinha até então com o progresso a qualquer custo 
(JAQUES, 2014, p. 302). 
 

Essa inquietação acarretou a necessidade da criação de tratados internacionais, em 

que a preocupação deixa de ser assunto de interesses locais e passa a ser um problema tratado, 

de forma global, por toda a humanidade. Dessa forma, documentos foram escritos no sentido 

de aplacar o problema da poluição marinha, principalmente, a degradação proveniente de 

embarcações, como as Convenções referenciadas a seguir.  

 
3.1 Convenção da Organização Marítima Internacional sobre a Prevenção da Poluição 
Marinha por Alijamento de Resíduos e outras Matérias - Convenção de Londres 1972 e 
o Protocolo de Londres 1996 
 

Logo após a explanação das práticas mais recorrentes de poluição, torna-se 

necessário trazer para a presente pesquisa algumas convenções que surgiram para assegurar a 

proteção do ambiente marinho contra práticas que contribuem para destruição do ambiente 

marinho. Isso posto e, depois de intensos debates internacionais, em 1975, a Convenção sobre 

Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e outras Matérias de 1972, 

comumente conhecida como Convenção de Londres, passou a vigorar, enquanto seu 

Protocolo de 1996 entrou em vigor, em 2006.  

No Brasil, foi publicada em 1982, pelo Decreto Número 87.566, e suas emendas 

promulgadas em julho de 2008, pelo Decreto Número 6.511. Ressalta-se que a Convenção de 

Londres de 1972 foi uma das primeiras Convenções Internacionais com a finalidade precípua 

de proteger o ambiente marinho das atividades humanas. 

A "Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e Outros Assuntos de 1972", abreviadamente a "Convenção de Londres", é uma das 
primeiras convenções globais a proteger o meio marinho das atividades humanas e 
está em vigor desde 1975. O seu objetivo é promover o controle efetivo de todas as 
fontes de poluição marinha e tomar todas as medidas possíveis para evitar a poluição 
do mar através da descarga de resíduos e outras matérias. Atualmente, 87 Estados 
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são Partes desta Convenção.20 
 

A referida Convenção, segundo disponível no site da Agência Nacional de 

Transportes Aquiaviários – ANTAQ, tem como objetivo 

a promoção individual e coletiva do controle efetivo de todas as fontes de 
contaminação do meio marinho e o comprometimento especial em relação à adoção 
de medidas possíveis para impedir a sua contaminação pelo alijamento de resíduos e 
outras substâncias que possam gerar perigos para a saúde humana, prejudicar os 
recursos biológicos e a vida marinha, bem como danificar as condições ou interferir 
em outras aplicações legítimas do mar (BRASIL/ANTAQ, 2019). 
 

Ainda reconhece em seu preâmbulo que “o meio marinho e os organismos vivos 

que mantêm, são de importância vital para a humanidade e que a todos interessa assegurar que 

seja administrado de modo a que não sejam prejudicados nem sua qualidade nem seus 

recursos” (BRASIL/Decreto 87.566, 1982), além do reconhecimento fundamental de que “a 

capacidade do mar de assimilar os resíduos e torná-los inócuos, bem como suas possibilidades 

de regeneração de recursos naturais não são ilimitadas” (BRASIL/Decreto 87.566, 1982). 

Naquela época, tinha-se o reconhecimento de que os recursos naturais dos mares e 

oceanos deveriam ser protegidos, pois acordou-se a proibição de descarregar, no ambiente 

marinho, quaisquer resíduos, além de outras substâncias, conforme determinado no artigo IV 

do Decreto número 87.566 de 1982. 

Desse modo, dentre os resíduos especificados no artigo acima como proibido, 

encontram-se os compostos orgânicos halogenados, tais como,  mercúrio e o composto de 

mercúrio; Cadmo e compostos de cádmio, plásticos persistentes e demais materiais sintéticos, 

petróleo cru, óleo combustível, óleo diesel pesado, fluidos hidráulicos, dentre diversos outros 

resíduos e substâncias de alto nível radioativo e produzidos para guerra química e biológica 

(BRASIL, Decreto 87.566, 1982). 

Por fim, cumpre salientar que o artigo terceiro do presente diploma legal retira da 

lista de proibições de alijamento: 

Artigo 3 
[...] 
I - o despejo no mar de resíduos e outras substâncias, que sejam acidentais, em 
operações normais de embarcações, aeronaves, plataformas e outras construções no 
mar, e de seus equipamentos, ou que delas se derivem, exceto os resíduos ou outras 
substâncias transportadas por ou para embarcações, aeronaves, plataformas ou outras 
construções no mar, que operem com o propósito de eliminar as ditas substâncias ou 
que se derivem do tratamento dos citados resíduos ou outras substâncias nas ditas 
embarcações, aeronaves, plataformas ou construções; 

                                                      
20 Tradução simples. No original: “International Maritime Organization – OMI”. Convention on the Prevention 
of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter.Disponível em: 
<http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/LCLP/Pages/default.aspx>. Acesso em: 23 mar. 2019. 
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II - a colocação de substâncias para fins diferentes do seu próprio despejo, sempre 
que a dita colocação não seja contrária aos objetivos da presente Convenção 
(BRASIL, Decreto 87.566, 1982). 

 
Por ser uma forma mais econômica, há grande quantidade de descarte de lixos tóxicos 

hospitalares ou de empresas privadas e até mesmo de  lançamento de outras substâncias no 

ambiente marinho. Portanto, observou-se que essa prática o prejudicava excessivamente, 

sendo, dessa forma, proibida por meio da Convenção, com a finalidade de manter a 

sustentabilidade dos mares e oceanos. 

  
3.2 A Convenção Internacional para a Prevenção e Poluição por Navios - MARPOL de 
1973-1978 
 

Considerada uma das mais importantes convenções internacionais, a Convenção 

Internacional para Prevenção da Poluição por Navios, conhecida como MARPOL 73/78, foi 

adotada em novembro 1973 na OMI, e posteriormente emendada pelo Protocolo de 1978, 

enquanto o Protocolo de 1997, acrescentou, em seu texto, o Anexo VI.  No Brasil, o Decreto 

Número 2.508, de março de 1998, promulga a Convenção Internacional para a Prevenção da 

Poluição Causada por Navios, seu Protocolo, suas Emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais 

III, IV e V. 

De acordo com a Marinha do Brasil (2019), a Marpol 73/78 tem como propósito 

“o estabelecimento de regras para a completa eliminação da poluição intencional do meio 

ambiente por óleo e outras substâncias danosas oriundas de navios, bem como a minimização 

da descarga acidental daquelas substâncias no ar e no meio ambiente marinho” 

(BRASIL/MARINHA, 2019a). 

Conforme disponível no site da ANTAQ, “a MARPOL 73/78 estabelece regras 

para a prevenção da poluição por óleo, por substâncias nocivas transportadas em fardos, 

contêineres, tanques portáteis ou vagões-tanque rodoviários e ferroviários” 

(BRASIL/ANTAQ, 2019). 

Dessa forma,  

a Convenção inclui regulamentos destinados a prevenir e minimizar a poluição dos 
navios, tanto a poluição acidental quanto a das operações de rotina, e atualmente 
inclui seis Anexos técnicos. Áreas especiais com controles rigorosos sobre descargas 
operacionais estão incluídas na maioria dos anexos21. 
 

A Marpol 73/78 determina e delimita, em seu texto, Áreas Especiais, que significa 

                                                      
21 Tradução simples. No original: “International Maritime Organization – OMI”. International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). Disponível em: 
<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-
Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx>. Acesso em: 22 mar. 2019. 
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“uma área marítima na qual, por razões técnicas reconhecidas em relação à sua situação 

oceanográfica e ecológica e às características específicas do seu tráfego, é necessária a adoção 

de métodos especiais obrigatórios para a prevenção da poluição do mar por óleo” 

(BRASIL/MARINHA, 2019). Nessas áreas especiais, em virtude das suas características, são 

impostas obrigações mais restritivas, o que não impede e interfere na liberdade de navegação, 

somente abarcando regras quanto a poluição do ambiente marinho. 

Em seus anexos constam diversas normas gerais que versam sobre a prevenção da 

poluição do ambiente marinho, expostos da seguinte forma: anexo I aborda a prevenção da 

poluição causada por hidrocarbonetos, esse anexo entrou em vigor em 2 de outubro de 1983. 

Já o anexo II contém normas para o controle da poluição por substâncias líquidas nocivas à 

granel e entrou em vigor em 2 de outubro de 1983. O anexo III possui indicadores para a 

Prevenção da poluição por substâncias danosas transportadas pelo mar sob a forma de 

embalagens, entrou em vigor em 1 de julho de 1992. Por sua vez, o anexo IV regulamenta a 

Prevenção da poluição por esgoto dos navios, entrou em vigor em 27 de setembro de 2003. E 

o anexo V regulamenta a Prevenção da poluição por lixo dos navios, entrou em vigor em 31 

de dezembro de 1988. Por fim, o anexo VI, que regulamenta a Prevenção da poluição do ar 

por navios, entrou em vigor em 19 de maio de 2005 (IMO, 2019). 

Assim, percebe-se que a Marpol 73/78 tutela o ambiente marinho contra diversas 

formas de poluição, criando, ainda, várias áreas especiais para tutela do ambiente marinho 

contra distintas formas de poluição, de acordo com o que foi demonstrado acima. 

 
 
3.3 A Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por 
Poluição por Óleo de 1969, Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por 
Danos Causados por Poluição por Óleo de 1992 e a Convenção Internacional para o 
Estabelecimento de um Fundo para Compensação de Danos Causados por Poluição por 
Óleo de 1992. 
 

“Nos últimos 50 anos, a comunidade internacional, sob os auspícios das Nações 

Unidas, criou um robusto e bem regulado regime de responsabilidade civil internacional e 

compensação por danos provenientes da poluição por petróleo” (SILVA, 2017, p. 51). A 

primeira a ser realizada foi a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por 

Danos causados por Poluição por Óleo de 1969, que foi adotadana Conferência de Bruxelas, 

em novembro de 1969, com sua entrada em vigor em junho de 1975, que foi devidamente 

aditada, no ano de 1971, pela Convenção Internacional para a Constituição de um Fundo 

Internacional para a Compensação pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Óleo.  
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Nesse viés, percebe-se a necessidade de atualizar os documentos acima, em 

virtude da insuficiência normativa acerca dos instrumentos de responsabilidade e 

compensação e cria-se a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos 

causados por Poluição por Óleo de 1992 e o Protocolo de 1992 à Convenção Internacional 

para a Constituição de um Fundo Internacional para a Compensação pelos Prejuízos Devidos 

à Poluição por Óleo, de 1971, que foi novamente emendado pelo Protocolo de 2003 à 

Convenção Internacional para a Constituição de um Fundo Internacional para Compensação 

pelos Prejuízos Devidos à Poluição por Óleo, de 1992.  

Dessa forma,  

a Convenção sobre responsabilidade civil de 1992 (CLC 1992) compõe, atualmente, 
a base do regime de responsabilidade e compensação por poluição por petróleo 
decorrente de petroleiros, uma vez que a convenção de 1969 é considerada “regime 
velho”. A convenção para o Fundo de 1992 bem como o protocolo de 2003, que 
serão analisados adiante, tomam por base a convenção de responsabilidade de 1992, 
por isso, o estudo dessa convenção é primordial (SILVA, 2017, p. 64). 
 

A Convenção de 1969 foi promulgada pelo Decreto número 79.437, de 28 de 

março de 1977 e, conforme disponível no site da Marinha do Brasil, o Brasil ainda não é parte 

integrante da Convenção de 1992, pois: 

o Brasil, embora seja uma potência mundial na produção de petróleo, que exerce 
papel central em sua economia, assinou apenas a Convenção de 1969, considerada 
ultrapassada, optando por não ascender às convenções mais recentes e que oferecem 
maior nível de proteção contra danos (SILVA, 2017, p. 58). 
 

Cumpre salientar que o objetivo imediato desses tratados eram os de positivar a 

responsabilidade decorrente dos acidentes causados pelos navios, e não menos importante, a 

criação de um fundo voltado à reparação e compensação dos danos decorrentes dos 

acontecimentos ocorridos com navios contendo hidrocarbonetos.  

Segundo Silva,  

Essas convenções têm um objetivo comum, qual seja, disciplinar a responsabilidade 
e a compensação nos casos de derramamento de petróleo sob duas balizas que 
determinam sua  aplicabilidade: em questão material limitam a definição “óleo” e 
navio para os fins dessas convenções; e, em questão territorial, determinam a 
abrangência geográfica de aplicação (SILVA, 2017, p. 51). 
 

Além de: 

Criar um mecanismo de caráter internacional capaz de assegurar compensação 
adequada e acessível às vítimas de danos por poluição, resultantes de escapamento 
ou descarga de óleo proveniente de navios. Os danos são limitados a valores 
determinados por tonelada do navio poluidor, não devendo a indenização 
ultrapassar, em nenhum caso, à determinada quantia estabelecida 
(BRASIL/MARINHA, 2019). 
 

A Convenção de 1969 define “óleo” como “qualquer óleo persistente, tais como 

petróleo bruto, óleo combustível, óleo diesel pesado, óleo lubrificante e óleo de baleia, quer 
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transportado a bordo de um navio como carga ou nos tanques de um navio, quer nos tanques 

de combustível desse navio” (BRASIL, 1977). 

Já a Convenção de 1992 define “óleo” como “qualquer óleo mineral persistente, 

composto por hidrocarbonetos, como óleo cru, óleo combustível, óleo diesel pesado e óleo 

lubrificante, seja ele transportado a bordo de um navio como carga, ou nos tanques de 

combustível para consumo daquele navio” (BRASIL/MARINHA, 2019). 

Por sua vez, a Convenção de 1992 ainda define dano por poluição, como sendo: 

Artigo I 
[...] 
Dano por poluição significa:  
(a) perda ou dano causado fora do navio por uma contaminação resultante de um 
derramamento ou de uma descarga de óleo do navio, onde quer que possa ocorrer 
esse derramamento ou essa descarga, ficando estabelecido que a compensação pelos 
prejuízos causados ao meio ambiente, que não a perda de lucros decorrentes 
daqueles prejuízos, será limitada aos custos decorrentes de medidas razoáveis de 
recuperação realmente realizadas ou a serem realizadas;  
(b) os custos de medidas preventivas e de outras perdas ou danos causados por 
medidas preventivas (BRASIL/MARINHA, 2019). 

 

Ainda segundo a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por 

Danos causados por Poluição por Óleo de 1992, ela se aplicará exclusivamente a danos por 

poluição causados no território, o que incluiria o mar territorial e a zona econômica exclusiva 

do país contratante (BRASIL/MARINHA, 2019).  

Ocorrido acidente com navio de qualquer bandeira no mar territorial ou zona 

econômica exclusiva de quaisquer estado signatário da Convenção, ela consequentemente será 

aplicada, não importando o local ou a bandeira do navio. 

Assim, a CLC/69 é aplicável a qualquer caso de poluição que tenha sido sofrida no 
território ou no mar territorial de qualquer Estado contratante. Ou seja, não importa a 
bandeira do navio causador da poluição, nem o local do acidente. Basta que a 
poluição de um acidente marítimo envolvendo petróleo cause efeitos danos no 
território ou no mar territorial do país parte para que a convenção seja acionável e o 
dono do navio seja responsabilizado e os danos sejam compensados (SILVA, 2017, 
p. 57). 

 

Outro ponto que merece destaque é que a Convenção de 1992 que define óleo 

como “qualquer óleo persistente”, o que exclui da definição, obviamente, qualquer óleo não 

persistente, como o diesel leve, a gasolina e a querosene, conforme ressaltado na Conferência 

das Nações Unidas Sobre Comércio e Desenvolvimento, trecho descrito abaixo: 

provides for compensation in respect of pollution damage resulting from “any 
persistent hydrocarbon mineral oil such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and 
lubricating oil.” Damage caused by non-persistent oil is not covered by the 
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Convention, and this includes, inter alia, gasoline, light diesel oil and kerosene22. 
 

Em virtude disso, SILVA (2017, p. 58) destaca que “o petróleo que escapou ou foi 

descartado tem que ser o petróleo enquanto carga. Sendo assim, a CLC 1969 somente é 

aplicável aos navios construídos ou adaptados para o armazenamento e transporte de petróleo 

como carga, os chamados “petroleiros”. Assim, ressalta-seque as Convenções abordadas neste 

capítulo não abarcam os casos envolvendo navios que não sejam os petroleiros. Casos 

envolvendo danos ocasionados por poluição por óleo do próprio navio serão abordadas no 

capítulo seguinte, uma vez que é a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por 

Dano causado por Poluição por Óleo do próprio Navio de 2001, que trata diretamente sobre 

esses acidentes. 

 
3.4 A Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Dano Causado por 
Poluição por Combustíveis do Próprio Navio de 2001 
 

Por fim, a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por danos 

causados por Poluição por Combustíveis de Navios foi adotada em Londres, em março de 

2001, em que entrou em vigor internacionalmente em novembro de 2008.   

Conforme disponível no site da Marinha do Brasil, a Convenção tem como 

propósito “limitar a responsabilidade civil do proprietário da embarcação no caso de poluição 

causada por seu óleo combustível” (BRASIL/MARINHA, 2019). Dessa forma, o proprietário 

da embarcação que possui arqueação bruta superior a 1000 toneladas que seja registrado em 

um Estado signatário da Convenção, será obrigado a apresentar uma garantia financeira, seja 

um seguro com banco ou outra instituição financeira similar, para cobrir as responsabilidades, 

caso ocorra algum dano por poluição pelo derramamento de combustíveis do próprio navio 

(BRASIL/MARINHA, 2019). 

De acordo com o artigo I, “b” da Convenção, “óleo do próprio navio (bunker oil) 

significa qualquer forma de hidrocarboneto mineral, inclusive óleo lubrificante, utilizado ou 

destinado para utilização na operação ou propulsão do navio e quaisquer resíduos do mesmo 

óleo” (BRASIL/MARINHA, 2019e). 

Ainda segundo a Convenção, dano por poluição significa:  

 

                                                      
22 "prevê compensação por danos causados pela poluição resultante de qualquer óleo mineral persistente de 
hidrocarbonetos, como petróleo bruto, óleo combustível, óleo diesel pesado e óleo lubrificante. Os danos 
causados por óleo não persistente não são abrangidos pela Convenção, o que inclui, entre outros, gasolina, 
gasóleo leve e querosene" (tradução nossa). UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND 
DEVELOPMENT. Disponível em: <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb20114_en.pdf>. Acesso em: 
30 mar. 2019. 
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Artigo I 
[...] 
(a) perda ou dano causado exteriormente ao navio por contaminação resultante de 
vazamento ou derramamento de óleo do próprio navio, onde quer que tal vazamento 
ou derramamento ocorra, desde que a indenização pelo prejuízo ao meio ambiente, 
que não se refira a lucros cessantes por tal prejuízo, seja limitada aos custos de 
medidas razoáveis de restauração efetivamente tomadas, ou a serem tomadas; e  
(b) os custos relativos às medidas preventivas e às perdas ou danos adicionais 
causados por tais medidas preventivas (BRASIL/MARINHA, 2019). 
 

A referida Convenção surgiu em virtude de  uma série de acidentes ocorridos com 

derramamento de óleo, haja vista as consequências, muitas vezes, irreparáveis desses 

acidentes para meio ambiente marinho e países com zonas costeiras próximas, como exemplo, 

podem-se citar o acidente com o navio Kure, em 1997 e com o navio Rena, em 2011. Ambos 

encalharam, o que ocasionou o derramamento de óleo combustível. Logo, houve a 

necessidade de criação da referida Convenção, pois a Convenção de Responsabilidade Civil 

de 1992 não abarcava, em seu texto, a responsabilidade por acidentes que ocasionavam o 

derramamento de óleo do próprio navio.  

Todas essas convenções são de suma importância para a evolução da tratativa da 

poluição em ambiente marinho proveniente de embarcações e certamente contribuíram e  

contribuem para regular atividades de navios no sentido de aplacar, coibir e prevenir futuros 

desastres ambientais.  

Mas, a despeito da importância das convenções referenciadas, persegue-se neste 

trabalho os textos legais que tratam sobre o meio ambiente marinho e a poluição por água de 

lastro proveniente de embarcações por ser a mais desconhecida, danosa e silenciosa poluição.  
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4 POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE MARINHO NA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR 
 
4.1 Direito do Mar 
 

O Direito do Mar é uma disciplina do direito que tem por pretensão a instituição 

de regras jurídicas relativas, principalmente, para definição dos espaços marítimos, pois nasce 

pelo anseio de universalizar, sobretudo, a largura do mar territorial. Há uma transição, que 

ocorre desde 1930, do direito consuetudinário para o positivado, com a realização de 

Convenções e Tratadosrelacionados ao tema, principalmente a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar de 1982. 

O surgimento deste ramo do direito incide sobre um acervo de tradições, grande 
parte, seculares, expressões em usos, costumes, normas e regras ainda hoje vigentes 
ou que nelas tiveram a sua ascendência. Neste sentido, gradualmente, o direito 
consuetudinário cede espaço ao direito positivado em convenções e tratados 
internacionais, solidificando o processo de juridificação do Direito do Mar que 
provém, em grande parte, da prática internacional (ZANELLA, 2013, p. 26). 

Nessa perspectiva, para melhor esclarecimento do objeto da presente pesquisa, 

será necessário realizar apontamentos dos deveres, obrigações estabelecidas na Convenção 

dos Mares, estabelecida em 1982 que, na essência, atendem ao uso coletivo dos mares e 

oceanos por parte dos Estados.  

Foi em Genebra, em abril de 1958, que a Assembleia Geral das Nações Unidas 

convocou a Primeira Conferência sobre o Direito do Mar, com a participação de 86 Estados-

nações, que resultou na elaboração de quatro convenções sobre o Direito do Mar.As referidas 

convenções foram denominadas de Convenção sobre o Mar Territorial e Zona Contígua; 

Convenção sobre a Plataforma Continental; Convenção sobre o Alto-mar e, por fim, 

Convenção sobre a Pesca e conservação dos recursos biológicos do alto-mar, e tinham como 

propósito a universalização de suas extensões para o exercício da soberania e exploração dos 

recursos vivos  pelos Estados. 

Tiago Zanella (2017, p. 75/76) esclarece que “a Conferência de Genebra sobre o 

Direito do Mar de 1958 teve o grande mérito de regular de modo universal as questões 

jurídicas relacionadas ao mar e à navegação”. 

No entanto o autor conclui: 

não obstante todo esse progresso, não foi possível delimitar a extenção do Mar 
Territorial, deixando, a referida Convenção, de corresponder ao maior anseio do 
Direito Internacional sobre os mares e oceanos. Ademais, o problema da pesca 
continuou por resolver, uma vez que a Convenção não foi capaz de definir com 
precisão os limites e poderes estatais sobre o tema. Ainda, a imprecisão na 
delimitação da Plataforma Continental constituiu mais uma falha na Conferência  
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(ZANELLA, 2017, p. 75-76). 
 

Portanto, ainda que a Conferência tenha resultado nas Convenções mencionadas 

acima, não teve o êxito que se esperava, principalmente, no diz respeito à delimitação da 

largura do Mar Territorial acima de três milhas marítimas.  

No tocante à proteção do ambiente marinho, o que se percebe é que os acordos 

propostos na Conferência realizada em 1958 não traçam regras de proteção. Pode-se 

confirmar tal assertiva pela leitura do disposto no artigo 24 da Convenção sobre o Alto-Mar 

de 1958, que diz que os Estados deverão dispor de normas contra poluição dos mares por 

hidrocarburos provenientes de embarcações ou oleodutos ou dispersos em virtude da 

exploração dos fundos marinhos, aplicando-se disposições de tratados e convenções que 

existem sobre o tema (BRASIL/Decreto Legislativo 45, 1968).  

Ainda acerca da proteção do meio ambiente marinho, na Convenção sobre 

Plataforma Continental de 1958, artigo 7º, estava disposto apenas que o Estado ribeirinho 

deverá tomar todas as medidas necessárias para proteger e tutelar os recursos vivos marítimos 

contra agentes nocivos (BRASIL/Decreto Legislativo 45, 1968). 

A Convenção sobre a Pesca e conservação dos recursos biológicos do alto-mar de 

1958, determinava “conservação dos recursos vivos do alto-mar” como: 

O conjunto de medidas que tornam possível o rendimento constante optimum de tais 
recursos, de maneira a elevar ao máximo o suprimento de produtos marinhos, 
alimentares e outros. Os programas de conservação devem ser estabelecidos com 
vistas a assegurar, primeiramente, o abastecimento de produtos alimentícios para 
consumo humano (BRASIL/Decreto Legislativo 45, 1968). 

