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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar a eficácia das políticas públicas brasileiras no que 

tange à poluição causada por água de lastro. É sabido que o comércio internacional impulsionou 

a evolução da humanidade, sobretudo através dos mares. A navegação foi o fio condutor de um 

processo de globalização que permitiu o desenvolvimento econômico. A navegação permitiu 

que a humanidade se espalhasse pelo mundo, conectou povos e culturas, mas, também, a 

escravidão e a guerra. Os navios que carregavam a riqueza das nações levavam também doenças 

de espécies exógenas de animais e plantas, além de poluição ambiental. O enriquecimento das 

nações trouxe como consequência a degradação do planeta, fato que levou a humanidade a criar 

mecanismos de proteção do meio ambiente. O Direito Internacional criou uma série de 

instrumentos normativos e políticas públicas que, com o auxílio dos Estados Nacionais, em 

especial do Brasil, visam enfrentar o problema causado pela água de lastro. A adoção das 

medidas apontadas pelas políticas públicas desenvolvidas não será, contudo, eficaz, senão pela 

inclusão da educação ambiental dos agentes do comércio marítimo para fazerem a sua parte na 

proteção do meio ambiente marinho, mesmo que isso signifique diminuir seus lucros ou 

sacrificar parte do seu ganho econômico em benefício da saúde humana e do equilíbrio 

ambiental. A água de lastro que é carregada pelos navios para garantir a sua estabilidade durante 

a navegação, constitui-se em um dos meios de contaminação do meio ambiente, em especial, o 

marinho, uma vez que contém espécies invasoras que são distribuídas para todo o mundo. O 

estudo, de natureza qualitativa, exploratório e explicativo, foi desenvolvido com metodologia 

jurídico-teórica e raciocínio indutivo, com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. 

Concluiu-se que o Brasil possui um vasto arcabouço legislativo no que tange ao gerenciamento 

e controle desse tipo de poluição, mas as políticas públicas não são efetivas para o 

enfrentamento do problema ambiental causado pela água de lastro. Assim, com vistas a 

combater a contaminação causada por água de lastro, propõe-se a adaptação dos portos 

brasileiros, para que eles tenham equipamentos capazes de coletar e tratar toda a água de lastro 

que é transportada pelos navios que chegam ao Brasil, de modo que a água tratada possa retornar 

ao meio ambiente e ser reutilizada. Foi proposto também que o Congresso Nacional edite Lei 

Complementar transferindo aos Estados competência para regular medidas sanitárias 

específicas para os portos em seus territórios, nos termos do parágrafo único do art. 22 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ou, que o Congresso Nacional altere a 

Lei de Concessão dos Serviços Portuários de forma que passe a exigir das empresas nacionais 

ou estrangeiras que apresentem, já nas propostas ao certame, projeto que disponha de 

tratamento da água de lastro nos portos. 

 

Palavras-chave: Água de Lastro. Bioinvasão. Meio ambiente marinho. Políticas Públicas. 

  



ABSTRACT 

 

The purpose of this master’s thesis is to analyze the effectiveness of Brazilian public policies 

regarding ballast water pollution. The international trade has furthered human evolution, 

especially through the seas. Navigation was the driving force behind globalization, promoting 

economic development. Navigation allowed humankind to spread throughout the globe, 

connecting peoples and cultures, but also spread slavery and war. Ships transporting nations’ 

wealth also transported diseases of exogenous species of animals and plants, as well as 

environmental pollution. The nations enrichment led to the degradation of the planet, which 

required new mechanisms to protect the environment. International Law has series of normative 

instruments and public policies that, in cooperation with National States, especially Brazil, aim 

at addressing the problem caused by ballast water. However, the adoption of the measures 

proposed by public policies will only be effective by including the environmental education of 

the maritime trade agents, who must develop their roles in protecting the marine environment, 

even if this means reducing their profits or sacrificing part of the economic gain in favor of 

human health and environmental balance. Ballast water used by ships to ensure their stability 

during navigation is one of the means of contamination of the environment, in particular the 

marine environment, since it contains invasive species, which are distributed throughout the 

world. The qualitative, exploratory and explanatory study was developed with legal-theoretical 

methodology and inductive reasoning, with bibliographic and documentary research 

techniques. It was concluded that Brazil has a vast legislative framework regarding the 

management and control of this type of pollution, but public policies are not effective to address 

the environmental problem caused by ballast water. Therefore, in order to tackle the 

contamination caused by ballast water, it is proposed to adapt the Brazilian ports, so that they 

have equipment capable of collecting and treating all the ballast water that is transported by the 

ships that arrive in Brazil, consequently the treated water can return to the environment and be 

reused. It was also proposed that the National Congress should issue a “Supplementary Law” 

transferring to the States the competence to regulate specific sanitary measures for the ports in 

their territories, in accordance with the sole paragraph of article 22 of the Constitution of the 