 

Dessa forma, a finalidade da referida convenção estava relacionada à 

produtividade, ou seja, ao rendimento constante optimum dos recursos pesqueiros que se 

encontravam em alto-mar e não à proteção dos recursos biológicos visando à sua conservação 

para as presentes e futuras gerações. 

Assim, em 1960, ocorreu a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar, pois restaram diversos assuntos importantes que não foram abordados na 

Conferência realizada em Genebra em 1958. Nesse sentido, Wagner Menezes ressalta: 

[...] a persistente dificuldade para o estabelecimento da extensão do mar territorial, 
assim como a multiplicação de reivindicações exclusivistas sobre os recursos 
marinhos, influenciou a convocatória da denominada Segunda Conferência das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar, em 1960. Seus componentes, porém, não 
conseguiram entrar num acordo (faltou um voto para alcançar a maioria necessária) 
sobre a extensão de seis milhas do mar territorial (MENEZES, 2015, p. 30). 
 

No entanto, em virtude do curto tempo que se passara, “percebeu-se que a posição 

dos Estados continuavam muito variadas, pois o curto espaço de tempo entre as duas 
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conferências não foi suficiente para que alterasse expressivamente o quadro da primeira 

conferência” (ZANELLA, 2017, p. 76).  

Por fim, entre 1971 e 1973, a Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução 

2.340, instaura uma Comissão com a finalidade de tratar sobre a utilização pacífica dos mares 

e oceanos situados além da jurisdição nacional, denominada de Comissão dos Fundos 

Marinhos, em que essa Comissão apresentou 25 temas para serem discutidos e tornou-se 

órgão preparatório da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

Em vista disso, após nove anos de negociações e onze sessões, o tema tornou-se 

consensual em 1982, a partir da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em 

Montego Bay (Jamaica), passando a viger internacionalmente no dia 16 de novembro de 

1994. 

Finalmente, em 30 de abril de 1982, o resultado da Terceira Conferência foi 
aprovado por votação no texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, aberto à assinatura em 10 de dezembro do mesmo ano, na Bahia Montego, 
Jamaica. Por conta do número mínimo de sessenta ratificações para sua entrada em 
vigor, o texto esperou até o dia 16 de novembro de 1993, entrando efetivamente em 
vigor doze meses mais tarde, em 16 de novembro de 1994, ou seja, doze anos após 
sua aprovação (MENEZES, 2015, p. 32). 
 

Marcelo Varella (2010, p. 207) ressalta que o texto é amplamente aceito pela 

comunidade internacional, em que fixa a extensão do domínio do Estado, em diferentes 

pontos mar adentro, conforme a finalidade de seu interesse. 

 
4.2 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 1982 
 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, denominada 

internacionalmente United Nations Conventionon the Law of the Sea (UNCLOS), foi 

instituída, conforme mencionado acima, em 1982, em Montego Bay, Jamaica, e codifica, em 

seus 320 artigos e nove anexos, conceitos estabelecidos no direito internacional costumeiro. 

Hodiernamente, existem 168 Estados Partes da Convenção, incluindo 167 membros e uma 

organização internacional (Comunidade Europeia)23. 

Oliveira e Saliba, sobre a CNUDM, ressaltamm que:  

O Direito do Mar solidifica-se atualmente como ramo do Direito de fundamental 
importância, pois contém as normas que disciplinam o mar territorial, zona contígua, 
zona econômica exclusiva, plataforma continental e alto mar, além de estabelecer a 
estrutura que normatiza os espaços oceânicos, os recursos disponíveis, dentre outros 
aspectos de fundamental importância para a manutenção da vida e subsistência 
econômica (OLIVEIRA; SALIBA, 2019, p. 69). 

 

                                                      
23A lista completa dos Estados Partes poderá ser encontrada na página de internet da Divisão das Nações Unidas 
para Assuntos Oceânicos e Direito do Mar - International Tribunal for the Law of the Sea -. Disponível em: 
<https://www.itlos.org/en/general-information/>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
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Dessa forma, o documento define conceitos como mar territorial, zona contígua, 

zona econômica exclusiva, plataforma continental e áreas além da jurisdição nacional, como o 

alto-mar e os fundos marinhos internacionais. Além de constituir um marco relevante para a 

proteção do ambiente marinho, a CNUDM ainda regula as formas de usar o mar, os direitos e 

deveres dos estados aderentes à convenção, como o tráfego marítimo, a navegação, o 

sobrevoo, e, principalmente, a conservação, exploração de recursos vivos e não vivos, a pesca, 

e não menos importante, a poluição do ambiente marinho. Além de criar o Tribunal 

Internacional do Direito do Mar, que prevê mecanismos para a solução das controvérsias, 

dentre outros institutos importantes. 

Sobre o tratado de Direito do Mar, Primo et al (2018) esclarece: 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), tratado 
internacional celebrado em MontegoBay, em 1982, cuja amplitude e densidade 
renderam-lhe a alcunha de “Constituição do Mar”, é o principal documento jurídico 
internacional a normatizar, de forma abrangente, a questão da poluição marinha, 
abordando diversas de suas fontes de maneira específica e detalhada, a exemplo da 
poluição de origem telúrica, da poluição por alijamento, da poluição proveniente de 
embarcações e da poluição proveniente da atmosfera ou através dela (PRIMO; 
BARRETO; MONT’ALVERNE, 2018, p. 282). 
 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2018), o tratado sob 

comento tem como objetivo estabelecer um novo regime legal abrangente para os mares e 

oceanos e, no que concerne às questões ambientais, instituir regras práticas relativas aos 

padrões ambientais, assim como o cumprimento dos dispositivos que regulamentam a 

poluição do meio ambiente marinho; promover a utilização equitativa e eficiente dos recursos 

naturais, a conservação dos recursos vivos e o estudo, a pesquisa, a proteção e a preservação 

do ambiente marinho. 

 
4.2.1 Espaços Marítimos Delimitados Pela Convenção de Montego Bay 
 

Conforme já mencionado, o Direito do Mar é um ramo do direito que foi 

positivado a partir da CNUDM em que o texto convencional, que passa a ser denominado de 

Constituição dos Mares, tem a pretensão de definir e delimitar os espaços marítimos. Nesse 

sentido, para melhor compreensão do tema objeto de estudo, é de extrema importância 

entender um pouco desta Carta dos Mares, principalmente no que tange aos espaços 

marítimos delimitados, além de alguns deveres estabelecidos em seu texto. 

Para tanto, a CNUDM fixa a largura do mar territorial no artigo 3, segunda parte, 

nos seguintes termos: “todo Estado tem o direito de fixar a largura do seu mar territorial até 

um limite que não ultrapasse 12 milhas marítimas, medidas a partir de linhas de base 

determinadas de conformidade com a presente Convenção” (CNUDM/UN, 1982). 
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No mesmo sentido, a Lei brasileira, Número 8.617 de 1.993, “o mar territorial 

compreende uma faixa de doze milhas de largura, a contar da linha de baixa-mar24 do litoral 

continental e insular” (BRASIL, Lei 8.617, 1993). 

No mar territorial, os Estados dispõem de soberania, assim como em suas águas 

interiores, o que difere do alto-mar, como veremos adiante, tendo em vista não existir 

possibilidade de soberania, uma vez que é determinado um espaço comum da humanidade.  

Wagner Menezes conclui que: 

Ao definir o mar territorial, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
seguiu o entendimento consuetudinário de alguns Estados, estabelecendo que ele se 
estenda a partir da linha de base, ou seja, da linha de baixa-mar ao longo da costa, 
conforme definido por cartas marítimas de grande escala, até um limite que não 
ultrapasse doze milhas marítimas. Essa extensão é definida por uma linha em que 
cada um dos pontos fica a uma distância do ponto mais próximo da linha de base 
igual à largura do mar territorial (MENEZES, 2015, p. 92). 
 

No que diz respeito à soberania no espaço denominado mar territorial, no artigo 2º 

da CNUDM, está exposto:  

A soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território e das suas águas 
interiores e, no caso de Estado arquipélago, das suas águas arquipelágicas, a uma 
zona de mar adjacente designada pelo nome de mar territorial. 
Esta soberania estende-se ao espaço aéreo sobrejacente ao mar territorial, bem como 
ao leito e ao subsolo deste mar (CNUDM/UN,1982, art. 2º). 

 
No entanto, no mar territorial, de acordo com artigo 17 (CNUDM, 1982), ainda 

que prevaleça a soberania do Estado costeiro, existem algumas exceções no texto da 

Convenção dos Mares que relativizam esse direito, como o direito de passagem inocente, por 

exemplo. Já no território terrestre, em suas águas interiores, precisa-se da anuência do Estado 

soberano. 

Já a Zona Contígua é definida pelo artigo 33, também na segunda parte, nos 

seguintes termos: “A zona contígua não pode estender-se além de 24 milhas marítimas, 

contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial” 

(CNUDM/UN, 1982). 

O artigo 4º da Lei 8.617, de 04 de janeiro de 1993, que tem por base a CNUDM 

estabelece que a zona contígua é composta por uma faixa compreendida entre doze e vinte e 

quatro milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para mensurar a 

largura do mar territorial (BRASIL, Lei 8.617, 1993). Para fixar seu tamanho, contam-se, a 

                                                      
24 Linha de baixa-mar: É a linha de base a partir da qual os espaços marítimos são definidos. São definidas na 
CNUDM como Linhas da Base normal (Art. 5) ou reta (Art.7); a primeira diz respeito à linha de baixa-mar; a 
segunda aplica-se a locais onde a linha de costa seja recortada ou irregular, como entrada de baías, locais com 
recifes ou franjas de ilhas entre outros. O traçado da linha de base reta deve ser definido de acordo com o 
preconizado no Art.7 da CNUDM. 
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partir das linhas de base, estas que servem para medir a largura do mar territorial, a distância 

de 24 milhas marítimas.  

Na zona contígua, o Estado costeiro tem a obrigatoriedade de tomar medidas 

administrativas e fiscalizadoras, evitando infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, 

de imigração ou sanitários25.  

Nesse sentido, Wagner Menezes aduz que: 

na delimitação dos espaços marítimos e como forma de resguardar um espaço de 
conservação, fiscalização e controle para proteção do mar territorial dos Estados, e 
ainda segundo entendimento consolidado na Convenção de 1958, a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar disciplinou a zona contígua como espaço de 
prolongamento além do mar territorial, mas com um regime específico, menos 
amplo que o deste (MENEZES, 2015, p. 102). 
 

A zona econômica exclusiva, prevista no artigo 57 da CNUDM, abrange uma 

faixa de terra e a coluna d’água que se estende de doze a 200 milhas marítimas, também 

contada a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial 

(CNUDM/UN, 1982). 

A zona econômica exclusiva, conforme assevera MENEZES (2015, p. 102) serve 

apenas para o exercício de parcela de jurisdição do Estado costeiro, sobre certas matérias e 

circunscrita a certas finalidades. Portanto, a CNUDM, na Zona Econômica Exclusiva, propõe 

um regime jurídico exclusivo26. 

Rangel complementa com os seguintes dizeres: 

A zona econômica exclusiva estende-se até o máximo de duzentas milhas medidas a 
partir das linhas de base do mar territorial. Entre outros direitos e obrigações, o 
Estado ribeirinho tem na zona econômica direitos de soberania para fins de 
exploração e aproveitamento, conservação e administração dos recursos naturais, 
tanto vivos como não vivos, do leito e do subsolo do mar e águas adjacentes, e em 
relação a outras atividades, tendo em mira a exploração e aproveitamento 
econômicos, como a produção de energia derivada da água, das correntes e dos 
ventos. Possui também jurisdição quanto ao estabelecimento e utilização das ilhas 

                                                      
25 ARTIGO 33, Zona contígua. 1. Numa zona contígua ao seu mar territorial, denominada zona contígua, o 
Estado costeiro pode tomar as medidas de fiscalização necessárias a: a) evitar as infrações às leis e regulamentos 
aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários no seu território ou no seu mar territorial; b) reprimir as infrações 
às leis e regulamentos no seu território ou no seu mar territorial. 2. A zona contígua não pode estender-se além 
de 24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. 
(CNUDM, art. 33) 
26 ARTIGO 56. Direitos, jurisdição e deveres do Estado costeiro na zona econômica exclusiva. 1. Na zona 
econômica exclusiva, o Estado costeiro tem: a) direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, 
conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito 
do mar e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona 
para fins econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos; c) jurisdição, de 
conformidade com as disposições pertinentes da presente Convenção, no que se refere a: I) colocação e 
utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; II) investigação cientifica marinha; III) proteção e 
preservação do meio marinho; 2. No exercício dos seus direitos e no cumprimento dos seus deveres na zona 
econômica exclusiva nos termos da presente Convenção, o Estado costeiro terá em devida conta os direitos e 
deveres dos outros Estados e agirá de forma compatível com as disposições da presente Convenção. (CNUDM, 
art. 56) 
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artificiais, instalações e estruturas; investigação científica marítima; e preservação 
do meio marinho (RANGEL, 1982, p. 85). 
 

Portanto, por ser de relevante interesse econômico, houve a necessidade, devido a 

importância desse espaço, de regulamentá-lo. Cumpre mencionar que a Convenção 

consolidou a ideia de relativização da jurisdição do Estado Costeiro (BEIRÃO, 2018, p. 117), 

na  medida em que se afasta do seu território, ou seja, na medida em que se afasta da linha de 

base, diminui a soberania do Estado costeiro. 

A plataforma continental de um Estado possui previsão normativa no art. 76 da 

CNUDM. Esse espaço é compreendido em uma extensão geográfica da placa continental do 

Estado em até 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do 

mar territorial (CNUDM/UN, 1982). 

Wagner Menezes denomina a plataforma continental como sendo: 

[...] o leito eo subsolo das áreas submarinas que se estendem além deseu mar 
territorial, em toda a extensão do prolongamentonatural de seu território terrestre, até 
ao bordo exteriorda margem continental ou até uma distância de duzentasmilhas 
marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, 
nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância 
(MENEZES, 2015, p. 137). 
 

Já nos termos da Lei 8.617 de 1.993, consoante seu art. 11, a plataforma 

continental compreende: 

Art. 11. A plataforma continental do Brasil compreende o leito e o subsolo das áreas 
submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do 
prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da margem 
continental, ou até uma distância de duzentas milhas marítimas das linhas de base, a 
partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo 
exterior da margem continental não atinja essa distância (BRASIL, Lei 8.617, 1993). 
 

Na Plataforma Continental,  encontra-se grande parte de recursos minerais, como 

a produção de petróleo e gases. Além de recursos minerais, possui recursos naturais vivos e 

não vivos, em que Estado costeiro tem direitos de soberania27. 

O alto-mar não é determinado por uma porção exata de território, como 

observamos com os demais espaços delimitados pelo texto convencional. Ele se situa para 

além de todas as áreas trabalhadas nos tópicos anteriores. Antes da Convenção de Montego 

Bay, o alto mar era a extensão de águas situadas após o mar territorial. Todavia, com a 

inclusão da zona econômica exclusiva, observa-se que ele perdeu proporções de forma 

relativa.  

Nesse sentido, assegura Menezes que: 

                                                      
27BOBBIO, N. Dicionário de política. 13. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008. “O sentido mais 
amplo para o conceito de soberania pode ser exposto como o poder de mando em última instância, exclusivo e 
não derivado, do exercício do poder legitimado pelo Direito com autoridade suprema e definitiva”. 
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Até o regime de Montego Bay, o alto-mar era tudo o que se estendia além do mar 
territorial, mas, com o disciplinamento da zona econômica exclusiva, suas 
dimensões foram relativamente diminuídas, não obstante a perda geográfica tenha 
afetado seu princípio fundamental consuetudinariamente arraigado da liberdade do 
alto-mar  (MENEZES, 2015, p. 114). 
 

Cumpre ressaltar que no alto-mar será utilizado apenas para fins pacíficos 

(CNUDM/UN, 1982), e que nesse espaço não existe qualquer possibilidade de soberania28, ou 

seja, nenhum Estado pode legitimamente pretender submeter qualquer parte do alto mar à sua 

soberania (CNUDM/UN, 1982). Segundo Menezes (2015, 115), o alto-mar é, portanto, um 

espaço coletivo comum, no qual todos os Estados têm direitos absolutamente iguais e onde 

não podem invocar qualquer direito preferencial que não esteja consagrado na Convenção. 

Portanto, os recursos que se encontram em alto-mar são recursos considerados comuns porque 

não se encontram sob a soberania de nenhum Estado, estando sujeitos, entretanto, a uma regra 

de razoabilidade, qual seja, tem o dever de não interferir na possibilidade de outros Estados 

também proverem o seu aproveitamento, desde que o uso seja pacífico, racional e em um 

espírito de conservação. 

Nesse sentido, a Convenção declara e garante que navios de diferentes Estados 

que cruzam os oceanos não sofram intervenções de outros Estados. Portanto, no alto-mar está 

consolidado o princípio da liberdade de navegação. Cconforme determinado no artigo 87, da 

CNUDM (1982), “o alto mar está aberto a todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral. A 

liberdade do alto mar é exercida nas condições estabelecidas na presente Convenção e nas 

demais normas de direito internacional”. Dessa forma, “tais liberdades devem ser exercidas 

por todos os Estados, tendo em devida conta os interesses de outros Estados no seu exercício 

da liberdade do alto mar, bem como os direitos relativos às atividades na Área previstos na 

presente Convenção” (CNUDM/UN, 1982). 

Além disso, no que diz respeito ao princípio da Liberdade de Navegação, “um dos 

principais fatores que podem limitar a liberdade de navegação é que esse direito não deve ser 

exercido de uma forma a causar danos ou prejuízos ao meio ambiente” (ZANELLA, 2018, p. 

432).  

A própria Convenção determina os direitos dos Estados no alto-mar, quais sejam:  

liberdade de navegação; de sobrevoo; de colocar cabos e dutos submarinos; de construir ilhas 

artificiais e outras instalações permitidas pelo direito internacional; de pesca; e, por fim, 

liberdade de investigação científica, nos termos das Partes VI e XIII (CNUDM/UN, 1982). 

Entretanto, ainda que a Convenção determine direitos, os Estados devem pautar 
                                                      
28 ARTIGO 89. Ilegitimidade das reivindicações de soberania sobre o alto mar Nenhum Estado pode 
legitimamente pretender submeter qualquer parte do alto mar à sua soberania. (CNUDM, art. 89). 
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suas escolhas no princípio da cooperação, e não menos importante, observar os deveres 

estabelecidos em seu texto que atendem à dimensão coletiva do uso do alto mar, conforme 

exposto nos parágrafos seguintes. 

O texto confere o dever de conferir nacionalidade aos navios, que tem por 

finalidade disciplinar as jurisdições das embarcações, sendo de fundamental importância que 

os Estados tenham controle sobre seus navios e embarcações para futura responsabilização 

civil, administrativa e penal, inclusive. 

Além do dever descrito acima, os Estados têm a obrigação de prestar assistência 

em alto mar, dever que se realizará, justamente, pela atuação daqueles que em seu nome 

trafegam naquele espaço, fundamentado no princípio da solidariedade (MENEZES, 2015, p. 

123). 

É nesse sentido que, segundo Wagner Menezes,  

todos os Estados devem dispor de instalações adequadas para prestar socorro às 
vítimas de acidente em mar, com o aparelhamento de um sistema que garanta o 
funcionamento e a manutenção de um adequado e eficaz serviço de busca e 
salvamento para garantir a segurança marítima e aérea e, quando as circunstâncias 
exigirem, cooperar com esse fim com os Estados vizinhos por meio de ajustes 
regionais de cooperação mútua (MENEZES, 2015, p. 123). 
 

Os Estados têm ainda o dever de impedir o tráfico de escravos que, embora seja 

caracterizado como um crime contra a humanidade, sua prática é corriqueira na sociedade 

internacional e o alto mar é utilizado como rota para o transporte de pessoas. 

De relevante importância, principalmente nos dias de hoje, é a utilização do alto-

mar para fins pacíficos, uma vez que os Estados devem se preocupar em garantir o uso 

pacífico dos mares, tendo em vista que estes possuem poderes ilimitados. Como previsto no 

artigo 88 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, sua única restrição é com 

relação sua forma de usar, voltada, especificamente, à preservação e à manutenção da paz 

entre os Estados e povos (CNUDM/UN, 1982). 

Já com relação à pirataria, os Estados devem, conjuntamente, combater a pirataria 

em alto-mar. Como exemplo, o artigo 100 da Convenção de Montego Bay estabelece que 

“todos os Estados devem cooperar na medida do possível para a repressão da pirataria no alto 

mar ou em qualquer outro lugar fora da jurisdição de qualquer Estado" (CNUDM/UN, 1982). 

No que tange à pesca em alto mar, os Estados têm o dever de respeitar as regras 

internacionais com a finalidade de manutenção do meio ambiente marinho, proibindo que 

embarcações sob sua soberania exerçam a pesca com fins predatórios, de forma que 

diminuam consideravelmente a manutenção dos estoques e, de maneira irresponsável, 

interfiram de modo a prejudicar as comunidades de espécies migratórias, prejudicando a 
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reprodução e o desenvolvimento. 

Finalmente, os Estados têm o dever de não poluir em alto mar, obrigação prevista 

em diversos dispositivos da Convenção de Montego Bay, que determinam que os Estados 

responsabilizam-se a instituírem regras, leis e regulamentos para prevenir, reduzir e controlar 

a poluição marinha. Consequência dessa obrigação dos Estados é que estes deverão investir 

em sistema de controle sobre as embarcações que arvorem sua bandeira, de modo a evitar a 

poluição do meio ambiente marinho. Além do mais, como o alto-mar é uma extensão onde 

não existe qualquer exercício de soberania, a Convenção normatiza o combate a tal prática 

como se tratará de forma minuciosa posteriormente. 

Em relação aos fundos marinhos internacionais, denominado de Área, espaço em 

que estão grande parte de todos os recursos minerais sólidos, líquidos, ou gasosos no leito do 

mar ou no seu subsolo, incluindo, sobretudo os nódulos polimetálicos (CNUDM/UN, 1982, 

art. 133), a Convenção determina que esse espaço marítimo é patrimônio comum da 

humanidade, nos seguintes dizeres: “a Área e seus recursos são patrimônio comum da 

humanidade” (CNUDM/UN, 1982, art. 136), buscando consolidar que os recursos advindos 

dessa área não podem e não devem ser apropriados por qualquer Estado, pessoa física ou 

jurídica.  

Tomando por base esse contexto, Beirão (2018, p. 101), destaca que com a 

finalidade de proteger esse “patrimônio”, a CNUDM criou o órgão denominado de 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA),  a qual foi concedido o dever de tutelar 

a Área e seus recursos, cabendo a ela a permissão ou não de exploração. 

Nesse sentido: 

ARTIGO 137 
Regime jurídico da Área e dos seus recursos 
1. Nenhum estado pode reivindicar ou exercer soberania ou direitos de soberania 
sobre qualquer parte da Área ou seus recursos; nenhum Estado ou pessoa física ou 
jurídica pode apropriar-se de qualquer parte da Área ou dos seus recursos. Não serão 
reconhecidos tal reivindicação ou exercício de soberania ou direitos de soberania 
nem tal apropriação. 
2. Todos os direitos sobre os recursos da Área pertencem à humanidade em geral, 
em cujo nome, atuará a Autoridade. Esses recursos são inalienáveis. No entanto, os 
minerais extraídos da Área só poderão ser alienados de conformidade com a 
presente Parte e com as normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade. 
3. Nenhum Estado ou pessoa física ou jurídica poderá reivindicar, adquirir ou 
exercer direitos relativos aos minerais extraídos da Área, a não ser de conformidade 
com a presente Parte. De outro modo, não serão reconhecidos tal reivindicação, 
aquisição ou exercício de direitos (CNUDM/UN, 1982). 

 
A Convenção, no artigo 145, determina que deverão ser tomadas todas medidas 

necessárias, sob a supervisão da ISA, no que se refere às atividades realizadas na Área, para: 

a) prevenir, reduzir e controlar a poluição e outros perigos para o meio marinho, 
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incluindo o litoral, bem como a perturbação do equilíbrio ecológico do meio 
marinho, prestando especial atenção à necessidade de proteção contra os efeitos 
nocivos de atividades, tais como a perfuração, dragagem, escavações, lançamento de 
detritos, construção e funcionamento ou manutenção de instalações, dutos e outros 
dispositivos relacionados com tais atividades; 
b) proteger e conservar os recursos naturais da Área e prevenir danos à flora e à 
fauna do meio marinho (CNUDM/UN, 1982). 

 

Dessa forma, estudar, ainda que de forma breve, a importância da CNUDM é de 

suma importância para a presente pesquisa, principalmente pela relevância da zona costeira 

brasileira, em que atualmente, existem pesquisas que relacionam dados brasileiros que 

mencionam o alto índice de embarcações trafegando no mar, 

para se ter uma ideia, mais de 90% do comércio internacional é feito por transporte 
marítimo, de acordo com a associação internacional de operadores de navios 
International Chamber of Shipping (Câmara Internacional de Embarcações, em 
tradução literal).De acordo com a entidade, sem essa forma de transporte de cargas, 
seria impossível fechar negociações e expandir o comércio exterior. Atualmente, há 
mais de 50 mil navios mercantes que fazem transporte internacional de cargas e 
produtos (Governo do Brasil, 2019). 

 

Quanto à realidade interna brasileira: 

no Brasil, a expressividade do transporte marítimo também tem as mesmas 
proporções. As exportações por mar correspondem a 83,5% do total exportado pelo 
País, cerca de US$ 153,2 bilhões de janeiro a outubro. Esses números somam 521 
milhões de toneladas exportadas no período.Nas importações, a relevância é similar. 
Até outubro, as importações realizadas pelo mar somaram US$ 113,3 bilhões, o que 
corresponde a 73,6% do total das compras realizadas pelo País.Dos portos 
brasileiros são exportados os principais produtos da nossa balança comercial: soja, 
farelo de soja, milho, produtos minerais, carnes, açúcar, automóveis, café, entre 
outros bens de consumo.  Atualmente, o Brasil possui 34 portos públicos e mais de 
100 instalações portuárias privadas que cobrem 8,5 mil quilômetros de costa 
navegável (Governo do Brasil, 2019). 

 
Em vista disso, de acordo com os dados acima, disponíveis no site do Governo do 

Brasil, publicada em novembro de 2017, e atualizada em fevereiro de 2018, 83,5% do total 

exportado pelo mar e por meio do transporte marítimo, e 73,6% correspondem às importações 

realizadas no mesmo período, o que demonstra a importância do transporte marítimo para a 

economia brasileira, valores estimados em bilhões de reais. Ademais, “a costa marítima 

brasileira é extremamente rica, tanto ambiental quanto economicamente, com uma 

biodiversidade incrível e muitos recursos naturais a serem explorados” (ZANELLA, 2010, p. 

93). 

Assim, “estes números confirmam a importância territorial da zona costeira e a 

necessidade da aplicação de maiores esforços para investigar, prevenir e mitigar os impactos 

causados por espécies exóticas marinhas em nosso país” (BRASIL/MMA, 2019d), pois todas 

embarcações que entram e saem de águas jurisdicionais brasileiras, adentram nos limites 
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marinhos definidos e abordados na CNUDM e, principalmente, no mar territorial, espaço em 

que os efeitos da bioinvasão podem ser desastrosos. Assim, em virtude da importância da 

costa marítima brasileira29, além da Convenção BWM, tratado internalizado pelo Brasil, o 

país é signatário da CNUDM, dentre outras convenções internacionais relacionadas. 

 
4.3 Poluição na Convenção de Montego Bay 
 

A Convenção dos Mares, no que tange à questão acerca da poluição do meio 

ambiente marinho, traz na Parte XII um capítulo próprio sobre a proteção e preservação, 

enumerando diversos conceitos e dispositivos sobre a poluição marinha e suas origens de 

maneira detalhada, como será analisado abaixo.  

A própria análise sumária da Convenção já permite ver quais foram as principais 
preocupações daqueles que a confirmaram. Sua constituição baseia-se na distinção 
de “Partes”, que agregam diversos artigos que guardam coerência entre si. Da Parte I 
(art. 1°) à Parte XI, há a preocupação conceitual de garantia de soberania, ainda que 
em algumas áreas marítimas esta tenha sido bastante relativizada. Esse conjunto 
agrega 191 artigos que, em sua maioria, vieram resguardar os interesses prioritários 
dos Estados que se preocupavam em garantir seus direitos sobre águas lindeiras, 
bem como codificar a Área (leito do mar, fundos marinhos e seu subsolo, além dos 
limites da jurisdição nacional). Somente a partir da Parte XII é que interesses erga 
omnes foram mais explicitados, como a proteção e preservação do meio marinho, a 
pesquisa e a tecnologia marinha (MENEZES, 2019). 
 
 

Dessa forma, a Parte XII tem relevante importância para a proteção dos mares e 

oceanos, pois estabelece regras objetivas no campo do Direito Internacional Ambiental, 

principalmente quanto à proteção e preservação do meio ambiente marinho, uma vez que os 

Estados têm a obrigação de preservá-lo e protegê-lo, conforme expressamente determinado no 

artigo 192 da Convenção de Montego Bay (CNUDM/UN, 1982). 

Nessa perspectiva, complementando o artigo exposto acima, o artigo 194, 

estabelece medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, 

esclarecendo: 

que os Estados devem tomar, individual ou conjuntamente, como apropriado, todas 
as medidas compatíveis com a presente Convenção, que sejam necessárias para 
prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, qualquer que seja a sua 
fonte, utilizando para este fim os meios mais viáveis de que disponham e de 
conformidade com as suas possibilidades, e devem esforçar-se por harmonizar as 
suas políticas a esse respeito (CNUDM/UN, 1982). 

 
Dessa forma, os Estados têm a obrigação de preservar e proteger os mares e 

                                                      
29 A zona costeira brasileira possui 8.698 km de extensão e largura variável, contemplando ecossistemas 
contíguos em uma área de aproximadamente 324 mil km² e amplitude latitudinal de 4oN a 34oS. Essa faixa 
stricto sensu concentra quase um quarto da população do país, em torno de 36,5 milhões de pessoas abrigadas 
em cerca de 400 municípios, com densidade média de 121 habitantes/km², seis vezes superior à média nacional 
(20 habitantes/km²). Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/biodiversidade_33_14.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2019. 
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oceanos. Para tanto, deverão esforçar-se de forma individual ou coletiva para prevenir, reduzir 

e controlar a poluição em todas suas formas e em conformidade com suas possibilidades 

internas. 

Ponto que merece atenção e importância quanto à normatização internacional do 

direito ambiental é que a maioria dos tratados reverte-se de caráter programático de soft law30, 

no entanto no Direito do Mar possuem caráter mais impositivo, o que reforça a importância da 

Convenção dos Mares. 

A poluição marinha pode decorrer de inúmeras fontes, inclusive, de atividades 

marinhas relacionadas ao tráfego aquaviário, dividida em: por derramamento e/ou vazamento 

de óleo, por alijamento, dentre outras, conforme abaixo: 

Art. 194. 3. As medidas tomadas, de acordo com a presente Parte, devem referir-se a 
todas as fontes de poluição do meio marinho. Estas medidas devem incluir, inter 
alia, as destinadas a reduzir tanto quanto possível: a) a emissão de substancias 
tóxicas, prejudiciais ou nocivas, especialmente as não degradáveis, provenientes de 
fontes terrestres, provenientes da atmosfera ou através dela, ou por alijamento; b) a 
poluição proveniente de embarcações, em particular medidas para prevenir acidentes 
e enfrentar situações de emergência, garantir a segurança das operações no mar, 
prevenir descargas internacionais ou não e regulamentar o projeto, construção, 
equipamento, funcionamento e tripulação das embarcações[...] (CNUDM/UN, 
1982). 
 

 Já o artigo 196 da Convenção de Montego Bay dispõe sobre a utilização de 

tecnologias ou introdução de espécies estranhas ou novas no ambiente marinho, o que remete 

a poluição que decorre do deslastre das embarcações. Segundo este artigo, além dos Estados 

prevenirem e controlarem a poluição do ambiente marinho que possam resultar da utilização 

de tecnologias sob sua jurisdição ou controle, também devem tomar todas medidas 

necessárias para prevenir, reduzir e controlar a introdução, seja ela intencional ou acidental, 

no meio marinho, de espécies estranhas ou novas que têm o potencial de ocasionar mudanças 

ou prejuízos (CNUDM/UN, 1982). 

Neste sentido:    

The reference to species that may cause significant and harmful changes can be 
interpreted as including general changes of the ecosystem balance without any need 
for the species introduced to be toxic or pathogenic. The use of the word “may” begs 
arguments regarding the level of certainty that must exist before preventive 
measures have to be taken. Never theless the adoption of the precautionary 
approach, which dictates that cost-effective preventive measures should not be held 
back because of scientific uncertainty where there are threats of irreversible or 
serious damage, presumably makes the arrangement clear enough. There is little 
doubt that ballast water has already contributed to irreversible alteration of many 

                                                      
30 “Apesar de não se ter ainda, na doutrina internacionalista, uma conceituação adequada de soft law, pode-se 
afirmar que na sua moderna acepção ela compreende todas aquelas normas que visam regulamentar futuros 
comportamentos dos Estados, sem decretarem o status de “norma jurídica”, e que impõem além de sanções de 
conteúdo moral, também outras que podem ser consideradas extrajurídicas, em caso de descumprimento ou 
inobservância de seus postulados”. (MAZZUOLI, 2014, p. 1075)  
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ecosystems in many parts of the world and to the transfer of pathogens (TSIMPLIS, 
2005, p. 414)31. 
 

Portanto, observa-se, ao longo deste trabalho, que a água de lastro e os sedimentos 

nela contidos, provenientes de embarcações, é uma das formas de poluição marinha, uma vez 

que o deslastre dos navios poderá conter organismos vivos nocivos e patógenos estranhos a 

determinado meio ambiente. Além disso, tais organismos, caso sejam lançados em habitat 

diferente, poderão ocasionar um verdadeiro desastre ambiental, uma vez que é quase 

impossível erradicá-los pós-deslastre e contaminação ambiental.  

Dessa forma, levando-se em conta que a poluição que pode ocorrer por água de 

lastro e sedimento dos navios é um assunto emergencial, em virtude da sua importância no 

quesito poluição e contaminação de ambientes marinhos, buscou-se examinar se a Carta dos 

Mares traz formas de aplacar tal problema. Mas o que se observou foi que, embora tenha 

havido uma evolução ao se tratar do tema poluição no ambiente marinho, concernente 

adiversas formas de poluição, a Convenção de Montego Bay trata do assunto de forma 

genérica,  além de não trazer soluções claras e específicas sobre a temática.  

Ainda que a Convenção dos mares estabeleça diversos deveres para os Estados 

com o fim de proteção a partir de medidas preventivas, estabelecendo regras, medidas 

administrativas, ações objetivas, com o fim de combater a poluição marinha em todas as suas 

formas, em que todos os Estados devem cooperar para evitar que tais danos ocorram, percebe-

se que são instrumentos incapazes de erradicar ou, ao menos, aplacar os problemas. 

Mesmo em situações que um Estado tiver conhecimento de casos em que o meio 

marinho se encontre em perigo iminente de sofrer danos por poluição, ou já os tenha sofrido, 

deve notificá-lo imediatamente a outros Estados que julgue possam vir a ser afetados por 

esses danos, bem como às organizações internacionais competentes (CNUDM/UN, 1982). 

O artigo 199 da Convenção, que dispõe sobre planos de emergência contra a 

poluição no meio ambiente marinho, estabelece que: 

nos casos mencionados no artigo 198, os Estados da zona afetada, na medida das 
suas possibilidades, e as organizações internacionais competentes devem cooperar 
tanto quanto possível para eliminar os efeitos da poluição e prevenir ou reduzir ao 
mínimo os danos. Para tal fim, os Estados devem elaborar e promover em conjunto 

                                                      
31 A referência a espécies que podem causar mudanças significativas e prejudiciais pode ser interpretada como 
incluindo mudanças gerais no equilíbrio do ecossistema, sem qualquer necessidade de as espécies serem tóxicas 
ou patogênicas. O uso da palavra “pode” implica argumentos a respeito do nível de certeza que deve existir antes 
que medidas preventivas sejam tomadas. No entanto, a adoção da abordagem de precaução, que determina que 
medidas preventivas eficazes em função do custo não devem ser retidas por causa da incerteza científica quando 
existem ameaças de danos irreversíveis ou sérios, presumivelmente torna o acordo suficientemente claro. Há 
pouca dúvida de que a água de lastro já contribuiu para a alteração irreversível de muitos ecossistemas em muitas 
partes do mundo e para a transferência de patógenos.(TSIMPLIS, 2005, p. 414, tradução nossa). 
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planos de emergência para enfrentar incidentes de poluição no meio marinho 
(CNUDM/UN, 1982). 
 

Para tanto, a Convenção incentiva a implementação de estudos e a troca de dados 

com relação à poluição do meio marítimo, com a finalidade de controlar o grau, a natureza, o 

percurso e os riscos causados pela poluição marinha. Nesse sentido, os Estados se obrigam ao 

constante controle da poluição por meio de relatórios e programas de assistência científica, 

realizado por técnicos e programas internacionais de melhoramento com o fim de proteger o 

meio ambiente marinho, bem coletivo que a todos beneficiará.  

O próprio texto convencional classifica os tipos, origens e motivos da poluição 

marinha, estabelecendo diversos mecanismos para que os Estados se comprometam com as 

imposições estabelecidas no acordo, principalmente ratificando os diversos mecanismos para 

um melhor controle e prevenção, criando leis internas de controle. No entanto, com relação à 

proteção do meio ambiente marinho, a Convenção traça apenas o dever geral de proteção, 

conforme já estudado no artigo 192, mencionado no início do capítulo.  

Zanella sobre o tema expõe: 

[...] a Convenção de 1982, traz apenas o dever geral de preservação ambiental. Isto 
é, a CNUDM regula de forma aberta a questão, estabelecendo aos Estados uma 
obrigação geral e abstrata de proteger e preservar os ecossistemas marinhos nos 
espaços sob e fora da jurisdição nacional. Para além destas disposições gerais, a 
CNUDM não traz dispositivos regulando diretamente a proteção ambiental e a 
poluição marinha em alto-mar. A opção legislativa da Convenção de MontegoBay 
para a proteção do meio ambiente marinho foi a utilização de formas genéricas, ou 
seja, seus dispositivos impõem deveres gerais de preservação do ambiente marítimo 
(ZANELLA, 2018, p. 442). 
  

Logo, conclui-se que o texto convencional estabelece somente deveres gerais de 

proteção e preservação do ambiente marinho, restando, entretanto, “a sociedade internacional 

celebrar acordos específicos para a prevenção de cada tipo de poluição marinha” (ZANELLA, 

2018, p. 442), e também a “responsabilidade de cada Estado concretizar, na sua legislação 

interna, o regime geral concebido nesta matéria, efetivando assim o controle da degradação 

ambiental dos mares e da responsabilização dos infratores” (ZANELLA, 2018, p. 442). 

Primo et al  (2018, p. 283)  ressaltam que a Convenção é um “tratado guarda-

chuva”, que estabelece regras gerais, com base nas quais podem ser celebrados outros atos 

internacionais menos solenes e/ou mais específicos, a fim de complementar as suas 

disposições e garantir-lhes maior efetividade.  

A maior contribuição da Convenção de Montego Bay para o mundo e para o 

Brasil foi a efetivação de deveres e obrigações, excepcionalmente quanto ao dever de não 

poluir, criando diversos mecanismos para um melhor controle e prevenção, estabelecendo leis 
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internas de controle. Ela relaciona, inclusive, seis modos possíveis de poluição do ambiente 

marinho, quais sejam: de origem terrestre; de atividades relativas aos fundos marinhos sob a 

jurisdição nacional; de atividades na Área; por alijamento; de embarcações; da atmosfera ou 

através dela. 

Dessa forma, a Convenção faz alusão a diversos tipos de poluição, quais sejam, de 

origem terrestre, proveniente de atividades relativas aos fundos marinhos sob jurisdição 

nacional, provenientes de atividades na área, por alijamento e descargas ilegais (dumping), 

proveniente da atmosfera ou através dela e sobre a poluição que mais há interesse neste 

trabalho, aquela proveniente de embarcações. Mas como já dito, a poluição por água de lastro 

é um tipo muito específico de poluição e se enquadra neste tipo de poluição, mas que 

infelizmente não foi tratado com a  importância e a profundidade devida ao tema.  

O que se observou foi que outros tipos de poluição ganharam maiores destaques, 

como a poluição causada por óleo por ser uma poluição visível, mensurável e explorada pela 

mídia e pela academia com maior fôlego. Dessa forma, as prescrições estabelecidas no texto 

da CNUDM, a Parte XII, conforme já mencionado, impõe diversos deveres gerais sobre a 

proteção do ambiente marinho contra poluição proveniente de embarcações. Mas, grandes 

desastres ocorridos como o Torrey Canion, em 1967, e o desastre do superpetroleiro Amoco 

Cadiz, em 1978, por exemplo, resultou em significante parcela de normas internacionais, mais 

específicas que tratam sobre o tema. Assim, para além da CNUDM, tem-se uma gama de 

Convenções com a função precípua de proteção do ambiente marinho no combate à poluição 

por óleo e a outras formas de poluição. 

No que diz respeito ao texto da Convenção dos Mares, o artigo 194, 3, b, que trata 

sobre as medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição do ambiente marinho, alerta 

para o estabelecimento de regras para reduzir a poluição proveniente de embarcações, com o 

fim de prevenir acidentes, descargas internacionais ou não,  enfrentar situações de 

emergência, garantir a segurança das operações no mar e, por fim, regulamentar o projeto, 

construção, equipamento, funcionamento e tripulação das embarcações (CNUDM/UN, 1982). 

Para além do artigo 194, tem-se na CNUDM, o artigo 211, que trata 

especificamente sobre “poluição proveniente de embarcações”, que tem apenas a pretensão de 

convocar os Estados, cujas embarcações arvorem suas bandeiras ou estejam registrados em 

seu território, a estabelecerem regras para prevenir, reduzir e controlar a poluição do ambiente 

marinho contra poluição por embarcações (CNUDM/UN, 1982). 

Por fim, a Convenção ainda estabelece no artigo 234, que : 

os Estados têm o direito de adotar e aplicar leis e regulamentos não discriminatórios 
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para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho proveniente de 
embarcações na áreas cobertas de gelo dentro dos limites da zona econômica 
exclusiva, quando condições de clima particularmente rigorosas e a presença de gelo 
sobre tais áreas durante a maior parte do ano criem obstruções ou perigos 
excepcionais para a navegação, e a poluição do meio marinho possa causar danos 
graves ao equilíbrio ecológico ou alterá-lo de modo irreversível. Tais leis e 
regulamentos devem ter em devida conta a navegação e a proteção e preservação do 
meio marinho com base nos melhores dados científicos de que se disponha 
(CNUDM/UN, 1982). 

 
Insta salientar, por fim, que o que se percebe é que o texto convencional não 

trouxe mecanismos de prevenção e controle sobre poluição que sejam suficientes e imponham 

restrições de forma protetiva ao uso do mar. O que não significa que os mares e oceanos 

estejam desamparados, pois existem regras em outros tratados internacionais, mais 

específicos, e que tratam sobre o assunto de forma mais abrangente. Assim, percebe-se que a 

CNUDM traça regras, deveres e diretrizes para que os Estados minimizem os danos causados 

pela poluição dos mares e oceanos, todavia o cenário mundial demonstra que há ainda muita 

melhoria a ser realizada, pois ainda uma grande parcela de poluentes que é lançada 

diariamente nos oceanos. 

Assim, como se viu, os documentos legais internacionais foram mais abrangentes 

ao se mencionar a temática poluição, ampliando-se o rol dos tipos de poluição, chegando a 

mencionar a poluição por embarcação, mas o que se observou foi que a ênfase dada não foi à 

perigosa e silenciosa poluição proveniente da água de lastro, mas sim à poluição proveniente 

de óleo pelos motivos supracitados. Por outro lado, tais documentos apontaram para a 

importância de se aprofundar o tema em outros textos legais.  

Dessa forma, a temática sobre a água de lastro ficou a cargo de um texto 

internacional mais específico e de textos nacionais que ratificaram a convenção e demais 

textos existentes antes mesmo de a convenção específica sobre a água de lastro ter sido 

ratificada no Brasil. 
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5 ÁGUA DE LASTRO: PREVISÃO NORMATIVA INTERNACIONAL 
 
5.1 Organização Marítima Internacional 
 

A agência responsável pelo transporte marítimo da ONU é a Organização 

Marítima Internacional, de 1948, e busca  promover a segurança dos navios, além de  prevenir 

a poluição marinha e tem ainda o propósito de promover formas de cooperação e remoção dos 

obstáculos ao tráfego marítimo. 

A Organização tem sede em Londres, Inglaterra, conta atualmente com 169 

Estados membros, tem uma Convenção própria, denominada Convenção sobre a Organização 

Marítima Internacional, ratificada pelo Brasil em 1957. São órgãos que compõe a estrutura da 

OMI: uma Assembleia, formada por todos Estados Membros da Organização; um Conselho, 

órgão executivo da Organização, formado por quarenta membros eleitos pela Assembleia; 

Comitês e Sub-comitês, como o Comitê de Segurança Máxima e o Comitê de Proteção ao 

Meio Ambiente Marinho. 

A OMI adotou, em 2004, a Convenção BWM, com a pretensão de prevenir os 

efeitos de uma das maiores causas de poluição marinha ocasionada pela influência humana, 

quando transferem por meio do lastro e sedimento dos navios espécies além de seus limites 

naturais.  

Ocorre que as taxas anuais de transferência de espécies exóticas invasoras 

aumentaram de forma drástica nos últimos anos e o maior vetor para essas introduções 

ocorrerem são o lastro, os sedimentos, juntamente a incrustação do casco das embarcações.  

Desse modo, identificar o vetor de introdução fez-se extremamente importante 

para que o Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho da OMI desenvolvesse diferentes 

diretrizes e abordasse o problema desde 1973, no documento  final da Conferência 

Internacional sobre Poluições Marinhas32 e, em 1992, com a realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que resultou na elaboração de 

importantíssimos documentos, como a Agenda 21, que solicitou a OMI a adoção de regras 

acerca do deslastre dos navios, com o fim de evitar a disseminação de organismos não nativos 

e a Convenção sobre Diversidade Biológica, que também discorre sobre a temática e ressalta 

que a transferência de espécies exóticas invasoras ameaçam ecossistemas, habitats ou outras 

espécies. Portanto, é notável um grande esforço da comunidade global contra a poluição do 

ambiente marinho que ocorre por meio da transferência de organismos de um ambiente para o 

                                                      
32 Final Act of the International Conference on Marine Poluicion. Disponível em: 
<http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofMARPOL/Documents/MARPOL
%201973%20-%20Final%20Act%20and%20Convention.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2019. 
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outro. 

Consequentemente, a Assembléia33 da OMI, adotou em 1993, Diretrizes por meio 

da Resolução A.774 (18), tendo em vista a solicitação da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Mais tarde, em 1997, por meio da Resolução 

A.868(20), adotou Diretrizes para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro dos navios, 

com o propósito minimizar a transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes 

patogênicos introduzidos por intermédio da água de lastro e sedimento dos navios. 

Segundo Tiago Zanella: 

A iniciativa de regular o lançamento da água de lastro surgiu a partir da necessidade 
dos próprios Estados, pois, em 1988, ocorreu a grande primeira bioinvasão deste tipo 
no mundo. A introdução do mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha) nos Estados 
Unidos modificou de forma sensível a percepção dos países a respeito do problema 
da água de lastro (ZANELLA, 2010, p. 74). 

 
A finalidade era que os Estados incorporassem as diretrizes em seus ordenamentos 

jurídicos, com o fim de minimizar os riscos do deslastre dos navios. Todavia a natureza não 

vinculativa, tendo em vista o caráter não obrigatório, complicou os esforços internacionais e 

dificultou a solução dos problemas. Portanto, para uma solução estruturada, em 1999, o 

MEPC começou a redigir um novo tratado que culminou com a elaboração da Convenção 

BWM. 

 
5.1.1 Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e 
Sedimentos dos Navios de 2004 
 

Conforme abordado alhures, desde meados da segunda metade do século XX, 

principalmente pós realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a comunidade global investe em instrumentos para prevenção da poluição 

do ambiente marinho que ocorre por meio da transferência de organismos de um ambiente 

para o outro. Dessa preocupação, resultou, em 2004, na adoção, pela OMI,da Convenção 

BWM, em uma Conferência realizada em sua sede, estabelecendo normas e procedimentos 

para a gestão e controle de ambos. 

Somente entrou em vigor em 08 de setembro de 2017, depois que 30 Estados 

signatários (IMO, 2018) representando 35% da tonelagem mundial procederam com a devida 

ratificação, condição de procedibilidade para que a Convenção entrasse em vigor.  
                                                      
33 De acordo com o artigo 15 (j) da Convenção sobre a Organização Marítima Internacional, as funções da 
Assembleia, dentre outras, são: “[...] à prevenção e controle da poluição marinha por navios e outros assuntos 
relativos aos efeitos da atividade marítima no meio ambiente marinho [...]”Convenção sobre a Organização 
Marítima Internacional. Disponível em: 
<https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/convencao_imo_pub_imo_jb001e.pdf>. Acesso em 06 mai. 
2019. 
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A Convenção entrará em vigor 12 meses após ser ratificada por pelo menos 30 
países que juntos representem no mínimo 35% da arqueação bruta da frota mercante 
mundial. O número atualizado de ratificações pode ser conferido na página da 
IMO “Status das Convenções.” O texto da Convenção foi aprovado pelo Brasil 
através do Decreto Legislativo no 148/2010 de 15 de março de 2010. Em 14 de abril 
de 2010 o Brasil depositou o instrumento de ratificação junto à IMO 
(BRASIL/MMA, 2018c). 