Federative Republic of Brazil of 1988 or, that the National Congress should amend the 

Concession of Port Services Law to require national or foreign companies to submit, in their 

proposals, a project that comprises the ballast water treatment in ports. 

 

Keywords: Ballast Water. Bioinvasion. Marine environment. Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A navegação, desde a Antiguidade, tem papel de destaque no cenário econômico 

mundial, por ser considerada meio de circulação de mercadorias, essencial para o 

desenvolvimento do comércio e para o trânsito de pessoas no mundo. 

Na Idade Média e na Era Moderna, houve um aumento considerável na utilização 

do transporte por meio de navios, sobretudo com o Mercantilismo e as grandes navegações, 

responsáveis pela globalização do capitalismo. No final do século XIX e início do século XX, 

como resultado dos avanços decorrentes das chamadas revoluções industriais, as embarcações 

de madeira, movidas a vela são substituídas por navios de aço, mais modernos e com maior 

capacidade de carga, movidos a vapor e, posteriormente, a diesel, o que obrigou a substituição 

do lastro sólido por tanques de água. A utilização da água mostrou-se mais econômica e eficaz 

que o lastro sólido, além de ter facilitado as tarefas portuárias. 

A partir de então, verificou-se que as embarcações lançavam vários poluentes nos 

mares. Em virtude do desenvolvimento e, consequentemente do aumento do trânsito marítimo, 

há um aumento da quantidade de poluentes lançados ao mar e isso compromete a qualidade das 

águas e também a sobrevivência de várias espécies marinhas. 

Na atualidade, todas as embarcações utilizam a água para lastrear os navios. Isso 

contribui com a tarefa de carregar e descarregar um navio, além de ser mais econômico e 

eficiente do que o lastro sólido. Saliente-se que a água utilizada para o lastro é coletada em 

estuários e portos de qualquer parte do mundo, assim, ao se carregar um navio, sua água de 

lastro é despejada no mar, em outro estuário, e isso pode gerar um problema ambiental e 

socioeconômico. 

No âmbito do Direito Internacional a poluição causada pela água de lastro 

relaciona-se com o comércio marítimo internacional. Assim, toda a comunidade internacional 

deve atuar em cooperação, com o objetivo de dirimir os problemas causados pela água de lastro. 

Dessa maneira, torna-se imprescindível a celebração de tratados internacionais para o alcance 

desse objetivo, em razão dos danos ambientais que essa bioinvasão pode gerar.  

A intensificação do comércio internacional promoveu um aumento significativo da 

poluição dos mares, uma vez que as embarcações podem lançar substâncias tóxicas, 

microrganismos patogênicos e espécies marinhas exóticas, por meio da água utilizada como 

lastro. 
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Este trabalho tem por objetivo responder à seguinte questão: as políticas públicas 

adotadas pelo governo brasileiro são eficazes no enfrentamento da poluição marinha causada 

pelo despejo de água de lastro nos portos brasileiros pelas embarcações oriundas de outros 

países? Acredita-se que as políticas públicas existentes são inadequadas, ou insuficientes, não 

havendo, portanto, políticas eficazes para enfrentar esse problema atualmente. 

Neste trabalho será demonstrada a necessidade de conscientização dos cidadãos e 

dos operadores do comércio marítimo quanto aos danos causados pela bioinvasão por meio da 

água de lastro.  

É necessário reconhecer os danos que a bioinvasão pode causar ao meio ambiente, 

à saúde dos indivíduos e à sustentabilidade do país. Saliente-se que os impactos refletem nos 

custos para combater as espécies invasoras. Assim, a discussão e os estudos acerca de políticas 

públicas no Brasil, que visam coibir a poluição causada por água de lastro é de vital importância.  