 

O texto principal consiste em 22 artigos e um anexo que detalham os requisitos 

técnicos para a gestão da água de lastro e os sedimentos nela contidos (BRASIL/MMA, 

2018a).  

Além disso, determina diversas obrigações aos estados signatários e exigem que 

deem “efeito pleno e completo” aos princípios consagrados em seus artigos e anexos 

(Convenção BWM, 2004)34, com o fim de prevenir, minimizar e, por fim, eliminar a 

transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos através do controle e 

gerenciamento da água de lastro dos navios e dos sedimentos nela contidos (Convenção 

BWM, 2004). 

Sobre o “efeito pleno e completo”, Michael (2005, p. 217) aduz que “the measures 

described within the BWC are considered as the minimum acceptable. Thus states can give 

“full and complete” effect to the Convention by applying more stringent measures”35. 

Significa que a Convenção apenas estabelece o mínimo necessário para a preservação, 

cabendo aos Estados, com critérios específicos internos, ampliarem o sistema de proteção 

ambiental. 

Nessa perspectiva, cada Estado signatário da Convenção, de acordo com suas 

realidades internas e suas capacidades particulares, deverão “desenvolver políticas, estratégias 

ou programas nacionais para gestão de água de lastro em seus portos e águas sob a sua 

jurisdição que estejam de acordo com os objetivos desta Convenção e visem atingi-los” 

(Convenção BWM, 2004). 

Para melhor compreensão do tema, o texto convencional define o conceito de 

navio como sendo “uma embarcação de qualquer tipo em operação no meio aquático, 

incluindo os submersíveis, engenhos flutuantes, plataformas flutuantes, FSUs36 e 

FPSOs37”(Convenção BWM, 2004). 

                                                      
34Artigo 2.2 (declarando que o Anexo faz parte da Convenção). 
35 As medidas descritas no BWC são consideradas como o mínimo aceitável. Assim, os estados podem dar um 
efeito “pleno e completo” à Convenção, aplicando medidas mais rigorosas. (TSIMPLIS, 2005, p. 217, tradução 
nossa). 
36 FSUs são “unidades flutuantes para armazenamento que fornecem apoio para outras plataformas que estão em 
produção”. Disponível em: <https://www.portalnaval.com.br/glossario/10/A/>. Acesso em: 19 abr. 2019. 
37 FPSOs (Floating, Production, Storage and Offloading) “são navios com capacidade produzir, processar e 
armazenar o petróleo”. Disponível em: <http://turmapeg2014-1.blogspot.com/2014/09/plataformas-ou-sondas-
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Ainda de acordo com o texto convencional, em seu artigo 3, a Convenção aplica-

se a navios autorizados a arvorar a bandeira de uma Parte ou que operem sob a autoridade de 

uma Parte, ou seja, aplicam-se as disposições contidas na Convenção a todos os navios 

matriculados por um Estado Parte ou que estão sob sua autoridade, o que inclui, portanto, 

todos aqueles que têm o direito de arvorar a bandeira do estado ou operar sob a autoridade do 

estado (Convenção BWM, 2004), inclusive as determinações contidas nos Anexos38. 

Nesse seguimento, os Estados têm a obrigação de estimular os navios que têm o 

direito de arvorar sua bandeira e àqueles a que a convenção se aplica, para, na medida do 

possível, evitarem a captação de água de lastro e sedimentos que possam conter substâncias 

potencialmente nocivas, como organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos 

(Convenção BWM, 2004).  Devem, ainda, estimular continuamente o desenvolvimento da 

gestão da água de lastro e sedimentos nela contidos (Convenção BWM, 2004). 

Cumpre mencionar que os navios de bandeira que não fazem parte do Tratado não 

terão direito a procedimentos mais vantajoso, ou seja, os Estados Parte da Convenção deverão 

assegurar que para esses navios se aplicará a Convenção, com o propósito de não lhes conferir 

tratamento mais favorável (Convenção BWM, 2004), consoante determinação contida na 

Convenção BWM. 

Nesse sentido, Tony George Puthucherril (2008) exemplifica: 

India is neither a party to the BWC nor has passed specific ballast water laws, and 
therefore Indian or foreign ships need not adopt scientific ballast water management 
practices when visiting Indian ports. However, should an Indian ship visit a BWC 
member state port, it must comply with BWC regulations absent an express waiver 
from the host state. Furthermore, member states must take into account guidelines 
developed by the IMO and provide adequate facilities for properly receiving and 
disposing of ballast sediments in ports and terminals that are designated for the 
cleaning and repair of ballast tanks 39(PUTHUCHERRIL, 2008, p. 396). 
 

Destarte, a Convenção deverá ser aplicada a todos os navios que operam sob a 

autoridade de um Estado membro, arvorem sua bandeira ou desejam adentrar em portos dos 

                                                                                                                                                                      
de-perfuracao.html>. Disponível em: <https://www.portalnaval.com.br/glossario/10/A/>. Acesso em: 19 abr. 
2019. 
38Convenção BWM, art. 4.1. Cada Parte deverá exigir dos navios sujeitos a esta Convenção e que tenham o 
direito de arvorar sua bandeira ou que operem sob sua autoridade que cumpram as prescrições estipuladas nesta 
Convenção, inclusive as normas e prescrições aplicáveis contidas no Anexo, e deverá tomar medidas efetivas 
para assegurar que esses navios cumpram essas prescrições. 
39 Por exemplo, a Índia não é uma das partes da Convenção, nem aprovou leis específicas de água de lastro e, 
portanto, ou navios estrangeiros não precisam adotar as práticas de gestão da água de lastro quando visitar portos 
indianos. No entanto, se um navio indiano visitar um porto do estado membro da Convenção, ele deve estar em 
conformidade com os regulamentos desta. Além disso, os estados membros devem levar em conta as Diretrizes 
elaboradas pela OMI e fornecer instalações adequadas para receber e descartar corretamente o lastro e 
sedimentos nos portos e terminais designados para a limpeza e reparo de tanques de lastro. (PUTHUCHERRIL, 
2008, p. 396, tradução nossa) 
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Estados aderentes ao acordo. Porém, a Convenção determina que não se aplicará seu texto 

para alguns navios nas seguintes hipóteses, conforme abaixo:  

Artigo 3º Aplicação 
[...] 
2  A presente Convenção não se aplicará a: 
(a)    Navios não projetados ou construídos para levar Água de Lastro; 
(b)   Navios de uma Parte que só operem em águas sob sua jurisdição, a menos que a 
Parte estabeleça que a descarga de Água de Lastro por tais navios possa causar 
perdas ou danos ao seu meio ambiente, à saúde pública, às propriedades e recursos, 
ou aos de Estados adjacentes ou de outros Estados; 
(c)    Navios de uma Parte que só operem em águas sob jurisdição de outra Parte, 
sujeitos à autorização desta última Parte para tal exclusão. Nenhuma Parte poderá 
conceder tal autorização se assim procedendo prejudicar ou danificar seu meio 
ambiente, saúde pública, propriedades e recursos, ou os de Estados adjacentes ou de 
outros Estados. Qualquer Parte que não conceda tal autorização deverá notificar a 
Administração do navio envolvido que esta Convenção se aplica ao referido navio; 
(d)   Navios que só operem em águas sob jurisdição de uma Parte e em alto-mar, 
com exceção de navios que não receberam autorização nos termos do item (c) 
acima, a menos que tal Parte determine que a descarga de Água de Lastro por tais 
navios causaria perdas ou danos a seu meio ambiente, à saúde pública, às 
propriedades e recursos, ou ao de Estado adjacentes ou de outros Estados; 
(e)   Qualquer navio de guerra, navio auxiliar da Marinha ou qualquer outro navio de 
propriedade de um Estado ou operado por ele e utilizado, temporariamente, apenas 
em serviço governamental não comercial. Entretanto, cada Parte deverá assegurar, 
através da adoção de medidas apropriadas que não prejudiquem as operações ou 
capacidades operacionais de tais navios de sua propriedade ou por ela operado, que 
tais navios atuem de maneira coerente, dentro daquilo que é razoável e viável, com 
esta Convenção; e 
(f)    Água de Lastro permanente em tanques selados de navios, que não esteja 
sujeita a descarga (Convenção BWM, 2004, grifo nosso). 

 
Ademais, instalações para Recepção de Sedimentos nos portos e terminais 

designados devem prever estabelecimentos adequadas para recepção dos Sedimentos 

(Convenção BWM, 2004). Esses estabelecimentos de recepção devem ser eficientes, 

oferecendo destinação segura para os Sedimentos, além de não causarem perdas e danos ao 

meio ambiente, à saúde pública, às propriedades e recursos ou aos de outros Estados 

(Convenção BWM, 2004), além de não poderem causar atrasos indevidos aos navios 

(Convenção BWM, 2004). 

Cada Parte deverá, ainda, certificar-se que os navios que arvoram sua bandeira ou 

operam sob sua autoridade e sujeitos a vistoria e certificação sejam inspecionados e 

certificados conforme as regras contidas no Anexo (Convenção BWM, 2004). Dessa forma, 

os navios deverão ser inspecionados e certificados conforme as regras estabelecidas no 

Anexo, que serão detalhadas adiante. 

Os navios que violarem as prescrições da Convenção dentro da jurisdição de outro 

Estado estarão sujeitos a sanções estabelecidas por ele (Convenção BWM, 2004). Assim, 

países membros podem estabelecer sanções quando ocorrer violações das prescrições da 
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Convenção dentro de sua jurisdição, e as penalidades devem ser suficientemente severas para 

desencorajar o não cumprimento das normas (Convenção BWM, 2004). 

O tratado prevê, ainda, que um Estado membro tem o direito de inspecionar 

qualquer navio visitante em qualquer porto ou terminal de alto-mar para determinar se o navio 

está em conformidade com as determinações da Convenção (Convenção BWM, 2004). A 

inspeção é geralmente limitada à verificação de que o navio tem Certificado válido, inspeção 

do Livro de Registro e/ou uma amostragem desse resíduo (Convenção BWM, 2004). Nos 

casos em que o navio não possuir um Certificado válido ou houver motivos claros para crer 

que: (a) a condição do navio ou de seus equipamentos não corresponda substancialmente às 

características do Certificado; ou (b) o Comandante do navio ou a tripulação não estejam 

familiarizados com procedimentos essenciais de bordo relativos à gestão de água de lastro, ou 

não implementaram tais procedimentos, uma inspeção detalhada poderá ser realizada 

(Convenção BWM, 2004). Tais inspeções devem assegurar que o navio não descarregará água 

de lastro até que possa fazê-lo sem que isso represente uma ameaça de dano ao meio 

ambiente, à saúde pública, às propriedades ou aos recursos (Convenção BWM, 2004). 

Quanto à pesquisa e ao monitoramento, as Partes deverão envidar esforços para, 

individualmente, ou, em conjunto, promover pesquisas científicas e técnicas sobre o 

gerenciamento da água de lastro e monitorar os efeitos em águas sob sua jurisdição 

(Convenção BWM, 2004).   

Além disso, cada Parte deverá, para promover os objetivos da Convenção, 

disponibilizar para outras Partes informações relativas a programas científicos e tecnológicos 

e a medidas técnicas alcançadas quanto ao gerenciamento da água de lastro e à eficácia da 

gestão que fora deduzida de quaisquer programas de monitoramento e avaliação (Convenção 

BWM, 2004). 

De acordo com suas legislações nacionais, os Estados Partes se comprometem a 

cooperar ativamente com a transferência de tecnologia relativa ao gerenciamento do lastro e 

sedimentos dos navios com outros Estados membros (Convenção BWM, 2004), além de 

fornecer apoio às outras Partes que solicitarem assistência técnica para: 

Artigo 13 
[...] 
(a) Treinar pessoal; 
(b) Assegurar a disponibilidade de tecnologia, equipamentos e instalações 
relevantes; 
(c) Iniciar programas conjuntos de pesquisa e desenvolvimento; e 
(d) Empreender outras ações visando a efetiva implementação desta Convenção e de 
orientação desenvolvida pela Organização a ela relacionada (Convenção BWM, 
2004). 
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Para uma proteção eficiente em áreas além dos limites territoriais da jurisdição 

nacional, o Artigo 2(9) impõe que as Partes deverão envidar esforços conjuntos no combate às 

ameaças aos ecossistemas e biodiversidades marinhas sensíveis, e apela aos Estados membros 

a cooperar sob os auspícios da OMI, com relação ao gerenciamento da água de lastro, pois 

reconhece-se atualmente que a bioinvasão é um risco à biodiversidade, podendo causar danos 

gravosos que podem se estender para além das fronteiras nacionais (Convenção BWM, 2004).  

Nesse sentido, Maria Helena Fonseca de Souza Rolim salienta: 
 

Biodiversity describes the interrelation among species, bothflora and fauna, and the 
ecological communities they inhabit. Interference with any part of biodiversity aff 
ects the other components. This complex ecological interdependence does not 
respect legal national boundaries and jurisdiction. Clearly, issues of domestic 
concern do have an international impact, which invokes the enforcement of 
principles and rules of international environmental law to ensure the conservation of 
biodiversity and the preservation of life on Earth. Underthis teleology, the BWM 
Convention, Article 2, paragraph 9, refers to internationalcooperation among the 
Parties, under the aegis of the IMO, to address threats and risks to vulnerable or 
threatened marine ecosystems and biodiversity in areasbeyond the limits of national 
jurisdiction in relation to ballast water management. The BWM Convention 
acknowledges that threats to biodiversity extend beyondnational boundaries 
(ROLIM, 2008, p. 12)40 
 

Dessa forma, a Convenção encoraja a cooperação entre os Estados com interesses 

comuns na proteção de determinada área geográfica, particularmente as Partes que fazem 

fronteira com mares fechados ou semifechados, em que esta cooperação pode, inclusive, 

estabelecer acordos regionais coerentes com o texto convencional (Convenção BWM, 2004). 

Para tanto, a finalidade precípua da Convenção que éo estabelecimento de regras 

efetivas sobre o controle e o gerenciamento do lastro e sedimento dos navios, com vistas a 

eliminar os riscos que estes podem causar ao meio ambiente, à saúde pública, às propriedades 

e aos recursos decorrentes de suas transferências. Ela determina, de forma ampla, o 

significado de gerenciamento de água de lastro e sedimentos nela contido, conforme abaixo: 

Artigo 1 
[...] 
3. “Gestão de Água de Lastro” significa processos mecânicos, físicos, químicos e 
biológicos, sejam individualmente ou em combinação, para remover, tornar 
inofensiva ou evitar a captação ou descarga de Organismos Aquáticos Nocivos e 
Agentes Patogênicos encontrados na Água de Lastro e Sedimentos nela contidos 

                                                      
40“A biodiversidade descreve a inter-relação entre as espécies, tanto a flora quanto a fauna, e as comunidades 
ecológicas que eles habitam. A interferência com qualquer parte da biodiversidade afeta os outros componentes. 
Esta interdependência ecológica complexa não respeita as fronteiras e jurisdições nacionais legais. Claramente, 
as questões de interesse interno têm um impacto internacional, que invoca a aplicação de princípios e regras da 
lei ambiental internacional para garantir a conservação da biodiversidade e a preservação da vida na Terra. Sob 
esta teleologia, a Convenção BWM, Artigo 2, parágrafo 9, refere-se à cooperação internacional entre as Partes, 
sob a égide da OMI, para tratar ameaças e riscos a ecossistemas marinhos vulneráveis ou ameaçados e 
biodiversidade em áreas além dos limites da jurisdição nacional em relação à gestão da água de lastro. A 
Convenção BWM reconhece que as ameaças à biodiversidade se estendem além das fronteiras nacionais”. 
(ROLIM, 2008, p. 12, tradução nossa) 
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(Convenção BWM, 2004) 
 

De acordo com a definição acima, esse gerenciamento poderá ocorrer de forma 

isolada ou em combinações, com o fim de remover, tornar inofensivo e até mesmo evitar a 

captação e a descarga de organismos prejudiciais e microrganismos patogênicos contidos no 

lastro e sedimentos dos navios. Para isso, o texto convencionalfixa diversas regras que servem 

para orientar o controle e a gestão do lastro e sedimento dos navios, que estão determinadas 

no Anexo, que contêm cinco Seções. 

A Seção A traz diversas Considerações Gerais, como Definições de conceitos 

importantes, Aplicabilidade Geral da Convenção, Exceções, Isenções e condições de 

Conformidade Equivalente para determinadas embarcações (Convenção BWM, 2004). A 

Regra A-2 é uma regra de “aplicabilidade geral”. Eladetermina que o deslastre só será 

realizado se houver uma Gestão eficiente do lastro utilizado pelos navios,“salvo se houver 

disposição em contrário, a descarga de água de lastro só será realizada por Gerenciamento de 

Água de Lastro em conformidade com os dispositivos deste Anexo” (Convenção BWM, 

2004). 

Para isso, na Seção B, que trata sobre as Prescrições de Gestão e Controle para 

Navios, determinou-seque os navios deverão possuir a bordo um Plano de Gerenciamento da 

Água de Lastro, um Livro Registo da Água de Lastro, Gestão de Água de Lastro para Navios, 

com modelo de construção para novos navios e critérios para a Troca de Água de Lastro e 

Gestão de Sedimentos para Navios. 

O Plano de Gestão da Água de Lastro (Convenção BWM, 2004), que será 

específico para cada Navio (Convenção BWM, 2004) e que será utilizado também para 

Gerenciar os Sedimentos dos Navios (Convenção BWM, 2004),  deverá:  

.1 detalhar procedimentos de segurança para o navio e tripulação associados ao 
Gerenciamento de Água de Lastro, conforme prescrito por esta Convenção;  
.2 fornecer uma descrição detalhada das ações a serem empreendidas para 
implementar as prescrições de Gerenciamento de Água de Lastro e práticas 
complementares de Gerenciamento de Água de Lastro, conforme estipuladas nesta 
Convenção;  
.3 detalhar os procedimentos para a destinação de Sedimentos: .1 no mar; e .2 em 
terra;  
.4 incluir os procedimentos para coordenação do Gerenciamento de Água de Lastro 
a bordo que envolva descarga no mar com as autoridades do Estado em cujas águas 
tal descarga ocorrerá;  
.5 designar o oficial de bordo responsável por assegurar que o plano seja 
corretamente implementado;  
.6 conter as prescrições de relatórios para navios estipuladas nesta Convenção; e  
.7 ser escrito no idioma de trabalho do navio. Se o idioma usado não for inglês, 
francês ou espanhol, uma tradução para um destes idiomas deverá ser incluída 
(Convenção BWM, 2004). 

 
Além do plano de gerenciamento detalhado acima, cada navio deverá ter a bordo 
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um Livro Registo da Água de Lastro (Convenção BWM, 2004), que deverá ser mantidos a 

bordo por um período de dois anos em que o último lançamento for realizado, deverá ainda 

mantê-lo sob o controle do proprietário ou qualquer outra organização ou pessoa responsável, 

por um período de três anos, conforme determinado na Regra B-2. Além disso: 

Cada operação relativa à Água de Lastro deverá ser totalmente registrada sem 
demora no Livro Registro da Água de Lastro.  Cada lançamento deverá ser assinado 
pelo oficial responsável pela operação em questão e cada página concluída deverá 
ser assinada pelo Comandante.  Os lançamentos no Livro Registro da Água de 
Lastro deverão estar no idioma de trabalho do navio.  Se o idioma não for inglês, 
francês ou espanhol, os lançamentos deverão conter uma tradução em um destes 
idiomas.  Quando lançamentos no idioma nacional oficial do Estado cuja bandeira o 
navio tem direito a arvorar forem também usados, estes prevalecerão no caso de 
litígio ou discrepância (Convenção BWM, 2004). 

 
A Convenção BWM, Regra B-3, determina padrões de Gerenciamento de Água de 

Lastro para Navios construídos antes e depois de 2009, conforme abaixo:  

Um navio construído antes de 2009: .1 com uma Capacidade de Água de Lastro 
entre 1.500 e 5.000 metros cúbicos, inclusive, deverá efetuar um Gerenciamento de 
Água de Lastro que pelo menos siga a norma descrita na Regra D-1 ou Regra D-2 
até 2014, a partir de quando deverá obedecer pelo menos a norma descrita na Regra 
D-2; .2 com uma Capacidade de Água de Lastro menor que 1.500 ou maior que 
5.000 metros cúbicos deverá efetuar um Gerenciamento de Água de Lastro que pelo 
menos siga a norma descrita na Regra D-1 ou Regra D-2 até 2016, a partir de 
quando deverá obedecer pelo menos a norma descrita na Regra D-2 (Convenção 
BWM, 2004). 

 
Cumpre ressaltar que as determinações contidas na regra acima, Regra B-3, não se 

aplicarão, conforme Exceções descritas na Regra A-3, a:  

.1 captação ou descarga de Água de Lastro e Sedimentos nela contidos, necessárias 
para garantir a segurança de um navio em situações de emergência ou salvaguarda 
da vida humana no mar; ou  
.2 descarga acidental ou entrada de Água de Lastro e Sedimentos nela contidos 
resultantes de avaria a um navio ou em seus equipamentos: .1 contanto que todas as 
precauções razoáveis, visando prevenir ou minimizar o lançamento, tenham sido 
tomadas antes e depois da ocorrência ou da descoberta da avaria ou descarga; e .2 a 
menos que o armador, Companhia ou oficial responsável propositada ou 
negligentemente tenha causado o dano; ou  
.3 captação e descarga de Água de Lastro e Sedimentos nela contidos quando feitas 
com a finalidade de evitar ou minimizar incidentes de poluição do navio; ou  
.4 captação e subseqüente descarga em alto-mar da mesma Água de Lastro e 
Sedimentos nela contidos; ou  
.5 descarga da Água de Lastro e Sedimentos nela contidos de um navio no mesmo 
local onde a totalidade dessa Água de Lastro e seus Sedimentos se originou, e 
contanto que nenhuma mistura com Água de Lastro e Sedimentos captada de outras 
áreas tenha ocorrido.  Se tiver havido mistura, a Água de Lastro trazida de outras 
áreas estará sujeita ao Gerenciamento de Água de Lastro em conformidade com este 
Anexo (Convenção BWM, 2004). 

 
Além disso, na Regra A-4 os Estados concedem Isenções em águas sob suas 

jurisdição,quanto à aplicação da Regra B-3: 

Uma Parte ou Partes, em águas sob a sua jurisdição, poderá conceder isenções a 
quaisquer prescrições de aplicação das regras B-3 ou C-1 além das isenções contidas 
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nesta Convenção, mas somente quando elas forem: .1 concedidas a um navio ou 
navios em uma viagem ou viagens entre portos ou locais especificados; ou para um 
navio que opere exclusivamente entre portos ou locais especificados; .2 vigorar por 
um período não superior a cinco anos, sujeitas a revisão intermediária; .3 concedidas 
a navios que não misturem Água de Lastro ou Sedimentos nela contidos a não ser 
entre os portos ou locais especificados no parágrafo 1.1; e .4 concedidas com base 
nas Diretrizes para avaliação de risco desenvolvidas pela Organização (Convenção 
BWM, 2004). 

 
Pode-se observar que a Convenção BWM incluiu em seu texto exceções e 

isenções que, de certa forma, por mais que estejam baseadas em justificativas razoáveis, 

acabam por colocar o meio ambiente marinho em risco. A título de exemplo, uma das 

justificativas para eximir os navios do cumprimento das normas estabelecidas no tratado, 

baseia-se na seguinte afirmativa, exigir a troca da água de lastro, para todos os navios, seria, 

de certa forma, sobrecarregar desnecessariamente todos os navios.  

Para os navios construídos depois de 2009, as demais disposições da Regra B-3, 

determinam que deverão seguir o estabelecido na Regra D-2, que será analisada adiante. Por 

fim, quanto à Regra B-3, cumpre mencionar que suas prescrições não se aplicam a navios que 

descarreguem água de lastro em Instalações de Recepção com base nas Diretrizes 

desenvolvidas pela OMI (Convenção BWM, 2004). Além de prescrever que outros Métodos 

de Gerenciamento de Água de Lastro também poderão ser aceitos como alternativas para as 

prescrições descritas nos parágrafos 1º a 5º, contanto que tais métodos garantam pelo menos o 

mesmo nível de proteção ao meio ambiente, à saúde pública, às propriedades ou recursos e 

sejam aprovados em princípio pelo MEPC (Convenção BWM, 2004). 