Uma vez que tem como foco a proteção do meio ambiente, a promoção da saúde 

pública e defesa da economia sustentável no país, a presente dissertação pretende contribuir 

para o desenvolvimento de práticas eficazes no combate à bioinvasão,  

O estudo exploratório e explicativo é de natureza qualitativa e foi desenvolvido com 

metodologia jurídico-teórica e raciocínio indutivo, com técnicas de pesquisa bibliográfica e 

documental. 

Este trabalho divide-se em 5 capítulos, contando com a Introdução e as 

Considerações Finais.  

O segundo capítulo trata do desenvolvimento do comércio marítimo e suas 

implicações para o mundo contemporâneo, partindo do seu desenvolvimento e do impacto das 

navegações para a economia e para o meio ambiente. 

O terceiro capítulo trata sobre a água de lastro, apresentando seu conceito e sua 

utilização pelos navios modernos, analisando o problema da poluição causada pelo seu despejo 

em águas costeiras, trazendo casos com exemplos de bioinvasão. 

Já o quarto capítulo trata sobre legislações internacionais e nacionais que dispõem 

sobre a proteção do meio ambiente marinho, avaliando as políticas públicas, sobretudo, no 

Brasil, que visam à minimização dos riscos ambientais e dos danos econômicos e sociais 

causados pelo despejo descriterioso das águas de lastro em águas interiores brasileiras. 

Será demonstrado que as políticas públicas atuais não são suficientes para enfrentar 

a degradação ambiental causada por água de lastro. Por fim, serão apresentadas propostas de 

políticas públicas que, sendo implementadas no futuro, poderão contribuir para o enfrentamento 

adequado do problema da poluição e da bioinvasão pelas águas de lastro.  
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2 A EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL: DO 

MERCANTILISMO PREDATÓRIO À NAVEGAÇÃO SUSTENTÁVEL 

 

A história da evolução da humanidade, em sua jornada de um estado natural para 

um estado social, é marcada pelo desenvolvimento da razão e pelo aprimoramento da técnica, 

desde o uso primário da pedra lascada até o desenvolvimento do mundo cibernético e da 

inteligência artificial. 

Nessa odisseia, o encontro e a interação entre culturas diversas, com as migrações 

e o comércio internacional, tiveram um papel crucial para a construção do mundo 

contemporâneo. De fato, o comércio internacional, desde os primórdios da humanidade, fez 

ampliar as relações entre os povos, criando e destruindo impérios e nações e promovendo 

desenvolvimento social, político, econômico e cultural para a humanidade como um todo. 

Contudo, passou por diversas crises e conflitos, gerados pela ganância e pela disputa pelo poder 

hegemônico global.  

Todavia, foi no mar que a humanidade encontrou o caminho da globalização e de 

sua expansão sobre o planeta, desbravando continentes e criando os meios para o 

estabelecimento dos Estados Nacionais e do Direito Internacional.  

Da Antiguidade à era Contemporânea, o comércio marítimo aumentou 

gradualmente sua importância e, mesmo com o surgimento de outros meios de transporte mais 

avançados, como os trens-bala e os aviões, o mar nunca deixou de ser a grande “estrada” do 

desenvolvimento econômico global. 

 

2.1 A origem do comércio e seu papel como instrumento das relações internacionais e do 

desenvolvimento das primeiras civilizações 

 

Dentre os grandes feitos da humanidade, destacam-se o uso das técnicas de 

produção agropecuária e a canalização de rios,1 que possibilitaram um aumento exponencial na 

produção de bens de consumo. Por volta de 9.000 a.C, com o surgimento da agricultura, as 

primeiras comunidades tribais puderam abandonar o nomadismo e se fixar em regiões férteis e 

banhadas por rios e lagos, que forneciam as condições necessárias para sua sobrevivência. 

(FELDENS, 2018). 

                                                           
1 O represamento de rios e a canalização dos cursos d’água permitiram o fornecimento de água diretamente para 

dentro das aldeias e futuramente das cidades. Além disso, propiciaram o uso de sistemas de irrigação, que 

aumentaram a produção agrícola e a qualidade dos produtos. 
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O aumento na produção de alimentos propiciou uma gigantesca explosão 

demográfica, que obrigou os povos primitivos a expandir seus domínios territoriais. Esse 

processo fez com que muitos povos acabassem por adentrar o território já ocupado por outras 

comunidades ou tribos. 

O encontro de grupos diferentes era, na maioria das vezes, marcado pela 

desconfiança e pelo medo, o que levava a conflitos e disputas por terra, pela caça, ou mesmo 

pelo domínio sobre outros povos, escravizando seus membros e tomando suas terras e tudo que 

nela havia. (LANGANEY et al, 2002). 

Conforme observam Dayse Carvalho e Daniela Mützemberg: 

Nas sociedades primitivas, os conflitos assumiam um papel de fator social na 

existência e dinâmica social do grupo, no qual os vencedores garantiam o uso 

territorial, além de garantir o funcionamento econômico e influir na organização 

social. (CARVALHO; MÜTZEMBERG, 2015, p. 1). 

 

Pode-se dizer que a primeira forma de expressão das relações internacionais foi a 

guerra. O conflito era parte do processo de conquista territorial e de afirmação social e 

econômica, mesmo antes do desenvolvimento da agricultura. Nesse sentido, Eugênio Vargas 

Garcia relata: 

Assim, de um ponto de vista histórico-mundial, as relações internacionais teriam 

começado no primeiro contato entre bandos nômades caçadores-coletores no 

Paleolítico, antes, portanto, do advento da agricultura e da transição do nomadismo 

para as sociedades sedentárias (Neolítico). (GARCIA, 2015, p.156). 

 

O medo do desconhecido era a principal razão para o conflito. É certo que teriam 

ocorrido outras possíveis interações, como a fuga, ou a tentativa de entabular alguma forma de 

comunicação pacífica. Mas, provavelmente, fruto da própria necessidade de sobrevivência, os 

grupos primitivos teriam se enfrentado ao se depararem pela primeira vez em um mesmo 

território de caça ou de coleta, da mesma forma como fazem outros animais territoriais, como 

leões, lobos, etc. Garcia assim analisa essa situação: 

O primeiro contato face a face teria sido tenso, confuso, repleto de suspeitas e 

apreensão, com gestuais ameaçadores temperados por alguns recuos movidos pelo 

instinto de autopreservação. O resultado poderia ter sido um embate violento, o que 

marcaria o despertar primitivo da guerra. (GARCIA, 2015, p.158). 

 

O contato pacífico não é, contudo, descartado. Mas, registros apontam para uma 

possibilidade maior de contatos pacíficos após a fase de fixação territorial, ou seja, após o 

surgimento da sociedade sedentária no período Neolítico. (GARCIA, 2015). 
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Nesse período, a maior parte das migrações se direcionavam às recém-criadas 

cidades, na busca por se incorporar a elas, ou estabelecer relações de trocas.2  

O desenvolvimento da técnica, que promoveu grandes revoluções, como a 

agricultura e a arquitetura, também ampliou a manufatura de armas e utensílios, estes cada vez 

mais difundidos, como os recipientes para armazenamento de comida e água, que possibilitaram 

não apenas a estocagem desses bens, mas também o seu transporte. 

Com a possibilidade do transporte de mercadorias, surge o comércio que, como 

observa Luiz Ratto, foi um meio pacífico, por excelência, de relação entre os povos e de extrema 

importância para a sobrevivência da sociedade que se formava: 

A origem do comércio foi estimulada, então pela constatação da existência de 

mercadorias diferentes produzidas por grupos rivais. A troca foi o meio encontrado 

para obter de modo pacífico as mercadorias desejadas. Com a troca, o homem passou 

a entender melhor suas necessidades e, assim, evoluir em sua condição de 

sobrevivência. (RATTO, 2008 p. 20). 

 

As relações comerciais promoveram o crescimento de grandes nações da 

Antiguidade. Pode-se dizer que o próprio processo civilizatório deve muito à atividade 

comercial, que foi essencial para que os povos migrassem por todo o planeta, promovendo o 

encontro entre várias culturas, tanto no ocidente, quanto no oriente. De acordo com Rui 

Lourido: 

Veremos que a circulação de pessoas e mercadorias entre territórios e culturas tão 

díspares, teve um impacto multilateral nas respectivas sociedades. Assim, não só se 

transferiram produtos como as sedas e as porcelanas, como as respectivas e 

sofisticadas técnicas de produção. Os Europeus transferiram, por seu lado, novas 

técnicas, desde a construção naval, a astronomia e cartografia, às técnicas inerentes à 

revolução industrial. Os hábitos alimentares no Ocidente modificaram-se 

nomeadamente com a introdução de especiarias e do chá. No Oriente passou-se a 

utilizar entre outras plantas a batata e o milho de origem americana e plantas africanas. 