Ademais, normas foram definidas para o gerenciamento da água de lastro na 

Seção D, como a Norma de Troca de Água de Lastro (Convenção BWM, 2004) e a Norma de 

Desempenho de Água de Lastro (Convenção BWM, 2004). Essas normas são exigências que 

deverão ser aprovadas pela OMI. Elas determinam o mínimo de eficiência que sistemas de 

tratamento da água de lastro deverão atender para serem utilizados pelos navios. 

Segundo Newton Pereira e Hernani Brinati: 

A IMO por meio da BWMC recomendou alguns procedimentos operacionais que os 
comandantes devem aplicar durante a viagem, enquanto não surge uma técnica 
eficaz para resolver o problema da bioinvasão. Basicamente, as normas exigem que 
seja feita a substituição oceânica da água de lastro (PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 
49). 
 

Assim, a troca oceânica, determinada na Norma D-1, Norma de Troca de Água de 

Lastro consiste em exigir que os navios realizem trocas de água de lastro de pelo menos 95% 

do volume de água de lastro (Convenção BWM, 2004) e, sempre que possível, realizar a troca 

do lastro a pelo menos 200 milhas náuticas da zona costeira mais próxima em águas com 200 
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metros de profundidade, ao menos, levando em conta as Diretrizes da OMI (Convenção 

BWM, 2004). 

No entanto, em situações que esse remanejamento não seja possível, a troca 

deverá ser realizada conforme determinado acima, mas o mais distante possível da terra mais 

próxima, a pelo menos 50 milhas náuticas da terra mais próxima e em águas com pelo menos 

200 metros de profundidade (Convenção BWM, 2004). Em situações em que o cumprimento 

dessas determinações não seja viáveis, o Estado do Porto pode determinar áreas onde o navio 

realizará a troca (Convenção BWM, 2004). 

Essa metodologia parte de princípios como o que se verá a seguir:  

O princípio preventivo deste procedimento se fundamenta no fato de que as espécies 
oceânicas não sobrevivem em ambientes de regiões costeiras e vice-versa. 
Basicamente, considera-se que os organismos oriundos de portos tropicais não 
devem sobreviver e nem se reproduzir em águas geladas, temperadas e polares, 
devido à diferença de similaridade ambiental (PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 49). 

 
Não obstante, não será exigido que um navio desvie ou retarde seu plano de 

viagem para cumprir a regra que determina a troca do lastro a pelo menos 200 milhas náuticas 

da terra mais próxima em águas com 200 metros de profundidade (Convenção BWM, 2004). 

No mesmo sentido, não será exigida a troca nos termos determinados no parágrafo acima caso 

o comandante do navio decidir que essa ação ameaçaria a segurança e estabilidade do navio, 

da tripulação e passageiros, em virtude de condições meteorológicas ruins, falha ou tensões 

em equipamento do navio, ou qualquer outra condição adversa (Convenção BWM, 2004). Por 

fim, caso não seja possível a troca conforme estipulado nesta Regra, os motivos serão 

registrados no Livro de Registro da Água de Lastro (Convenção BWM, 2004). 

Segundo Pereira e Brinati (2018c, p. 51) “a troca oceânica consiste da substituição 

da água de lastro captada pelo navio na região portuária pela água do oceano”  que ser 

realizada por vários métodos, em que os mais comuns são: sequencial, fluxo contínuo, 

transbordamento e diluição.  

Ainda de acordo com Pereira e Brinati (2018c, p. 51), “o método mais simples de 

troca oceânica é o sequencial, pois, na prática, os tanques são esvaziados sequencialmente, 

normalmente aos pares, para evitar problemas de estabilidade do navio”. Contudo, para que a 

troca sequencial seja considerada eficiente, é necessário trocar 95% da água contida nos 

tanques dos navios, conforme determinação contida na Convenção BWM, já ressaltada acima. 

Por sua vez, o método do fluxo contínuo tem por objetivo trocar o lastro captado, 

de maneira contínua, ou seja, sem esvaziar os tanques de lastro, enchendo-os de modo 

contínuo com água do oceano, em uma quantidade três vezes superior ao volume suportado 
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no tanque de lastro. 

Assim, no mínimo 300% (da capacidade máxima dos tanques) de água limpa de 
áreas oceânicas profundas devem ser bombeadas para dentro de cada tanque de 
lastro até atingir o nível mínimo de 95% de troca volumétrica. O controle do 
processo é feito pela tripulação que deve monitorar o volume introduzido nos 
tanques, através da razão volume do tanque pela capacidade da bomba. Entretanto, 
esta não é uma tarefa trivial. Mesmo que, ao iniciar a operação de escoamento dos 
tanques, um tanque esteja parcialmente cheio de água de lastro de alto risco, este 
deve ser bombeado a 300% de sua capacidade máxima. A vazão de 300% começa a 
ser medida quando a água limpa de áreas oceânicas profundas começa a entrar no 
tanque e não quando o tanque começa a derramar (PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 
52). 

 
Já o método de transbordamento dos tanques resume-se em realizar o deslastre 

pela parte superior do tanque, ou seja, pelo “convés” do navio. Esse método “busca garantir a 

estabilidade do navio, mas não garante a eliminação de todas as espécies e organismos” 

(PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 55), tendo em vista que “a eficiência dos métodos é da 

ordem de 90%. Grande parte dos navios graneleiros que operam nos portos brasileiros 

utilizam esse procedimento para trocar a água de lastro no mar (PEREIRA; BRINATI, 2018c, 

p. 56). 

Por fim, o método da diluição – desenvolvido pela Petrobras, consiste no 

carregamento de água oceânica por meio da parte superior do tanque que é, simultaneamente, 

descarregada pela parte inferior do tanque, sempre com a mesma vazão, de forma que o 

volume de água de lastro no tanque seja contínuo. Segundo Pereira e Brinati, “a principal 

diferença desse método em relação aos anteriores é que a água do mar é inserida pelo convés 

do navio, enquanto que os outros se utilizam da caixa de mar do navio” (PEREIRA; 

BRINATI, 2018c, p. 57). 

Além desses métodos, existem diversos outros ainda não homologados pela OMI, 

que estão em fase de teste, para posteriormente serem aprovados pela Organização. Dentre 

eles, podem-se mencionar os “diferença de pressão” e “ballast-free”. Todavia, embora 

existam diversos métodos, é importante ressaltar que suas capacidades para produzir os 

efeitos desejados dependem, sobretudo, da atenção dispensada à ação  e da responsabilidade 

dos tripulantes do navio.  

Por exemplo, as embarcações poderiam evitar carregar o lastro dentro dos portos 
com cargas elevadas de sedimento em suspensão, nas áreas da descarga de água de 
esgoto, como o porto de Santos, ou em “pontos de risco”; onde se sabe da presença 
de certos organismos não desejados. Por exemplo, portos do Sul em que o mexilhão 
dourado faz-se presente. Aliado a isso, um plano para o manuseio da água de lastro, 
desenvolvido conjuntamente com o plano de carga do navio, ajudaria o comandante 
a ajustar as necessidades de carregamento e descarga do lastro nestas localidades 
garantindo a segurança no navio (PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 62). 

 
A Convenção BWM estabelece na Regra D-2, que trata sobre as Normas para 
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Gestão de Água de Lastro, Normas de Desempenho de Água de Lastro que: 

Os navios que realizam Gerenciamento de Água de Lastro em conformidade com 
esta regra deverão descarregar menos de 10 organismos viáveis por metro cúbico 
com dimensão mínima igual ou maior que 50 micrômetros e menos de 10 
organismos viáveis por mililitro com dimensão mínima menor que 50 micrômetros e 
com dimensão mínima igual ou maior que 10 micrômetros. A descarga dos 
micróbios indicadores não deverá exceder as concentrações específicas descritas no 
parágrafo 2º (Convenção BWM, Seção D. Regra D-2). 
 

No entanto, mesmo que esses regramentos sejam cumpridos, seja com relação as 

Normas de Troca de Água de Lastro (Regra D-1), seja Normas de Desempenho de Água de 

Lastro (Regra D2), Erkki Leppäkoski, questiona: 

Even if these biological quality criteria for discharged ballast water could be met, 
several key questions remain unanswered: How clean is clean? How can the quantity 
of remaining life in treated ballast water be assessed? Are organisms alive or 
virtually viable, that is, able to reproduce in the water into which they are released? 
While a medium-sized bulk carrier could still release half a million  viable 
organisms when deballasting, from a biological viewpoint, a single fertilized female 
specimen would be suffi cient to initiate an invasion (Leppäkoski, 2004, p. 21)41. 

 
Dessa forma, o autor conclui: 

In fact, some of the short and long-term challenges for environmental scientists, 
technology developers and decision makers are readily identifi ed: implementation 
of the IMO guidelines for ballast water exchange in the open sea; investment in 
research and development of cost-eff ective and environmentally sound ballast-water 
treatment methods; support of research and development concerning new antifouling 
coatings subsequent to the TBT ban; ratifi cation and implementation of the BWM 
Convention; and development of applicable strategies for those regional seas not 
taken into consideration in the global convention (e.g., the North, Baltic, Black and 
Mediterranean seas). Eradication of established alien species is not a realistic option; 
eff ective treatment methods for ballast water must be developed that prevent or 
reduce the risks of ship-mediated introductions (Leppäkoski, 2004, p. 21)42. 
 

Assim, diante de todo exposto, cumpre ressaltar que a Convenção BWM tem 

como objetivo geral prevenir os efeitos potencialmente devastadores provocados pela 

dispersão global de organismos aquáticos nocivos por meio da água de lastro e dos 

sedimentos dos navios, em que a OMI normatiza regras e ações para os próprios membros 

                                                      
41 “Mesmo que esses critérios de qualidade biológica para a água de lastro descarregada possam ser atendidos, 
várias questões-chave permanecem sem resposta: Como se dá a limpeza? Como a quantidade de vida 
remanescente na água de lastro tratada pode ser avaliada? Os organismos são vivos ou virtualmente viáveis, isto 
é, capazes de se reproduzir na água em que são liberados? Enquanto um graneleiro de tamanho médio ainda 
poderia liberar meio milhão de organismos viáveis ao deslastrear, de um ponto de vista biológico, uma única 
amostra feminina fertilizada seria suficiente para iniciar uma invasão” (Leppäkoski, 2004, p. 21, tradução nossa). 
42 “De fato, alguns os desafios a curto e longo prazo para os cientistas ambientais, a tecnologia desenvolvedores 
e tomadores de decisão são facilmente identificados: a implementação das Diretrizes da IMO para troca de água 
de lastro em mar aberto; investimento em pesquisa e desenvolvimento de métodos de tratamento de água de 
lastro custo-efetivos e ambientalmente saudáveis; apoio à pesquisa e desenvolvimento de novos antiincrustantes 
revestimentos subsequentes à proibição de TBT; ratificação e implementação do Convenção BWM; e 
desenvolvimento de estratégias aplicáveis para aqueles mares não considerados na convenção global (por 
exemplo, o Norte, Mares Báltico, Negro e Mediterrâneo). A erradicação de espécies exóticas estabelecidas é não 
é uma opção realista; métodos de tratamento eficazes para a água de lastro devem ser desenvolvidos que 
previnem ou reduzam os riscos de introduções mediadas por navios” (Leppäkoski, 2004, p. 21, tradução nossa). 
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(IMO, 2018). No entanto, de acordo com Pereira (2012, p. 313), “embora a OMI, por uma 

questão de soberania, tenha sido incumbida de tomar iniciativas de prevenção e controle da 

bioinvasão por meio da água de lastro, vários países estão criando suas próprias políticas para 

tratar sobre o tema”.  

Nesse sentido, no próximo capítulo, analisar-se-á a legislação nacional brasileira 

sobre água de lastro, suas formas de tratamento e os órgãos de fiscalização das embarcações, 

para, no capítulo seguinte, verificar se as normas brasileiras estão em conformidade com o 

texto da Convenção BWM, cerne da questão deste trabalho. 
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6 ÁGUA DE LASTRO: análise da convencionalidade da legislação nacional. 
 
6.1 O Controle da Convencionalidade das Leis 
 

Controle de convencionalidade das leis consiste na análise da compatibilidade das 

normas com relação ao texto da convenção internacional que lhe deu origem, configurando, 

dessa forma, “o processo de compatibilização vertical (sobretudo material) das normas 

domésticas com os comandos encontrados nas convenções internacionais de direitos 

humanos” (MAZZUOLI, 2014, p. 411). Nesse viés, afirma-se que qualquer tratado de direito 

humano torna-se paradigma para o controle de convencionalidade das normas e atos internos, 

com o fim de assegurar seu cumprimento pelo ordenamento jurídico interno do Estado e 

garantir efetividade às Convenções Internacionais. 

Para tanto, o objetivo precípuo desse controle visa verificar a compatibilidade das 

leis internas com relação aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil e ainda em 

vigor no país. Assim, quando o Brasil adotou a Convenção BWM e a ratificou por meio do 

Decreto Legislativo número 148, de 15 de março de 2010, assinado pelo presidente do Senado 

Federal José Sarney, esse  decreto trouxe, na íntegra, o documento redigido pela Organização 

Marítima Internacional, traduzido para o português. 

Conforme esclarecido anteriormente, a referida Convenção é relevante porque,  

por mais que o comércio internacional, sobretudo por meio dos mares e oceanos, contribuiu 

sobremaneira para a evolução da sociedade, a água de lastro transportada pelas embarcações é 

considerada como um dos vetores de transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes 

patogênicos de um ambiente para outro, ocasionando a denominada biopoluição, isto é, a 

poluição biológica do ambiente marinho. Dessa forma, a OMI adotou a Convenção BWM, 

tendo o Brasil a internalizado por meio do decreto acima, tornando-a exigível perante os 

Poderes Públicos, pois se trata de documento normativo internacional vinculativo, com a 

finalidade de proteção ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado reconhecido 

como um direito fundamental.   

Destarte, no presente capítulo, serão analisados os aspectos da legislação nacional 

brasileira no que tange à  proteção do ambiente marinho contra biopoluição para, ao final, 

verificar, no plano legislativo, se os regramentos brasileiros que versam sobre o tema estão 

em conformidade com a Convenção BWM, uma vez que não é suficiente que as normas 

internas estejam de acordo apenas com a Constituição, é preciso que também estejam em 

consonância com os tratados internacionais dos quais  o Brasil seja parte, visando não apenas 

a realizar um controle de constitucionalidade, e sim, um controle de convencionalidade dessas 
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leis, principalmente porque “a proteção do meio ambiente não é matéria reservada ao domínio 

exclusivo da legislação doméstica dos Estados, mas é dever de toda comunidade 

internacional” (MAZZUOLI, 2014, p. 1074). 

Antes de adentrar no âmago de tal discussão, contudo, vale tratar acerca dos 

motivos pelos quais o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no ordenamento 

jurídico brasileiro, têm status de direito humano fundamental-constitucional. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está disposto no artigo 

225, da Constituição Federal de 1988, sendo a primeira a dispensar tratamento em um 

capítulo inteiro para a proteção do meio ambiente, que dispõe: 

CAPÍTULO VI 
DO MEIO AMBIENTE 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 
Embora o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado não 

esteja de forma explícita no rol dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da 

Constituição Federal, o parágrafo 2º, do artigo sob comento, confirma seu caráter de direito 

fundamental, em virtude de seu texto admitir o reconhecimento daqueles direitos que não 

estejam expressos no rol dos direitos fundamentais, tendo em vista que se trata de uma 

cláusula aberta ou de não tipicidade, quando dispõe que “os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” 

(BRASIL, 1988).  

Em síntese, reconhece-se a existência da fundamentalidade de direitos originários 

de tratados internacionais em que o Brasil seja parte, integrando as normas sancionadas no 

ordenamento jurídico-constitucional, além de outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotada. Consequentemente, o direito ao meio ambiente saudável, disposto do artigo 

225, da Carta da República, compõe o rol dos direitos fundamentais, apesar de não estar 

inserido no artigo 5º, do diploma, apoiando-se no §2º. Portanto, conclui-se, pela leitura do 

artigo 5º, parágrafo 2º, que o direito ao meio ambiente saudável representa um direito 

fundamental. 

Cumpre ressaltar que o direito ao meio ambiente sadio é reconhecido como direito 

humano fundamental, caracterizado como direito de todos, destinado a ser um direito 

intrínseco ao direito à vida, tendo ingressado no ordenamento jurídico brasileiro depois de 

reconhecido globalmente, na Declaração de Estocolmo de 1972, pois “antes da Conferência 
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de Estocolmo, o meio ambiente era tratado, em plano mundial, como algo dissociado da 

humanidade” (MAZZUOLI, 2014, p. 1075). 

Dessa forma, pode-se realizar tal afirmativa, no que tange ao assunto, em virtude 

da Declaração de Estocolmo incluir o meio ambiente de qualidade ao rol de direito humano 

fundamental em seu primeiro princípio: 

Princípio 1 
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 
levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 
melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as 
políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a 
discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 
estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas (DECLARAÇÃO DE 
ESTOCOLMO, 1972). 

 
Por esse ângulo, Valerio Mazzuoli salienta: 

O direito fundamental ao meio ambiente foi reconhecido no plano internacional pela 
Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, adotada pela Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, cujos 26 princípios têm a mesma 
relevância para os Estados que teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
adotada em Paris, em 1948, pela Resolução 217 da Assembleia Geral da ONU, 
servindo de paradigma e referencial ético para toda comunidade internacional, no 
que tange à proteção internacional do meio ambiente como um direito humano 
fundamental de todos (MAZZUOLI, 2014, p. 1074). 

 
José Afonso da Silva (2002, p. 69/70), em sua obra Direito Ambiental 

Constitucional, destaca que a Declaração de Estocolmo “abriu caminho para que as 

Constituições supervenientes reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como um direito fundamental entre os direitos sociais do Homem, com sua característica de 

direitos a serem realizados e direitos a não serem perturbados”.  

Assim, inspirando-se na Declaração de 1972, percebe-se que a Constituição 

Federal de 1988 incluiu o referido princípio no artigo 225, caput, descrevendo o seu texto 

quase que de modo integral. Segundo Mazzuoli (2014, p. 1078), “este dispositivo do texto 

constitucional consagra também o princípio segundo o qual o meio ambiente é um direito 

fundamental, tendo em vista que visa proteger o direito à vida com todos os seus 

desdobramentos, incluindo a sadia qualidade de seu gozo”.  

E o autor conclui afirmando que  “sendo a vida um direito universalmente 

reconhecido como um direito humano básico ou fundamental, o seu gozo é condição sine qua 

non para o gozo de todos os demais direitos humanos, aqui incluso o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado” (MAZZUOLI, 2014, p. 1079). 

Nesse contexto, pode-se perceber que o direito ao meio ambiente adequado é um 

direito inerente ao direito à vida, considerado um bem de terceira dimensão de direitos, em 
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que tanto o poder público, quanto a coletividade têm o dever de preservá-lo e defendê-lo para 

as presentes e futuras gerações.   

Dessa forma, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado: 

(...) é pressuposto de exercício lógico dos demais direitos do homem, vez que, em 
sendo o direito à vida o objeto do direito ambiental, somente aqueles que possuírem 
vida com qualidade e saúde é que terão condições de exercitarem os demais direitos 
humanos, nestes compreendidos os direitos sociais, da personalidade e políticos do 
ser humano” (FIORILLO; RODRIGUES, 1999, p. 30-31).  

 
Confirmando tal assertiva, o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos 

Humanos afirma que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” 

(DUDH, 1948). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), instituída pelo Pacto de 

San José da Costa Rica, além de estabelecer proteção a diversos direitos humanos, solicita aos 

países signatários que suas legislações adotem as medidas necessárias para a tutela desses 

direitos quando afirma que “os Estados Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as 

suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou 

de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades”, dentre 

eles:  

Artigo 4.  Direito à vida 
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.  Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.  Ninguém pode ser 
privado da vida arbitrariamente (CADH, 1969). 

 

Descrito o fundamento do direito ao meio ambiente equilibrado ser tratado como 

direito humano fundamental, analisar-se-á abaixo, como o Brasil integra em seu ordenamento 

jurídico as normas internacionais, sobretudo aquelas que protegem Direitos Humanos 

fundamentais. 

Retomando o exposto acima, acerca do artigo 5º, parágrafo 2º, Flávia Piovesan 

esclarece que:  

(...) as Constituições latino-americanas estabelecem cláusulas constitucionais 
abertas, que permitem a integração entre a ordem constitucional e a ordem 
internacional, especialmente nos direitos humanos, ampliando e expandindo o bloco 
de constitucionalidade. Ao processo de constitucionalização do Direito Internacional 
conjuga-se o processo de internacionalização do Direito Constitucional. Quanto à 
incorporação dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, observa-
se que, em geral, as Constituições latino-americanas conferem a estes instrumentos 
uma hierarquia especial e privilegiada, distinguindo-os dos tratados tradicionais 
(PIOVESAN, 2016, p. 287). 

 
Dessa forma, percebe-se que, em diversos países latino-americanos, assim como 

no Brasil, “a promulgação da Constituição brasileira de 1988 foi um marco significativo para 



75  

o início do processo de redemocratização do Estado brasileiro e de institucionalização dos 

direitos humanos no país” (MAZZUOLI, 2014, p. 896), e um dos argumentos que confirma 

essa assertiva está no artigo 5, parágrafo 2º, da Constituição de 1988 que prevê a inclusão de 

outros direitos fundamentais, dentre eles, os que decorrem do regime e dos princípios por ela 

adotados, assim como os decorrentes de tratados internacionais em que o Brasil seja parte. 

Nesse viés, Valerio Mazuolli (2014, p. 898) ressalta que “[...] a Constituição brasileira de 

1988 deu um passo extraordinário rumo à abertura do nosso sistema internacional de proteção 

dos direitos humanos”. 

Nesses termos, segundo a doutrina mais abalizada, pode-se verificar que a 

Constituição Federal: 

(...) acolhe os tratados de direitos humanos com índole e nível de normas 
constitucionais, independentemente de aprovação por maioria qualificada. Esse nível 
constitucional dos tratados de direitos humanos se retira da interpretação a contrario 
do artigo 5º, §2, da Constituição (MAZZUOLI, 2014, p. 410-411). 

 
Ainda discorrendo sobre o disposto no artigo 5, parágrafo 2º, da Constituição de 

1988, o autor aduz: 

Com base nesse dispositivo, que segue a tendência do constitucionalismo 
contemporâneo, sempre defendemos que os tratados internacionais de direitos 
humanos ratificados pelo Brasil têm índole e nível constitucionais, além de 
aplicação imediata, não podendo ser revogados por lei ordinária posterior 
(MAZZUOLI, 2014, p. 898). 

 

Portanto, pode-se concluir que a partir do exposto no artigo 5, parágrafo 2º, da 

Constituição de 1988, autores importantes na doutrina brasileira defendiam que os tratados 

sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil teriam hierarquia constitucional, dentre eles 

Antônio Augusto Cançado Trindade e Flávia Piovesan (SARMENTO, 2016, p. 311). 

Nesse viés, o parágrafo 3º, do mesmo dispositivo, tem sua devida importância 

porque dispõe que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados por maioria qualificada, isto é, três quintos, com duas votações em cada casa, terão 

equivalência de emenda constitucional, conforme se depreende da leitura abaixo: 

[...] 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)   (BRASIL, 
1988). 

 
Dessa forma, compreende-se, a partir da interpretação dos parágrafos 

mencionados acima, quais sejam §§2º e 3º, do artigo 5º, que os tratados de direitos humanos 

que o Brasil seja parte, ou são materialmente constitucionais, conforme artigo 5º, §2º, da 
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Constituição de 1988, ou são material e formalmente constitucionais, nos termos do §3º, da 

nossa Carta Magna.  

Ademais, 

[...] o que o texto constitucional reformado pretendeu dizer é que esses tratados de 
direitos humanos ratificados pelo Brasil, que já têm status de norma constitucional, 
nos termos do §2º do art. 5º, poderão ainda ser formalmente constitucional (ou seja, 
ser equivalentes às emendas constitucionais), desde que, a qualquer momento, 
depois de sua entrada em vigor, sejam aprovados pelo quorum do §3º do art. 5º da 
Constituição (MAZZUOLI, 2014, p. 915). 

 
Consequentemente, verifica-se que a aprovação dos tratados em conformidade 

com o que estipula o §3º do artigo 5º da Constituição, fruto do Poder Constituinte 

Reformador, induz a diversas possibilidades interpretativas e a mais racional e 

teleologicamente constitucional é que permite a “constitucionalização formal” dos tratados 

ratificados pelo Brasil, que versam sobre direitos humanos (PIOVESAN, 2017, p. 147). 

No entanto, cumpre mencionar que o posicionamento dos nossos tribunais 

superiores não condiz com o doutrinário. Segundo posicionamento do Pleno do Supremo 

Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus número 87.585-8/TO e Recurso Extraordinário 

número 466.343-1/SP, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, 

aprovados antes ou depois da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que não forem 

aprovados pelas duas casas e com maioria qualificada, isto é, três quintos com duas votações 

em cada casa, além de ser ratificado pelo Presidente da República, terão status supralegal, ou 

seja, estarão abaixo da Constituição, todavia acima de toda e qualquer lei, o que representou 

quebra de paradigma, em que o STF mudou a concepção adotada anteriormente acerca da 

hierarquia dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro, que afirmava que os tratados 

internacionais que versavam sobre direitos humanos teriam hierarquia de lei43. 

O Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC 87.585/TO44 e RE 466.343/SP, 

reconheceu que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos compõe o 

                                                      
43 O Habeas Corpus número 72.131/RJ, de 22 de novembro, de 1995, Relator Ministro Moreira Alves, diz 
respeito ao posicionamento majoritário do STF na época. Compreendia-se, portanto, na ocasião, que os tratados 
internacionais ratificados pelo Estado, inclusive os de direitos humanos, teriam nível de lei ordinária. 
Posteriormente, no entanto, em outro julgado importante, houve quebra de paradigma quando não mais se 
considerou tais tratados como lei ordinária, dando a eles o status de norma supralegal, conferindo ao STF esse 
entendimento como majoritário, embora alguns Ministros, como Celso de Mello e Eros Grau, dentre outros, 
defendessem a tese de que esses tratados deveriam ser compreendidos como tratados de direitos humanos, 
portanto, com status constitucional, necessitando serem submetidos a duplo controle: de constitucionalidade e de 
convencionalidade, conforme posicionamento majoritário doutrinário. Ou seja, o posicionamento majoritário do 
STF diverge do posicionamento majoritário doutrinário. 
44 Realizado pelo Pleno do STF, que reconhece que os tratados de direitos humanos valem mais que as leis 
ordinárias. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597891>. 
Acesso em: 02 jun. 19. 
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“bloco de constitucionalidade”45/46, apoiando o status constitucional dos tratados de direitos 

humanos aprovados ou não com quórum especial do §3º do artigo 5, da Constituição Federal.  

O jurista supracitado sustentou a tese da importância de se reconher a natureza 

constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos, submetendo-os às normas que 

integram o ordenamento positivo interno. Para Mello, as leis que versam sobre a proteção dos 

direitos e garantias individuais e coletivos devem ser submetidas a um duplo controle de 

ordem jurídica: os controles de constitucionalidade e de convencionalidade. Ressaltou que 

ambos devem incidir  sobre o direito interno.  

Na decisão do referido julgamento, acompanharam o Ministro Celso de Mello, os 

Ministros Eros Grau, Cezar Peluso e Ellen Gracie, que confirmaram a hierarquia 

constitucional dos tratados de direitos humanos, no ordenamento jurídico brasileiro. No 

entanto, no julgamento, duas correntes estavam em pauta, quais sejam, o entendimento do 

Ministro Celso de Mello, que conferia o valor constitucional desses tratados e a do Ministro 

Gilmar Mendes, que sustentava o entendimento do valor supralegal dos tratados que versam 

sobre direitos humanos. Ainda que seja uma decisão muito importante, tendo em vista que o 

STF reconheceu que os tratados de direitos humanos estão acima das leis ordinárias, por cinco 

votos a quatro, foi vencedora a tese defendida pelo Ministro Gilmar Mendes, vencidos, 

portanto, os Ministros Celso de Mello, Eros Grau, Cezar Peluso e a Ministra Ellen Gracie. 

Valerio Mazzuoli (2009, p. 117) comenta sobre o posicionamento do Ministro 

Celso de Mello nos seguintes termos: 

o que se nota com total clareza no voto do ilustre Ministro é que o seu novo 
entendimento – que revogara sua própria orientação anterior, que era no sentido de 
atribuir aos tratados e direitos humanos status de lei ordinária (v. HC 77.631-5/SC, 
DJU 158-E, de 19.08.1998, Seção I, p. 35) – aceita agora a tese do “diálogo da 

                                                      
45 Reconheço, no entanto, Senhora Presidente, que há expressivas lições doutrinárias - como aquelas ministradas 
por ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE ("Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos", vol. I/513, item n. 13, 2ª ed., 2003, Fabris), FLÁVIA PIOVESAN ("Direitos Humanos e o Direito 
Constitucional Internacional", p. 51/77, 7a ed., 2006, Saraiva), CELSO LAFER ("A Internacionalização dos 
Direitos Humanos: Constituição, Racismo e Relações Internacionais", p. 16/18, 2005, Manole) e VALERIO DE 
OLIVEIRA MAZZUOLI ("Curso de Direito Internacional Publico", p. 682/702, item n. 8, 2a ed., 2007, RT) , 
dentre outros eminentes autores - que sustentam, com sólida fundamentação teórica, que os tratados 
internacionais de direitos humanos assumem, na ordem positiva interna brasileira, qualificação constitucional, 
acentuando, ainda, que as convenções internacionais em matéria de direitos humanos, celebradas pelo Brasil 
antes do advento da EC nº 45/2004, como ocorre com o Pacto de São José da Costa Rica, revestem-se de caráter 
materialmente constitucional, compondo, sob tal perspectiva, a noção conceitual de bloco de 
constitucionalidade. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 87.585-TO, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Marco Aurélio, j. 03.12.2008, DJe 25.06.2009. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597891>. Acesso em: 02 jun. 2019, grifo 
nosso.  
46 “Entende-se por bloco de constitucionalidade o conjunto de normas a que se reconhece hierarquia 
constitucional num dado ordenamento. Tais normas, ainda que não figurem no documento constitucional, podem 
ser tomadas como parâmetro para o exercício do controle de constitucionalidade” (SARMENTO, Daniel, 2016, 
p. 307) 
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fontes”e a aplicação do princípio internacional pro homine. Referido princípio é um 
dos mais notáveis frutos da pós-modernidade jurídica, que representa a fluidez e a 
dinâmica que devem existir no âmago da questão relativa aos conflitos normativos 
(MAZZUOLI, 2009, p. 117/118). 

 
Mazzuoli ainda ressalta que: 

o que fez o Min. Celso de Mello no HC 87.585-8/TO – para negar a aplicação das 
leis que impõe, prisão civil de depositário infiel – foi controlar a 
convencionalidade de tais normas em face da Convenção Americana sobre os 
Direitos Humanos (1969) e do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos (1966) (MAZZUOLI, 2009, p. 118, grifo nosso). 

 
Portanto, ainda que o posicionamento defendido pelo Ministro Celso de Mello 

seja minoritário na jurisprudência do STF, conforme argumentos expostos acima, além de 

corroborados pelos Ministros Eros Grau, Cezar Peluso e Ellen Gracie, configura, sim, uma 

mudança de paradigma, incorporando, em nosso ordenamento jurídico ocontrole da 

convencionalidade das leis.  

Nesse sentido, para melhor compreensão do tema sob comento, lança-se mão da  

jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do ano de 2006, que versa sobre 

o controle de convencionalidade das leis, no Caso Almonacid Arelhano e outros vs. Chile: 

123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también 
la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de 
la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, 
cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a 
la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía 
establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de 
aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o 
funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce 
responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la 
responsabilidadinternacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente 
responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en 
violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la 
Convención Americana. 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales 
internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las 
disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 
parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por 
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de 
efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 
“control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los 
casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta 
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de 
la Convención Americana. 125. En esta misma línea de ideas, esta Corte ha 
establecido que “[s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone 
deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el 
derecho interno”. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CIDH, 2006, tradução nossa)47. 

                                                      
47 Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones preliminares, 
fondo reparaciones y costas. Sentença de 26.09.2006. Serie C, n. 154, “123. A descrita obrigação legislativa do 
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No mesmo sentido da decisão acima, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

enrijece o entendimento de controle de convencionalidade no caso Trabajadores Cesados del 

Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú: 

128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 
aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los 
órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, 
sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias 
y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar 
limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada 
caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin 
considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia 
de ese tipo de acciones (CIDH, 2006, tradução nossa) 48. 

 

Dessa forma, quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou o Caso 

Almonacid Arelhano e outros vs. Chile, inaugurou, em sua jurisprudência, o controle interno 

                                                                                                                                                                      
art. 2.º da Convenção também tem a finalidade de facilitar a função do Poder Judiciário de tal forma que o 
aplicador da lei tenha uma opção clara de como resolver um caso particular. No entanto, quando o Legislativo 
falha na sua tarefa de suprimir e/ou não adotar leis contrárias à Convenção Americana, o Poder Judiciário 
permanece vinculado pelo dever de garantia estabelecido no art. 1.1 da mesma e, consequentemente, deve abster 
de aplicar qualquer normativa contrária a ela. O cumprimento por parte de agentes ou funcionários do Estado de 
uma lei que viole a Convenção, produz responsabilidade internacional do Estado, e é um princípio básico do 
direito de responsabilidade internacional do Estado, reconhecido pelo direito internacional dos direitos humanos, 
no sentido de que todo o Estado é internacionalmente responsável por atos ou omissões de qualquer de seus 
poderes ou órgãos em violação dos direitos internacionalmente consagrados, conforme o art. 1.1 da Convenção 
Americana. 124. A Corte está consciente que os juízes e Tribunais internos estão sujeitos ao ímpeto da lei e, por 
isso, estão obrigados a aplicar as disposições vigentes no ordenamento jurídico. Porém, quando um Estado 
ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparato do Estado, 
também estão submetidos a ela, o que os obriga a velar para que os efeitos das disposições da Convenção não se 
vejam prejudicados pela aplicação de leis contrárias ao seu objeto e fim, e que desde o seu início carecem de 
efeitos jurídicos. Em outras palavras, o Poder Judiciário deve exercer uma espécie de “controle de 
convencionalidade” entre as normas jurídicas internas que aplicam nos casos concretos e a Convenção 
Americana sobre os direitos humanos. Nesta tarefa, o Poder Judiciário deve ter em conta não somente o tratado, 
senão também a interpretação que do mesmo tem feito a Corte Interamericana, intérprete última da Convenção 
Americana. Nesta mesma linha de ideias, esta Corte já estabeleceu que ‘segundo o direito internacional as 
obrigações que este impõe que devem ser cumpridas de boa-fé e não pode invocar para seu incumprimento o 
direito interno’. Esta regra já foi codificada no art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 
1969” (CIDU, 2006, tradução nossa). Sentença disponível em:  
<http://www.mpf.mp.br/regiao3/atuacao/ditadura-militar/providencias_civeis/acao_civil_publica_-
_caso_manoel_fiel_filho/ditadura_manoelfielfilho_doc10.1844.pdf/view>. Acesso em: 02 jun. 2019. 
48 Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, fondoreparaciones y costas. Sentença de 24.11.2006. Serie C, n. 158.  
“Quando um Estado ratifica um tratado internacional como a Convenção Americana, seus juízes também estão 
sujeitos a ela, o que os obriga a velar para que o efeito útil da Convenção não se veja diminuído ou anulado pela 
aplicação de leis contrárias às suas disposições, objeto e propósito. Em outras palavras, os órgãos do Poder 
Judiciário devem exercer não apenas um controle de constitucionalidade, mas também ‘de 
convenvencionalidade’ ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana, evidentemente no âmbito 
de suas respetivas competências e dos regulamentos processuais correspondentes. Esta função não deve se 
limitar exclusivamente às manifestações ou atos dos postulantes em cada caso concreto, embora isso não 
implique que este controle deve sempre ser exercido, sem considerar outros pressupostos formais e materiais de 
admissibilidade e procedência deste tipo de ações” (CIDU, 2006, tradução nossa) Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf>. Acesso em: 02 jun. 19. 
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de convencionalidade das leis e, como bem fundamentado, ressaltou que as obrigações que o 

direito internacional impõe devem ser cumpridas de boa-fé, pois os Estados não podem 

invocar para seu não cumprimento o direito interno, ou seja, uma parte não pode recorrer às 

disposições de suas normas internas, com a finalidade de justificar o não cumprimento de um 

tratado, conforme a regra estabelecida no artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados de 196949, tratado que o Brasil é parte. Consequentemente. “se um país decide 

conferir a tratados já internalizados uma condição hierárquica superior às fontes internas, ele 

cumpre a obrigação do artigo 27, sem maiores problemas” (MACEDO, 2011, p. 195-196).  

Portanto, na atualidade, “é lícito entender que o usual “controle de 

constitucionalidade” deve agora dividir espaço com esse novo tipo de controle (“de 

convencionalidade”) da produção e aplicação da normatividade interna” (MAZZUOLI, 2014, 

p. 411). Nesse sentido, Antônio Augusto Cançado Trindade, juiz da Corte Interamericana dos 

Direitos Humanos, em seu voto no caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro 

y otros) vs. Perú, ressalta: 

O sea, los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención 
Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho 
Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; 
deben ejercer ex officio el control tanto de constitucionalidad como de 
convencionalidad, tomados en conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos 
internacional y nacional se encuentran en constante interacción en el presente 
dominio de protección de la persona humana. El caso de los Trabajadores Cesados 
del Congreso plantea la cuestión, para estudios futuros sobre el tema del acceso a la 
justicia, si la falta de claridad en cuanto al conjunto de los recursos internos puede 
también conllevar a una denegación de justicia (CIDH, 2006, tradução nossa)50. 

 
Contudo, cumpre mencionar novamente que, conforme  entendimento dos nossos 

tribunais superiores, apesar se não ser unânime, depreende-se que se o tratado que versa sobre 

direito humano for aprovado por maioria simples, terão status supralegal. Já os tratados de 

                                                      
49 “Uma das regras mais aceitas de direito internacional, que remonta ao Caso Alabama de 1876, é a de que as 
disposições de direito nacional não podem prevalecer sobre as de um tratado. Ao contrário, a parte de um tratado 
se obriga a assegurar que os seus órgãos de direito interno executem as provisões ali dispostas. Essa concepção 
se aplica até mesmo se as normas internas tiverem status constitucional. Outrossim, em conjunto com o art. 29, o 
art. 27 obriga o Estado federal a assegurar a observância do tratado em cada unidade constitutiva”. (Cf. Viliger, 
Mark E, 2009 apud MACEDO, 2011, p. 191) 
50 Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, fondoreparaciones y costas. Sentença de 24.11.2006. Serie C, n. 
158,“Ou seja, os órgãos do Poder Judiciário de cada Estado Parte na Convenção Americana devem conhecer de 
maneira completa e adequada não apenas o Direito Constitucional, mas também o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos; eles devem exercer ex officio o controle tanto da constitucionalidade quanto da 
convencionalidade, tomadas em conjunto, uma vez que os sistemas jurídicos internacional e nacional estão em 
constante interação no presente domínio de proteção da pessoa humana. O caso dos Trabalhadores Despedidos 
do Congresso levanta a questão, para estudos futuros sobre a questão do acesso à justiça, se a falta de clareza em 
relação ao conjunto de recursos internos também pode levar a uma negação de justiça”. (CIDU, 2006, tradução 
nossa).  Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf>. Acesso em: 02 
jun. 19. 
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direitos humanos que forem aprovados conforme determinação do §3º, pelo quórum especial 

nas duas casas do congresso, nele determinado, terão status constitucional. Posicionamento 

diferente da doutrina, conforme já ressaltado alhures. 

Valerio Mazzuoli comenta sobre o controle de convencionalidade das leis, depois 

da inovação da Emenda Constitucional número 45, afirmando que: 

desta inovação advinda da EC/45, veio à tona (e passou a ter visibilidade entre nós) 
um novo tipo de controle das normas de Direito interno: o controle de 
convencionalidade das leis, que nada mais é que o processo de compatibilização 
vertical (sobretudo material) das normas domésticas com os comandos encontrados 
nas convenções internacionais de direitos humanos (MAZZUOLI, 2014, p. 411). 

 
Por fim, o autor conclui com maestria: 

deve-se chamar de controle de constitucionalidade apenas o estrito caso de 
(in)compatibilidade vertical das leis com a Constituição, e de controle de 
convencionalidade os casos de (in)compatibilidade legislativa com os tratados de 
direitos humanos (formalmente constitucionais ou não) em vigor no país 
(MAZZUOLI, 2014, p. 411). 

 
Nesse sentido, existindo afronta ao texto constitucional, haverá um controle da 

constitucionalidade. Entretanto, havendo afronta apenas a texto de tratado de direitos 

humanos, em que a Constituição, em nada fora contrariada, é caso, exclusivamente, de 

(in)compatibilidade legislativa com os tratados internacionais, reclamando, portanto, um 

verdadeiro controle de convencionalidade da produção e aplicação da normativa interna.  

Nessa óptica, conclui-se que os documentos internacionais concernentes ao meio 

ambiente são muito importantes para o ordenamento jurídico, uma vez que esses tratados, 

como se viu, são considerados de direitos humanos, sobretudo porque legitima a humanidade 

ao direito fundamental de gozar de uma vida digna, em um ambiente que lhe permita tal 

possibilidade, garantindo-se, dessa forma, condições de vida adequadas em um meio ambiente 

de qualidade para as presentes e futuras gerações, “é que a tutela da qualidade do meio 

ambiente é instrumental no sentido de que, através dela, o que protege é um valor maior: a 

qualidade de vida” (SILVA, 2002, p. 70). 

Finalmente, pode-se afirmar que a norma brasileira deve ser confrontada com a 

Convenção Internacional concernente à água de lastro e sedimento dos navios, ratificada pelo 

Brasil, com a finalidade de verificar incompatibilidades, como se analisará a seguir.  E no 

caso de se perceber determinadas incompatibilidades, estas deveriam sofrer, o controle de 

convencionalidade. 

Dessa forma, haverá a necessidade de se analisar o controle da convencionalidade 

da norma brasileira para que não haja incompatibilidade entre a norma interna com relação à 

norma externa, em que esse controle de convencionalidade contribuirá para implementação, 
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no âmbito doméstico brasileiro dos princípios, jurisprudência, tratados internacionais que 

versem sobre a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado direito 

humano fundamental-constitucional.Assim, lançar mão do controle da convencionalidade é 

analisar se determinada norma jurídica interna ofende ou não certo tratado internacional, 

ratificado pelo Brasil, e que verse sobre direitos humanos.   

 
6.2 Análise da convencionalidade da legislação brasileira sobre gerenciamento da Água 
de Lastro e Sedimento dos Navios 
 

O Brasil foi o segundo país a assinar a  Convenção Internacional sobre Água de 

Lastro e Sedimento dos Navios, logo após a Espanha, em 25 de janeiro de 2005. Como já 

citado no tópico anterior, a Convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada 

pelo Presidente do Senado Federal, José Sarney, por meio Decreto Legislativo número 148, 

em 12 de março de 2010,  vigendo a partir da data da publicação no Diário Oficial da União, 

que ocorreu em 15 de março de 2010. O Brasil depositou o instrumento e ratificou a 

Convenção, junto à OMI, em 14 de abril de 2010 (BRASIL/ANTAQ, 2019). 

Além disso, como vimos, o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, de 1982, tratado que estabelece os limites marítimos, trata sobre 

soberania, formas de exploração, cooperação e proteção do ambiente marinho contra várias 

formas de poluição, dentre outros aspectos não menos importantes. No Estado brasileiro, “a 

definição destes espaços marítimos, como mar territorial, zona contígua, zona econômica 

exclusiva, plataforma continental, alto-mar e área, têm grande relevância, devido ao tamanho 

da sua zona costeira” (ZANELLA, 2010, p. 92). 

Dessa forma, sendo o Brasil signatário das principais convenções internacionais 

que tratam sobre o tema “poluição” do ambiente marinho e, em especial, a Convenção BWM, 

objeto principal da presente pesquisa, cumpre mencionar, que o tratado determina, em seu 

artigo 2º, a obrigação geral do Estado, tornando-a exigível perante os Poderes Públicos, pois, 

trata-se de documento jurídico-normativo internacional vinculativo, com a finalidade de 

proteção ao direito ao meio ambiente equilibrado reconhecido como um direito fundamental. 

Essa obrigação geral, disposta no artigo 2º da Convenção BWM, dispõe:  

Obrigações Gerais  
1 As Partes se comprometem a cumprir total e plenamente os dispositivos da 
presente Convenção e seu Anexo visando prevenir, minimizar e, por fim, eliminar a 
transferência de Organismos Aquáticos Nocivos e Agentes Patogênicos através do 
controle e gerenciamento da Água de Lastro dos navios e dos sedimentos nela 
contidos.  
2 O Anexo é parte integrante da presente Convenção. Salvo disposição em contrário, 
uma referência a esta Convenção constitui-se ao mesmo tempo em referência ao 
Anexo (Convenção BWM, 2004). 
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Segundo Filipe Venade de Sousa: 

a obrigação geral do Estado é entendida como um conjunto de tarefas e medidas 
impostas convencionalmente, tratando-se de uma prescrição de uma conduta estatal, 
requerida por normatividade convencional, para estar conforme com a Convenção 
como um todo e, consequentemente, obriga-se o Estado a agir de um mandato 
definido por um marco jurídico convencional para promover e assegurar as medidas 
e condições necessárias para o efetivo gozo dos direitos fundamentais reconhecidos 
(SOUSA, 2013, p. 196). 

 
Assim, o Brasil trata, de formas específicas, da gestão da água de lastro e 

sedimento dos navios na Lei nº 6.938 de 1.981, Lei da Política Nacional de Meio Ambiente; 

na Lei nº 9.966 de 2.000, Lei de Poluição das Águas por lançamento de óleos e outras 

substâncias nocivas;  na Lei nº 9.605 de 1.998, Lei de Crimes Ambientais; e na Lei número 

9.537 de 1.997 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, que aprovou a Norma da 

Autoridade Marítima (NORMAN-20), responsável, no Brasil, pela instituição de instrumentos 

normativos de gestão e controle da água de lastro e sedimento dos navios, isto é, tem a 

finalidade de “estabelecer requisitos referentes à prevenção da poluição por parte das 

embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), no que tange ao Gerenciamento da 

Água de Lastro” (NORMAM-20, 2014). 

Inicialmente, cumpre mencionar que a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, de 1981, é uma norma federal, que tem a pretensão de traçar os objetivos gerais e 

específicos para a proteção do meio ambiente no Brasil, estabelecendo diversos instrumentos 

e diretrizes para atingir esses objetivos. Sobre poluição, ela dispõe que: 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos (BRASIL/LPNMA, 1981). 

 
Além de conceituar poluição, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é 

importante porque institui, no Brasil, o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA),  

em que esse Sistema é composto por entidades da União, dos Estados/Distrito Federal e dos 

Municípios, além de fundações instituídas pelo poder público, com a responsabilidade de 

proteger o meio ambiente.  

No SISNAMA, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) atua como Órgão Central 

“com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a 
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política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente” 

(BRASIL/LPNMA, 1981). 

Como órgão executor da LPNMA, em nível federal tem-se o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), “com a finalidade de executar e fazer executar 

a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as 

respectivas competências”. (BRASIL/LPNMA, 1981). Existem ainda os órgãos seccionais e 

locais, para controlar e fiscalizar as atividades capazes de causar degradação ambiental em 

suas respectivas jurisdições.  

Dessa forma, o MMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais (IBAMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ( ICMBio) 

atuam no controle da poluição do ambiente marinho. 

No que diz respeito a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), segundo 

seu artigo 3º, cabe à Autoridade Marítima sua implementação e execução em águas sob 

jurisdição nacional, com a finalidade de “assegurar a salvaguarda da vida humana e a 

segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição 

ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio” (BRASIL, 

1997) 

Para tanto, o artigo 4º da LESTA, dispõe que: 

São atribuições da Autoridade Marítima: 
[...] 
VII - estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade 
e para a prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas 
instalações de apoio (BRASIL, 1997). 

 
No Brasil, quem representa a Autoridade Marítima brasileira (AM) é a Diretoria 

de Portos e Costas (DPC). Para o cumprimento do disposto no artigo 3º e 4º, da Lei 9.537 de 

1.997, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a DPC, por meio da Portaria número 

26/DPC, de janeiro de 2014,  revogou as Portarias anteriores51 e aprovou a Norma da 

Autoridade Marítima - NORMAM-20 de 2014. Cumpre mencionar que a Normam-20, é 

                                                      
51PORTARIA No 26 /DPC, DE 27 DE JANEIRO DE 2014. Art. 1o Aprovar a Norma da Autoridade 
Marítima para o Gerenciamento da Água de Lastro de Navios - NORMAM-20/DPC (1a Revisão), que a 
esta acompanha.[...]Art. 3o Revoga-se a Portaria no 52/DPC, de 14 de junho de 2005, publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) de 27 de junho de 2005, alterada: pela Portaria no 80/DPC, de 03 de outubro de 2005, 
publicada no DOU de 05 de outubro de 2005 (Mod 1); pela Portaria no 95/DPC, de 18 de novembro de 2005, 
publicada no DOU de 24 de novembro de 2005 (Mod 2); pela Portaria no 66/DPC, de 29 de junho de 2006, 
publicada no DOU de 04 de julho de 2006 (Mod 3); e pela Portaria n o 125/DPC, de 26 de novembro de 2008, 
publicada no DOU de 28 de novembro de 2008 (Mod 4). Disponível em: 
<https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/portarias-
normam/05_portaria026_rev1_2014.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2019. 
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utilizada pela Autoridade Marítima desde janeiro de 2005, no intuito de cumprir as diretrizes 

propostas pela Convenção BWM, e foi atualizada pela portaria supramencionada, 

configurando-se em uma nova versão da Normam-20. Nesse sentido, a Normam-20 tem a 

finalidade de normatizar o gerenciamento e o controle da Água de Lastro e Sedimento em 

todos navios que estejam em Áreas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)52, sejam embarcações 

“nacionais ou estrangeiras, dotadas de tanques/porões de Água de Lastro, que utilizam os 

portos e terminais brasileiros” (NORMAM-20,2014). 

No Brasil, a presença de espécies exóticas vinha sendo percebida esporadicamente 
ao longo da costa. Entretanto, com o aparecimento do mexilhão dourado 
(Limnoperna fortunei), houve uma drástica mudança na forma como o problema era 
tratado no País. Esse molusco, de água doce, originário do sudeste asiático, foi 
introduzido por meio de Água de Lastro, na Argentina, em 1991. No ano de 1998, 
foi notada a sua presença na foz do Rio Jacuí, próximo a Porto Alegre. Atualmente, 
sua ocorrência é constatada, em grandes proporções, nos rios Guaíba, Paraguai e 
Paraná (NORMAM-20, 2014). 

 
Em virtude dos problemas enfrentados pelo Brasil53 proporcionados pela 

bioinvasão, a norma esclarece que o assunto envolve, em princípio, dois pontos básicos: “o 

risco à saúde e à poluição do meio ambiente aquático causada por embarcações, quando 

utilizam Água de Lastro para a realização de seus objetivos e finalidades” (NORMAM-

20,2014). Assim, aDiretoria de Portos e Costasimplementa a norma com o propósito de 

“estabelecer requisitos referentes à prevenção da poluição por parte das embarcações em 

Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), no que tange ao Gerenciamento da Água de Lastro” 

(NORMAM-20,2014). 

A Normam-20 ainda normatiza a aplicação do sistema de gerenciamento da Água 

de Lastro nos termos da Resolução A.868(20), de 1997 e com a Convenção BWM, ratificada 

                                                      
52 ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS (AJB) “Compreendem as águas interiores e os espaços 
marítimos, nos quais o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, 
embarcações e recursos naturais vivos e não-vivos, encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo 
marinho, para os fins de controle e fiscalização, dentro dos limites da legislação internacional e nacional. Esses 
espaços marítimos compreendem a faixa de 200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, acrescida 
das águas sobrejacentes à extensão da Plataforma Continental além das 200 milhas marítimas, onde ela ocorrer”. 
(NORMAM-20/2014 - NORMA DA AUTORIDADE MARÍTIMA PARAO GERENCIAMENTO DA ÁGUA 
DE LASTRO DE NAVIOS. Disponível em: 
<https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/normam20.pdf>. Acesso em: 20 mai. 
2019. 
53 “A presença do mexilhão dourado, devido à sua grande capacidade de adaptação e reprodução, tem causado 
prejuízos em função das aglomerações nas tubulações de admissões e descargas de água e o seu consequente 
bloqueio, bem como a deterioração e a obstrução precoce de filtros e grades devido à grande quantidade de 
incrustações geradas. Ademais, quando ocorre a sua mortandade, o mexilhão traz problemas para as Estações de 
Tratamento de Água, em virtude da grande quantidade de indivíduos a serem dispostos e ao mau cheiro, 
aumentando-se os custos com a manutenção das mesmas, haja vista a necessidade de efetuar-se a limpeza e a 
troca dos filtros com maior frequência”. (NORMAM-20, 2014 - NORMA DA AUTORIDADE MARÍTIMA 
PARAO GERENCIAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO DE NAVIOS. Disponível em: 
<https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/normam20.pdf>. Acesso em: 20 mai. 
2019. 
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pelo Brasil, em 2005, que deverão ser aplicados a todos os navios que deslastrearem água de 

lastro nas AJB54. A última finalidade precípua da Norma é a adaptação desta, com o intento 

de adequá-la a novas situações, na em que  medida que métodos mais avançados forem 

desenvolvidos (NORMAM-20, 2014). 

A Normam-20 (2014) contém normas para o gerenciamento, bem como diretrizes 

gerais para o deslastre, além de prescrever que todo navio que utilizar água como lastro 

deverá possuir um Plano de Gerenciamento da Água de Lastro, com a finalidade de fornecer 

procedimentos seguros e plenamente eficazes para realizar a troca oceânica caso haja intenção 

de deslastrear. 

Segundo a Normam-20 (2014) “o Plano de Gerenciamento da Água de Lastro das 

embarcações brasileiras deve ser aprovado por Sociedade Classificadora de Navios, com 

representação no país, que tenha delegação de competência para atuar em nome da 

Autoridade Marítima”. Caso os navios pertençam a outras bandeiras, “deverão ter seus planos 

aprovados pela Administração do país de bandeira ou organização reconhecida pela 

Administração do país de bandeira” (NORMAM-20, 2014). 

Todos os navios devem ainda se sujeitarem à Inspeção Naval para que verifiquem 

se a embarcação está em conformidade com as determinações da Norma (NORMAM-20, 

2014), além disso, os navios devem fornecer à autoridade marítima o Formulário de Água de 

Lastro devidamente preenchido e encaminhá-lo, no prazo máximo de duas horas após a 

atracação ou fundeio da embarcação. 

Newton Pereira e Hernane Brinati fazem uma crítica: 

[...] os navios agora podem entregar os formulários de água de lastro em até 2 horas 
após sua atracação. A questão principal é que essas mudanças na legislação 
brasileira enfraquecem o processo de controle e gestão da água de lastro. Deste 
modo, fica uma pergunta simples, a partir do momento que o navio atracou num 
determinado porto e enviar seu formulário de água de lastro para autoridade 
responsável e seja identificado algum problema de preenchimento e validade nas 
informações, o mesmo será obrigado a deixar o porto? Dependendo do volume de 
água de lastro a bordo, bem como, da vazão das bombas em 2 horas, muita água já 
foi despejada pelo navio no porto brasileiro (PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 50). 

 

Dessa forma, o prazo que era de 24 horas antes da chegada do navio ao porto, de 

acordo com determinação da Normam-20 de 2005, passou, depois da nova versão da norma, 

                                                      
54 De acordo com a Resolução de Assembleia da IMO A.868(20), de 1997 e com a Convenção Internacional de 
Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navios, adotada em 2004, a prevenção da poluição por 
parte das embarcações em AJB, no que tange ao gerenciamento da Água de Lastro, tem por base a 
obrigatoriedade da troca oceânica da Água de Lastro. (NORMAM-20, 2014 - NORMA DA AUTORIDADE 
MARÍTIMA PARAO GERENCIAMENTO DA ÁGUA DE LASTRO DE NAVIOS. Disponível em: 
<https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/normam20.pdf>. Acesso em: 20 mai. 
2019. 
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para duas horas após a embarcação atracar em seu local de origem.  

Por fim, sobre esta questão, os autores ressaltam: 

Infelizmente, essas mudanças nos colocam na contra mão da gestão e controle de 
água lastro, visto que países como Austrália e nova Zelândia exigem que os navios 
enviem seus formulários com cerca de 48 horas de antecedência de sua chegada no 
porto. Nos portos americanos os navios devem enviar os formulários com pelo 
menos 24 horas de antecedência de sua chegada. Além disso, nos Estados Unidos 
100% dos navios que acessam a região dos Grandes Lagos são vistoriados para 
identificar a salinidade da água de lastro (PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 50-51). 

 
Ainda de acordo com a Normam-20 (2014), as embarcações deverão, por um 

período de dois anos, manter a bordo um exemplar dos formulários referidos acima, além do 

Livro Registro e Certificado Internacional, que serão examinados por um Agente da 

Autoridade Marítima, seguindo, dessa forma, determinações internacionais. 

Insta salientar que com o propósito de verificar o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas para o deslastre pela Norma da Autoridade Marítima “o Agente da Autoridade 

Marítima poderá amostrar a água dos tanques/porões de lastro para, por meio da utilização de 

um refratômetro, verificar a salinidade da água” (NORMAM-20, 2014), poderá ainda “coletar 

amostras da Água de Lastro para futura avaliação, quando julgar necessário” (NORMAM-20, 

2014). 

Ao realizar a troca da água de lastro, diversas medidas deverão ser tomadas, 

dentre elas, as mais importantes é a que “as embarcações deverão realizar a troca da água de 

lastro a pelo menos 200 milhas náuticas da terra mais próxima e em águas com pelo menos 

200 metros de profundidade, considerando os procedimentos determinados nesta Norma” 

(NORMAM-20, 2014). Essas trocas poderão ser realizadas pelo método Sequencial, de Fluxo 

Contínuo e Diluição, os quais já foram descritos no Capítulo anterior. 

Dessa forma, observa-se, ao descrever o procedimento acima, que a Normam-20 

(2014) está de acordo com os padrões estabelecidos no texto da Convenção BWM  e, se forem 

corretamente seguidas, reduzirá o risco de ocorrência de bioinvasões: 

Quando corretamente aplicada, a troca oceânica poderia reduzir significativamente o 
risco da ocorrência das bioinvasões, uma vez que ela promoveria a substituição da 
água de lastro captada em regiões costeiras por água oceânica, cujos parâmetros 
físico-químicos e biológicos permitiriam o seu descarte em um novo porto sem que 
houvesse risco significativo de acontecerem bioinvasões. Em outras palavras, as 
espécies costeiras não conseguiriam sobreviver em ambientes oceânicos e vice-
versa. A tabela abaixo apresenta um resumo dos procedimentos para realização da 
troca oceânica (BRASIL/ANTAQ, 2019). 

 
No site da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), há disponível o 

seguinte quadro explicativo:  
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Etapas Local Operação do Navio Descrição 

1 
Porto de 
origem 

Um navio graneleiro sai do seu porto de origem 
em direção ao Brasil para ser carregado com 
minério de ferro. Ele parte sem carga e com os 
tanques de lastro cheios. 

O porto de origem está localizado em um 
estuário. Junto com a água, diversos 
organismos estuarinos vão para os tanques de 
lastro. A água de lastro captada apresenta 
características como baixa salinidade, alta 
turbidez e número significativo de 
organismos. 

2 
Região 
oceânica 

Antes de ultrapassar o limite de 200 milhas 
náuticas da costa brasileira, em um local com 
no mínimo 200 metros de profundidade, o 
navio promove a troca volumétrica da água de 
lastro por três vezes, atingindo uma eficiência 
de 95% na troca. 

A água e os organismos provenientes do 
porto de origem são substituídos por água e 
organismos oceânicos. Os organismos do 
porto não conseguem sobreviver na região 
oceânica. A água oceânica apresenta maior 
salinidade, baixa turbidez e pequena 
quantidade de organismos. 

3 
Porto de 
destino 

Ao chegar no porto de destino, o navio descarta 
a água de lastro e preenche seus porões com 
minério de ferro. Depois de totalmente 
carregado, o navio parte de volta para o porto 
de origem. 

Os organismos descartados no porto de 
destino dificilmente vão sobreviver às novas 
condições ambientais. 

Fonte: http://web.antaq.gov.br/Portal/MeioAmbiente_AguaDeLastro.asp (BRASIL/ANTAQ, 2019). 

 
No entanto, caso haja algum impedimento para o cumprimento da determinação 

acima, “a troca deverá ser realizada o mais distante possível da terra mais próxima e, em 

todos os casos, a pelo menos 50 milhas náuticas e em águas com pelo menos 200 metros de 

profundidade” (NORMAM-20, 2014). 

A Norma da Autoridade Marítima (2014) ainda determina que “quando o navio 

utilizar o método do Fluxo Contínuo ou de Diluição para a troca da água de lastro deverá 

bombear, no mínimo, três vezes o volume do tanque”. Além disso, “as embarcações ao 

realizarem a troca da água de lastro deverão fazê-lo com uma eficiência de pelo menos 95% 

de troca volumétrica da água de lastro” (NORMAM-20, 2014). 

Cumpre mencionar que a Nomam-20 descreve situações em que a embarcação 

está sujeita a isenções, isto é, estão dispensadas de realizarem a troca de água de lastro. A 

norma especifica as embarcações isentas, como navios de guerra e embarcações auxiliares da 

Marinha, aqueles de propriedade de um Estado e estiver sendo usado a serviço governamental 

apenas. Além disso, também são isentas as embarcações com tanques fechados e contenham 

água de lastro; embarcações de apoio marítimo, e que não permitam troca de água de lastro, 

em virtude do seu formato e, por fim, embarcações de esporte, recreio e de competições  

(NORMAM-20, 2014). 

Permissões como a do artigo 1.3, ainda que em casos extremos e ainda que 

justificáveis, principalmente pelos altos custos financeiros da implementação das exigências 

para adaptar os navios contidas na Convenção BWM, colocam em risco o ecossistema e sua 

biodiversidade, pois podem conter espécies exógenas e agentes patogênicos na água 
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transportada pelas embarcações, ocasionando a disseminação dessas espécies e agentes, com a 

consequente bioinvasão.  

Já as exceções, previstas no 1.4, descrevem situações emergenciais que dispensam 

a aplicação das diretrizes gerais estabelecidas na Normam-20, que deverão ser comunicadas 

ao Agente da Autoridade Marítima da jurisdição do porto de destino do navio, como em casos 

de emergências, para garantia da segurança de uma embarcação e das pessoas a bordo; 

quando ocorrer acidentes;  quando  for efetuado o procedimento de deslastre com o objetivo  

de evitar ou minimizar riscos poluição causados pelos navios; e quando o deslastre for 

realizado  na mesma água de origem (NORMAM-20, 2014). 

Segundo Zanella (2015, p. 1660) “a NORMAM 20, em resumo, estabelece regras 

e procedimentos específicos com o intuito de minimizar a possibilidade de bioinvasão via 

água de lastro”. No entanto, para ele, “as regras estabelecidas ainda não são as ideais, pois 

existem diversas situações que excluem a necessidade de troca, por uma questão de celeridade 

e segurança da navegação internacional” (ZANELLA, 2015, p. 1660). Ademais, um dos 

motivos que justificam a inviabilidade das regras estabelecidas pela Normam-20, são as 

tecnologias para o tratamento e troca da água de lastro que, em diversos países, ainda são 

deficitárias ou com custos elevados. 

Nesse sentido, a própria NORMAM 20 (2014) destaca que “existe a necessidade 

evidente do desenvolvimento de novas tecnologias de Gerenciamento da Água de Lastro e 

equipamentos, uma vez que medidas operacionais, como a troca oceânica da água de lastro, 

não são plenamente satisfatórias”. No mesmo sentido, a norma destaca que “novos métodos 

de Gerenciamento de Água de Lastro poderão ser aceitos como alternativas, desde que em 

consonância com as regras da IMO” (NORMAM-20, 2014). 

Para Tiago Zanella (2015, p. 1660) “o ideal seria que toda embarcação, em todo 

seu trajeto, realizasse permanentemente a troca do lastro”. Assim, para ele, “a água dos porões 

e tanques de lastro seriam a mesma água da localidade em que a embarcação estivesse 

navegando, eliminando por completo com a possibilidade de bioinvasão” (ZANELLA, 2015, 

p. 1660). Entretanto o uso da mesma água da localidade da navegação não é ainda possível no 

Brasil, o que ocorre no país é o atendimento à norma nacional em AJB, que apenas minimiza 

o problema. 

Zanella (2015, p. 1660) afirma, por fim, “que o posicionamento do Brasil frente 

ao risco de bioinvasão de espécies exóticas via água de lastro dos navios é, 

comparativamente, bastante avançado”, mas, como já foi ressaltado, apenas minimiza a 

questão, pois ainda está vulnerável no sentido de seus ecossistemas serem contaminados, 
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embora siga a Convenção, pois percebe-se que o objetivo principal da Convenção é 

prejudicado, dentre outros, pela isenção de sua aplicação por algumas categorias de navios em 

virtude principalmente dos custos financeiros da implementação de suas exigências, 

especialmente no que concerne aos Estados em desenvolvimento55.  

Além da Normam-20, legislação que traça as diretrizes para o deslastre no Brasil, 

a Lei número 9.966 de 2000, dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 

causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional. A referida lei foi criada para controle e a fiscalização da poluição 

ocasionada por lançamento por óleo, mas menciona, ainda que de forma breve, sobre a água 

de lastro utilizada pelos navios. 

Art. 15. É proibida a descarga, em águas sob jurisdição nacional, de substâncias 
nocivas ou perigosas classificadas na categoria "A", definida no art. 4o desta Lei, 
inclusive aquelas provisoriamente classificadas como tal, além de água de lastro, 
resíduos de lavagem de tanques ou outras misturas que contenham tais substâncias 
(BRASIL, 2000). 

 
Dessa forma, os artigos mencionados acima proíbem a descarga de água de lastro 

em águas jurisdicionais brasileiras. Já o artigo 21 determina que uma vez autorizado o 

deslastre pelos navios, os responsáveis não ficarão desobrigados de reparar os danos causados 

ao meio ambiente e de indenizar as atividades econômicas e o patrimônio público e privado 

pelos prejuízos decorrentes dessa descarga (BRASIL, 2000). 

A Lei de Crimes Ambientais, Lei número 9.605 de 1998, dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Determinou-se, no artigo 70 da Lei 9.605 de 199856, regulamentado pelo Decreto número 

6.514 de 2008, que o descumprimento de normas de prevenção ambientais constitui motivo 

determinante para aplicação de penalidades. Dessa forma, confirmadas as condutas de 

descumprimento das normas estabelecidas57, poderão incidir sanções administrativas, bem 

como penalidades.  

O Decreto nº 6.514/2008, que regulamentou a referida Lei, além de definir o que é 
infração administrativa ambiental, facultou aos Agentes da Autoridade Marítima, no 
art. 151 combinado com o art. 150, a possibilidade de expedir atos administrativos 
normativos, visando disciplinar os procedimentos necessários para a correta 

                                                      
55A seleção dos métodos adequados para minimizar os riscos dependerá de diversos fatores, como o tipo, ou 
tipos, de organismos que estão sendo considerados, o nível de risco envolvido, a sua aceitabilidade ambiental, os 
custos econômicos e ecológicos envolvidos e a segurança dos navios. Resolução A.868(20) - IMO. Disponível 
em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/lastro/_arquivos/a86820pt.pdf> . Acesso em: 31 mai. 2018. 
56Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. (BRASIL, 1998) 
57Penalidades e sanções. As multas aplicadas por ocasião do descumprimento dos preceitos emanados nesta 
Norma serão determinadas em função da gravidade da infração, coerentes com as demais penalidades 
empregadas na navegação internacional e de acordo com os valores estabelecidos no Decreto nº 6.514, de 22 de 
julho de 2008. (NORMAM-20, 2014) 
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aplicação das penalidades administrativas. Isto posto, com fundamento no art. 151 
do Decreto acima referido combinado com o art. 70 da Lei nº 9.605/1998, transcrito 
abaixo, foram elaboradas as regras que disciplinam as penalidades para o não 
cumprimento dos requisitos preventivos colimados nesta Norma (NORMAM-20, 
2014). 

 
Por fim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), agência 

reguladora vinculada ao Ministério da Saúde (MS), é responsável pela fiscalização e controle 

da poluição ocasionada pela água de lastro e sedimento dos navios. Nesse sentido, “é ela 

quem confere as condições sanitárias dos navios e verifica a água de lastro dessas 

embarcações. Sendo assim, pode-se afirmar que a ANVISA é o principal órgão fiscalizador e 

de controle da poluição via água de lastro no Brasil” (COSTA; RIBEIRO, 2016, p. 45-67). 

Para tanto, a ANVISA publicou a Resolução da Diretoria Colegiada número 72, 

de 29 de dezembro de 2009 (RDC n. 72/2009), que, segundo seu preâmbulo, dispõe sobre o 

Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário 

instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem. Ademais, a seção VI, 

que dispõe sobre Água de Lastro estabelece: 

Art. 62. Quando houver recomendação específica ou evidência de risco sanitário em 
determinada área geográfica, o lançamento de água de lastro captada nestas áreas, 
em águas sob jurisdição nacional, deve ocorrer após análise e autorização da 
autoridade sanitária.  
Art. 63. Toda embarcação, a critério da autoridade sanitária, está sujeita a coleta de 
amostra de água de lastro para análise, com vistas à identificação da presença de 
agentes nocivos e patogênicos e indicadores físicos e componentes químicos.  
Art. 64. O formulário referente à troca de água de lastro deve ser preenchido 
conforme o modelo previsto no anexo X deste Regulamento. Art.  
65. À medida que novas tecnologias e novos sistemas de gerenciamento ou 
tratamento de água de lastro forem desenvolvidos, a autoridade marítima 
estabelecerá, oportunamente, as instruções normativas apropriadas (BRASIL, 
ANVISA, 2009). 

 
Dessa forma, percebe-se que a ANVISA também é um importante órgão 

responsável pelo controle e gerenciamento da água de lastro dos navios, tendo em vista que é 

ela também o órgão que  fiscalizará as embarcações em função do  cumprimento das normas 

acerca da prevenção da bioinvasão. 

Dada a importância do tema proposto, sugestões são feitas para incentivar ainda 

mais a implementação da Convenção por meio dos países membros e remediar algumas das 

fraquezas na formulação de suas regras. Além disso, insta mencionar que países como os 

Estados Unidos e a Austrália possuem mecanismos próprios e inovadores, muitas vezes com 

potencial de eficiência considerável no combate preventivo das ameaças e riscos de ameaças 

que porventura poderão causar a realização do deslastre ilegal e inconsciente.  

Os Estados Unidos, de acordo com Pereira (2012, p. 313), após a descoberta do 
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mexilhão zebra, em 1986, aumentou seus esforços para combater as espécies invasoras de 

forma individual e inovadora, para além do texto convencional, alcançando inúmeros 

avanços.  

Internacionalmente, o caso mais notório é o do mexilhão Zebra (Dreissena 
Polymorpha). A importação involuntária desta espécie em água de lastro de portos 
europeus de água doce, na década de 1980, fez com que se proliferasse em excesso e 
que obstruísse redes de água industrial. Nos Estados Unidos, identificou-se o 
mexilhão Zebra pela primeira vez também nesta mesma época, tempo em que ele se 
proliferou rapidamente pelas águas dos rios, causando sérios danos ao ecossistema 
local.Essa espécie foi introduzida nos Grandes Lagos americanos e do Canadá, e, 
hoje, infesta mais de 40% das águas continentais desses países, causando enormes 
prejuízos financeiros nos setores elétrico e industrial, visto que coloniza e bloqueia 
as passagens de água e os encanamentos, tendo um comportamento parecido com o 
do Mexilhão Dourado. Estudos apontam que os EUA gastam mais de 10 bilhões de 
dólares para remediarem os problemas causados pelo Mexilhão Zebra (OESTADO, 
2019). 

 
É neste cenário que, em 1990, os Estados Unidos editaram a Lei - The 

Nonindigenous Aquatic Nuisance Prevention and Control Act (NANPCA), que estabelece 

amplo programa Federal para impedir a propagação e a introdução de espécies invasoras 

transportadas pelos navios que entram nos Grandes Lagos Norte Americanos e tem a 

finalidade de: 

(1) jointly conduct a study on the environmental effects of ballast water exchange on 
receiving water and identify areas within waters of the U.S. and the Exclusive 
Economic Zone where exchange of ballast water poses no threat; (2) jointly conduct 
a study of whether aquatic nuisance species threaten the ecological characteristics 
and uses of the waters of the U.S. other than the Great Lakes; and (3) cooperate in a 
study to determine the need for controls on vessels entering waters of the U.S. other 
than the Great Lakes58. 

 
De acordo com Pereira (2012, p. 23), em levantamento realizado pelo Great Lakes 

Environmental Research Laboratory - NOAA, estimam-se que na região dos Grandes Lagos 

são gastos anualmente em torno de US$ 200 milhões para conter os impactos causados pelo 

Mexilhão Zebra. Além disso, “os EUA dispõem de um banco de dados de espécies invasoras 

disponível na internet National Ballast Information Clearinghouse (NBIC), em que se pode 

fazer um acompanhamento da situação no país” (PEREIRA, 2012, p. 56). 

Além das normas, do controle e da fiscalização com relação à água de lastro, os 

EUA normatizaram que navios que não cumprissem com a legislação impostos pela Guarda 

                                                      
58“(1) conduzir conjuntamente um estudo sobre os efeitos ambientais da troca de água de lastro no recebimento 
de água e identificar áreas dentro das águas dos EUA e da Zona Econômica Exclusiva, onde a troca de água de 
lastro não representa ameaça; (2) conduzir conjuntamente um estudo sobre se as espécies invasoras aquáticas 
ameaçam as características ecológicas e os usos das águas dos EUA, exceto os Grandes Lagos; e (3) cooperar em 
um estudo para determinar a necessidade de controles nos navios que entram nas águas dos EUA, exceto os 
Grandes Lagos”. (Tradução nossa), Nonindigenous Aquatic Nuisance Prevention and Control Act of 1990. 
Disponível em: 
<https://www.fws.gov/laws/lawsdigest/nonindi.html>. Acesso em: 27 jun. 2018. 
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Costeira Americana, pagariam multas nos valores de US$ 250.000,00 até US$ 500.000,00 por 

dia, incluindo, ainda, até 12 anos de prisão. Dessa forma, a inovação individual coercitiva fez 

com que aplacasse sobremaneira o problema.  

No que diz respeito às ações da Austrália para minimizar o problema da 

bioinvasão ocasionada pelo deslastre ilegal, pode-se ressaltar que o país desenvolve 

importantes instrumentos que normatizam essa prática. A Austrália é uma referência porque 

se tornou o primeiro país a integrar a IMO. Essa medida se deu pelo fato de possuir um 

ecossistema marinho vulnerável e um grande potencial para a pesca.  

 Nesse sentido, o Departamento de Agricultura e de Recursos Marítimos salienta 

que: 

The Australian Ballast Water Management Requirements provide guidance on how 
vessel operators should manage ballast water when operating within Australian seas 
in order to comply with the Biosecurity Act 2015. They also align to 
the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast 
Water and Sediments 2004 (the Ballast Water Management Convention), which 
enters into force internationally on 8 September 2017.59 

 
Portanto, desde 1991 com a criação da Australia’s Ballast Water Management 

Strategy, ou seja, momento em que foram criadas estratégias de gerenciamento da água de 

lastro, que a Austrália  tem desenvolvido mecanismos eficientes para sua prática de combater 

a contaminação dos ecossistemas marinhos via água de lastro dos navios. Ademais, assim 

como os Estados Unidos, as sanções impostas pelo governo Australiano, por violações às 

normas variam de pena de prisão à multa. 

No entanto, de acordo com Newton Pereira e Hernani Luiz Brinati, ainda que 

existam diversos métodos operacionais desenvolvidos: 

[...] é importante salientar que a eficácia de cada um deles depende exclusivamente 
do comprometimento da tripulação. Algumas práticas importantes podem auxiliar o 
processo de controle da bioinvasão enquanto não se encontra uma solução definitiva. 
Por exemplo, as embarcações poderiam evitar carregar o lastro dentro dos portos 
com cargas elevadas de sedimento em suspensão, nas áreas da descarga de água de 
esgoto, como o porto de Santos, ou em “pontos de risco”; onde se sabe da presença 
de certos organismos não desejados. Por exemplo, portos do Sul em que o mexilhão 
dourado faz-se presente. Aliado a isso, um plano para o manuseio da água de lastro, 
desenvolvido conjuntamente com o plano de carga do navio, ajudaria o comandante 
a ajustar as necessidades de carregamento e descarga do lastro nestas localidades 
garantindo a segurança no navio (PEREIRA; BRINATI, 2018c, p. 62). 

                                                      
59Australian Government. Department of Agriculture and Water Resources - Australian Ballast Water 
Management Requirements. Disponível em: 
<http://www.agriculture.gov.au/biosecurity/avm/vessels/ballast/australian-ballast-water-management-
requirements>. Acesso em: 25 jun. 2018. Tradução nossa: Os Requisitos de Gerenciamento de Água de Lastro 
da Austrália fornecem orientações sobre como os operadores da embarcação devem gerenciar a água de lastro ao 
operar nos mares australianos, a fim de cumprir a Lei de Biossegurança de 2015. Eles também se alinham à 
Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios de 2004 
(a Convenção de Gerenciamento de Água de Lastro), que entra em vigor internacionalmente em 8 de setembro 
de 2017. 
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Portanto, pensa-se que a solução para o problema está na adoção consciente pelos 

Estados dos métodos determinados pelo texto legal concomitantemente com os esforços 

voluntários com criação de métodos individuais, inovadores e eficientes de controle. Assim, a 

somatória de esforços coletivos talvez fosse uma solução para questão tão relevante para o 

meio ambiente marinho.  

Dessa forma, Toledo afirma: 

Considerando o risco de ocorrência de danos ambientais significativos 
transfronteiriços, os Estados devem cooperar diretamente ou por intermédio de 
organizações globais, regionais e sub-regionais para prevenir, reduzir e controlar a 
destruição do meio ambiente marinho e assegurar a realização da responsabilidade 
internacional. A cooperação internacional para a proteção ambiental deve prever as 
transferências de tecnologia em favor dos Estados em desenvolvimento de modo que 
eles possam também agir plenamente em suas áreas de jurisdição para resolver os 
dilemas ambientais relativos aos recursos biológicos (TOLEDO, 2016, p. 60). 

 
Assim, isso poderia ocorrer a partir da criação de leis e políticas nacionais 

adicionais para regulamentar áreas que não são abordadas pela Convenção e, principalmente, 

no âmbito das áreas jurisdicionais brasileira, fiscalizar se as diretrizes impostas pela Norman-

20 estão sendo, de fato, cumpridas, o que facilitaria o progresso no esforço local e global para 

melhorar a proteção dos ambientes marinhos, dos ecossistemas e da biodiversidade, 

especificamente, no que diz respeito à contribuição para combater a introdução e a 

transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos por meio de água de 

lastro e sedimentos de navios. 

Por fim, cumpre ressaltar que, para Menezes (2015, p.19), “a espécie humana, sua 

alimentação e sobrevivência dependem de um meio marítimo equilibrado”. Além disso, o 

autor traz a ideia de que a integração humana entre os povos se deu via oceano, que carrega 

uma dimensão antropológica. Nesse sentido, afirma ainda que os oceanos: “nos mais remotos 

registros históricos, serviram como espaço dinâmico de interação cultural, comércio, 

conquista, pacificação, contato entre povos e civilizações e miscigenação”. 

Segundo André de Paiva Toledo: 

O mar possui um valor intrínseco muito importante. A fauna e a flora marinhas são 
elementos fundamentais para o equilíbrio ecológico do planeta e para as 
necessidades humanas quotidianas. Ele é, por conseguinte, muito importante 
também para garantir uma gestão sustentável dos recursos biológicos marinhos, a 
fim de satisfazer as necessidades das gerações presentes e futuras, o que é a base da 
sustentabilidade (TOLEDO, 2016, p. 60). 

 
No mesmo sentido, o autor conclui que o texto da Convenção do Direito do Mar 

trouxe em seu bojo  o dever de os Estados protegerem o meio ambiente marinho e que o 

exercício da soberania destes Estados não podem sobrepujar o bem maior como os recursos 
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biológicos, portanto, estes devem ser responsabilizados pelos danos que porventura venham a 

causar aos mares e oceanos, devendo cada Estado regulamentar de forma interna a gestão dos 

recursos de forma sustentável (TOLEDO, 2016, p. 60). 

Além de tudo o que foi destacado acima, é de suma importância que cada Estado 

faça o controle da convencionalidade da lei interna que versa sobre o controle e 

gerenciamento da água de lastro, na tentativa de se apontar se, de fato, a norma interna é 

compatível com a norma externa. 

Ora, se o direito a um meio ambiente equilibrado para as gerações atuais e futuras 

é considerado um direito inerente à condição humana, como já foi discutido em tópico 

específico, o Tratado Internacional sobre Controle e Gerenciamento da Água de Lastro, 

ratificado no Brasil, em 2010, pelo então presidente José Sarney é um tratado de direitos 

humanos. E, sendo assim, ou integra o texto constitucional, conforme posicionamento 

defendido por Celso de Mello e pela da doutrina majoritária, em que, para eles, o tratado 

internacional sobre direitos humanos ratificado no Brasil também figura como Lei Maior, ou 

possuirão status supralegal, conforme posicionamento majoritário do STF, caso não puderem 

ser aprovados conforme determina o §3º, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, ou 

seja, com o devido quórum especial. 

Ainda que persista esse imbróglio se os tratados de direitos humanos têm status 

constitucional ou supralegal,o Poder Público deve reconhecer o papel da Convenção 

Internacional sobre o Gerenciamento e Controle da Água de Lastro e sedimento dos navios 

como parâmetro de aplicação das normas, além dos atos internos com a finalidade de proteger 

o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, pois proteger esse direito, é 

tutelar um bem maior, qual seja, o direito a uma vida saudável.  

Por fim, Filipe Sousa ressalta com maestria que: 

o controle de convencionalidade é essencial para o contributo decisivo para 
assegurar a efetividade do direito internacional dos direitos humanos. Este controle 
tem fundamentos jurídicos designadamente o principio de boa-fé, efeito útil e pacta 
sunt servanda, consagrado pela própria Convenção e, naturalmente, a Convenção de 
Viena sobre os direitos dos tratados. O exercício do controle de convencionalidade é 
uma função de todos os órgãos do Estado pode designar vários níveis processuais, 
por exemplo, a fiscalização política do Governo e do Parlamento para verificar as 
suas políticas e medidas legislativas e executivas conforme a Convenção – 
verificação legislativa de convencionalidade, e, ainda, a própria Administração 
Pública dispõe de faculdade-poder para executar as medidas administrativas 
apropriadas a serem cumpridas – chamada aplicação administrativa de 
convencionalidade e, enfim, os próprios juízes têm mesma função jurisdicional – 
controle jurisdicional de convencionalidade e são vistos como guardião do sistema 
integrador dos direitos humanos, independentemente da origem normativa (SOUSA, 
2013, p. 196). 

 
Nesse sentido, o controle de convencionalidade é importante para assegurar a 
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eficácia do direito internacional dos direitos humanos, sendo esse controle obrigatório a todos 

os órgãos do Poder Público. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao longo do trabalho, pôde-se perceber a importância do tema poluição 

proveniente de água de lastro por vários motivos, dentre eles, por ser contemporâneo e 

desafiador e, por isso mesmo, requerer um olhar mais apurado sobre determinadas questões 

pouco discutidas em âmbito acadêmico. Outro ponto importante gira em torno da gravidade 

da questão atinente às consequências danosas caso as determinações legais internacionais e 

domésticas não forem cumpridas por embarcações ao procederem ao deslastre de forma 

inadequada. O não cumprimento de certas determinações poderá fazer com que a água de 

lastro e sedimento dos navios transfiram organismos exóticos invasores ou patógenos para 

outras áreas, acarretando danos que podem, como explicado ao longo do trabalho, ser 

irreversíveis ao meio ambiente.  

Além disso, um ponto crucial para o estudo da poluição por água de lastro diz 

respeito ao número exponencial de comércio marítimo, fator preponderante para que a 

poluição por água de lastro seja uma grave ameaçaao biossistema marinho, uma vez há um 

número gigantesco de navios trafegando no mar, requerendo uma fiscalização eficiente e 

assertiva. Mas um descuido de um Estado ao não aplicar a contento as determinações 

internacionais, ou falhas na fiscalização ou ainda uma única embarcação que, porventura, não 

deslastrear de forma correta a água de lastro, poderá trazer danos irreversíveis para o meio 

ambiente marinho podendo comprometer gerações atuais e futuras.   

Ao longo dos estudos, infelizmente, revelou-se que a poluição proveniente de 

embarcações é um tema recorrente e é alvo de preocupação internacional e nacional há alguns 

anos. Viu-se que há outras formas de poluição do marderivadas das embarcações, como por 

hidrocarboneto e alijamento, mas verifica-se, de forma intrigante, que a poluição decorrente 

do deslastre dos navios é a quarta maior ameaça para o meio ambiente em função do número 

exponencial de embarcações comerciais que trafegam no mar e que podem não cumprir a 

contento ou, simplesmente, deixarem de cumprir  as determinações internacionais e nacionais 

para prevenir, gerenciar,  proteger e eliminar ocorrência de bioinvasão dos mares e oceanos 

provenientes da água de lastro.   

Para que a questão fosse compreendida, foi necessário estudar os textos 

internacionais, não só aquele específico sobre a água de lastro. Traçou-se uma evolução 

internacional a respeito de outras convenções não menos importante que serviram de alicerce 

ou que contribuíram para que a Convenção Internacional sobre a Água de Lastro fosse 

assinada por vários países, entre eles, o Brasil.  
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Todas as convenções elencadas no trabalho são importantes, mas o que se 

percebeu foi que, de todas as convenções tratadas e que não versam especificamente sobre a 

água de lastro, a mais notória é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 

1982, também ratificada pelo Brasil,  pelo fato de ela delimitar as zonas marítimas, além de 

trazer em seu texto questões atinentes à poluição. A Convenção de Montego Bay deu 

continuidade aos debates sobre a poluição no ambiente marinho que acabou por culminar na 

importantíssima Convenção Internacional sobre a Água de Lastro, de 2004 e que foi ratificada 

pelo Estado brasileiro em 2010. A introdução de organismos aquáticos nocivos e patógenos 

transferidos por meio da água de lastro dos navios e dos sedimentos nela contidos de uma 

região costeira para outra geram impactos ecológicos, econômicos, ambientais e humanos, 

levando a  comunidade internacional, por meio de numerosos instrumentos vinculativos e não 

vinculativos adotados, buscar proteger o ambiente marinho, os ecossistemas e a 

biodiversidade. 

Como visto, a Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento da Água 

de Lastro e Sedimentos de Navios é um instrumento jurídico global que ajuda a enfrentar o 

desafio  de gestão com relação a minimização dos efeitos de organismos aquáticos nocivos e 

patógenos contidos na água de lastro e sedimento dos navios, em que estabelece normas e 

procedimentos para o gerenciamento e controle de ambos, mas somente entrou em vigor, 

recentemente, em 08 de setembro de 2017. A referida convenção  foi adotada pela 

Organização Marítima Internacional como regime jurídico dedicado e destinado a prevenir, 

controlar e erradicar a introdução e disseminação de organismos aquáticos e patógenos 

nocivos por meio de água de lastro e sedimentos dos navios. O documento supracitado 

constitui um regime legal e global, desenvolvido para estabelecer regras, padrões e práticas 

uniformes para combater a introdução, transferência e disseminação de organismos aquáticos 

nocivos e agentes patogênicos nas áreas costeiras e marinhas do mundo. 

No entanto percebeu-se que o objetivo principal da Convenção é prejudicado, 

dentre outros motivos, pela isenção de algumas categorias de navios de sua aplicação, e 

provavelmente por custos financeiros, especialmente quando se refere àqueles estados ainda 

em desenvolvimento, pela dificuldade de implementação de fato das suas exigências e, até 

mesmo pela ausência de políticas públicas eficientes, além disso, para todos os Estados, 

outras dificuldades recaem sobre o fator fiscalização e sobre a implementação de programas 

realmente eficazes, uma vez que há um número muito grande de embarcações comerciais 

trafegando e que o deslastre não realizado conforme as instruções normativas sugeridas, 

torna-se vetor de transferência de organismos exógenos e patógenos, que podem acarretar 
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danos irreversíveis ao meio ambiente marinho. Notou-se que há tentativas individuais e 

modernas de determinados Estados no sentido de coibir, gerenciar e controlar bioinvasores 

provenientes da água de lastro, como os mexilhões zebra. Tais ações apenas contribuem para 

que no futuro as normas internacionais sejam aprimoradas. 

 Sugestões são feitas para incentivar mais a implementação da Convenção por 

meio dos Estados membros e remediar algumas das fraquezas na formulação de suas regras, 

pois a Convenção Internacional sobre Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de 

Navios resulta em um significativo marco para o Direito Internacional Ambiental, de tendo 

em vista a importância do instrumento para a proteção dos mares e oceanos, em que fornece 

suporte para que o mundo proveja este importante problema, ou seja, como lidar com espécies 

alienígenas invasoras, seus caminhos para controlá-las e frear os sérios impactos econômicos 

que a disseminação de espécies exóticas tem nos Estados costeiros. 

Entretanto, ainda que a Convenção BWM seja um instrumento importante, ela 

deixa algumas perguntas sem respostas, como a quantidade de água remanescente nos porões 

de lastro serão tratadas, pois uma única espécie feminina fertilizada seria o suficiente para 

instaurar uma bioinvasão. 

De outra monta, fez-se uma análise da legislação interna a fim de se verificar a 

importância dada ao assunto pelo Brasil e se as normas vigentes estão de acordo com o texto 

da Convenção Internacional, por meio de controle de convencionalidade.  Verificou-se que, 

embora a Convenção Internacional tenha sido assinada pelo país em 2004,  foi ratificada e 

virou lei interna por meio de decreto assinado pelo ex-presidente José Sarney, em 2010. Mas 

foi verificado também que, mesmo antes desta data, o Brasil já demonstrava preocupação com 

o tema, haja vista a edição da Lei Federal número 9.966/2000 que dispõe sobre a prevenção,o 

controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo, mas, em seu artigo 2º, 

inciso XVII, a referida lei já mencionava sobre a necessidade de se ter um lastro limpo. A 

referida Lei Federal também, em seus artigos 15 e 16, define as condições para a descarga em 

águas jurisdicionais brasileiras.   

Viu-se também que, no Brasil, para o cumprimento do disposto no artigo 3º e 4º, 

da Lei 9.537 de 1.997, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a DPC, por meio da Portaria 

número 26/DPC, de janeiro de 2014, foram revogadas portarias anteriores e foi aprovada a 

Norma da Autoridade Marítima, NORMAM-20, de 2014. Dessa forma o controle e a 

fiscalização da água de lastro fica a cargo da Marinha do Brasil e da ANVISA. A Marinha do 

Brasil, por sua vez, determina que uma de suas diretorias exerça o gerenciamento e controle 

da poluição proveniente da água de lastro. A NORMAM-20 já era usada antes mesmo de a lei 
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que ratificou a Convenção Internacional passasse a vigorar no Brasil, aplicando os ditames da 

convenção, o que amplia o entendimento de que o Brasil se preocupa sim com a questão 

atinente à poluição de possíveis bioinvasores no espaço marinho nacional. 

Já com relação ao controle das normas, pode-se afirmar que, se o direito a um 

meio ambiente equilibrado para as gerações atuais e futuras é considerado um direito inerente 

à condição humana, o Tratado Internacional sobre Controle e Gerenciamento da Água de 

Lastro, ratificado no Brasil, em 2010, é um tratado de direitos humanos. E, sendo assim, ou 

integra o texto constitucional, conforme posicionamento defendido por Celso de Mello e por 

renomados doutrinadores, em que, para eles, o tratado internacional sobre direitos humanos 

ratificado no Brasil possuirão status constitucional, ou possuirão status supralegal, conforme 

posicionamento majoritário do STF, caso não forem aprovados conforme determina o §3, do 

artigo 5, da Constituição, ou seja, com o devido quórum especial. 

No entanto, ainda que persista esse imbróglio se os tratados de direitos humanos 

têm status constitucional ou supralegal, o Poder Público deve reconhecer o papel da 

Convenção Internacional sobre o Gerenciamento e Controle da Água de Lastro e sedimento 

dos navios como parâmetro de aplicação das normas, além dos atos internos com a finalidade 

de proteger o meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações, principalmente, 

levando-se em consideração o julgamento do Caso Almonacid Arelhano e outros vs. Chile 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que inalgurou, em sua jurisprudência, o 

controle interno de convencionalidade das leis e, como bem fundamentado, ressaltou que as 

obrigações que o direito internacional impõe devem ser cumpridas de boa-fé, pois os Estados 

não podem invocar para seu descumprimento o direito interno. 

Em suma, a Convenção Internacional sobre o Gerenciamento e Controle da Água 

de Lastro e sedimento dos navios serve de paradigma para o exercício do controle da 

convencionalidade ao se poder analisar se as normas internas são compatíveis com o texto 

originário, verificando-se que o Brasil trata, de formas específicas, da gestão da água de lastro 

e sedimento dos navios na Lei nº 6.938 de 1.981, Lei da Política Nacional de Meio Ambiente; 

na Lei nº 9.966 de 2.000, Lei de Poluição das Águas por lançamento de óleos e outras 

substâncias nocivas;  na Lei nº 9.605 de 1.998, Lei de Crimes Ambientais; e na Lei número 

9.537 de 1.997 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, que aprovou a Norma da 

Autoridade Marítima (NORMAN-20), responsável, no Brasil, pela instituição de instrumentos 

normativos de gestão e controle da água de lastro e sedimento dos navios, isto é, com a 

finalidade “estabelecer requisitos referentes à prevenção da poluição por parte das 

embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras , no que tange ao Gerenciamento da Água 
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de Lastro” (NORMAM-20,2014). 

Notou-se que a NORMAM-20 está em consonância com a Convenção, pois 

cumpre com a obrigação geral estabelecida no artigo 2º da Convenção BWM, a qual 

determina que as partes se comprometem a cumprir total e plenamente os dispositivos 

presentes no texto convencional e seu anexo, com o propósito de  prevenir, minimizar e, por 

fim, eliminar a transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos através 

do controle e gerenciamento da água de lastro dos navios e dos sedimentos nela contidos, 

confirmando-se, portanto,  a hipótese aventada na introdução da pesquisa. 

Além disso, observou-se que, se o texto convencional for conscientemente 

implementado pelos Estados, adotando leis e políticas nacionais adicionais para regulamentar 

áreas que não são abordadas pela Convenção, isso facilitaria o progresso no esforço global 

para melhorar a proteção dos ambientes marinhos, dos ecossistemas e da biodiversidade, 

especificamente, no que diz respeito à contribuição para combater a introdução e a 

transferência de organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos por meio de água de 

lastro e sedimentos de navios. 

Enfim, aventa-se para a necessidade de se fazer uma leitura do problema voltada 

ao plano internacional de proteção do meio ambiente, por isso há que se falar  em direito 

ambiental constitucional e convencional. Além disso, é necessário analisar como se dá na 

prática a aplicabilidade da norma para se perceber se as suas determinações são suficientes no 

sentido de proteger ou não o meio ambiente. Com relação às normas atinentes à água de 

lastro, nota-se que apesar das normas brasileiras seguirem a obrigação geral e determinações 

da Convenção BWM, a ausência de instrumentos de fiscalização ou políticas públicas 

eficientes, e até mesmo algumas permissões do próprio texto convencional desobrigam o país 

a atuar de forma mais vigorosa no sentido de fazer o controle e gestão da água de lastro e 

sedimento dos navios, outra constatação realizada pela pesquisa que também confirma a 

presunção sugerida no primeiro momento do trabalho. 

Por outro lado ainda há muito a ser feito, portanto, com relação à questão tão 

importante e complexa, como a necessidade de se criar bancos estatísticos, a fim de se 

produzir  relatórios a fim de alicerçar novas pesquisas, inovações tecnológicas e de se 

formalizar informações sobre a aplicabilidade da norma. Além disso, é imprescindível que 

exista uma mudança cultural para que se execute o efetivo controle de convencionalidade. 

Portanto, a eficácia das normas que versam sobre questões ambientais são de 

responsabilidade de toda a sociedade e do Estado, mas incumbe a todos os órgãos do Estado, 

como, por exemplo, ao Legislativo que cumpre assegurar medidas legais conforme o texto 
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convencional, ao juízes, ao aplicar o normas convencionais-ambientais, isto é, mais do que 

buscar a conformidade das normas com o texto constitucional, deverá observar também a 

convencionalidade da lei.  

Em suma, a Constituição deixa de ser o único referencial de controle das leis 

ordinárias e atos do Poder Público em geral. Seguindo a tendência do constitucionalismo 

contemporâneo, é inafastável o controle de convencionalidade, para que o sistema jurídico 

interno se alinhe ao texto internacional e cumpra com a garantia nos limites definidos nas 

Convenções. Nota-se que o regramento interno é suficiente, embora haja a necessidade de se 

aprimorar a execução da norma, no sentido de se pensar em mecanismos de fiscalização mais 

eficientes no sentido de se certificar se de fato a norma vem sendo cumprida para que não haja 

transferências de bioinvasores capazes de ameaçarem de forma irreversível o ecossistema 

marinho e acarretar em danos desastrosos para a humanidade. 
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