Os hábitos sociais, como a maneira de vestir, ainda hoje reflectem o elevado prestígio 

das refinadas sedas. A simples comemoração de um acto festivo, passou no Ocidente 

a ser assinalado e complementado com alegres fogos de artifício (de cuja origem 

chinesa já perdemos a memória). No campo das mentalidades a interinfluência foi 

ainda mais intensa, desde a difusão do Budismo, ao Islamismo, ao Nestorianismo e ao 

Cristianismo. As rotas da seda foram um caminho de interpenetração de novos 

modelos sociais e político-filosóficos, como a concepção chinesa de centralismo 

estatal baseado numa elite letrada de funcionários estatais, que influenciou a própria 

filosofia iluminista europeia; bem como o ideário liberal e libertário europeu 

influenciou a elite asiática. (LOURIDO, 2006, p. 1074). 

 

As grandes civilizações da Antiguidade vivenciaram épocas turbulentas de guerras 

e conflitos internos, com a destruição de povos inteiros e a submissão e escravização de outros, 

                                                           
2 Ainda hoje os grandes fluxos migratórios obedecem a essa lógica, com populações inteiras saindo de áreas 

degradadas por guerras ou desastres ambientais em direção a países que, em tese, possam oferecer melhores 

condições de vida. 
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mas foi no comércio que encontraram a oportunidade de desenvolvimento econômico, social e 

cultural, em um ambiente de paz e cooperação. Rui Lourido assim descreve esse fenômeno, ao 

comentar a importância da Rota da Seda para as relações pacíficas e lucrativas entre os povos 

antigos: 

A consolidação de impérios continentais trouxe maior estabilidade às rotas terrestres: 

o Romano no Ocidente, o império Han chinês no extremo oriente, o reino dos 

Kouchans, que englobava do Afeganistão à Índia do Norte, e o império Persa. Mais 

tarde quer o império Árabe, e posteriormente o Mongol teriam o mesmo efeito 

estabilizador, e consequentemente uma renovação das caravanas da Rota da Seda. 

(LOURIDO, 2006, p. 1075). 

 

A Rota da Seda foi responsável não apenas pelo fluxo de mercadorias entre o oriente 

e o ocidente, mas proporcionou também o desenvolvimento da diplomacia e do diálogo entre 

os povos. De acordo com Lourido: “como exemplo da utilização político-diplomática das rotas 

da seda, poderemos referir que, juntamente com as numerosas caravanas de mercadores, várias 

missões diplomáticas percorreram esta rota”. (LOURIDO, 2006, p. 1076). 

Mas foi o desenvolvimento do comércio marítimo que definiu a verdadeira epopeia 

da globalização, proporcionando a descoberta de novos continentes e novos povos, bem como 

de novas mercadorias. Tiago Zanella observa que, se inicialmente o comércio era feito por terra 

e pelos rios navegáveis, posteriormente, “houve a necessidade de ampliar esta rede comercial e 

começou-se a utilizar o mar como via de transporte de mercadorias e não apenas a exploração 

dos seus recursos, como a pesca”. (ZANELLA, 2017, p.43). 

A relevância do comércio marítimo fez com que as primeiras leis codificadas pelos 

povos antigos, como o Código de Hamurabi, do séc. XXIII a. C. e o Código de Manu, do séc. 

XIII a. C., já contivessem normas sobre navios, transporte e comércio pelo mar. (CARMO, 

2013). 

Na perspectiva da história ocidental, o primeiro espaço marítimo dominado pelo 

comércio foi o Mar Mediterrâneo. Vários povos se notabilizaram no transporte de pessoas e 

mercadorias por suas águas ao longo de séculos. Dos fenícios e cartagineses aos gregos e persas, 

e dos romanos aos reinos europeus medievais, os povos de três continentes forjaram a sociedade 

ocidental, por meio de migrações, conquistas, guerras e revoluções, mas nenhuma dessas 

atividades contribuiu mais para o desenvolvimento das relações internacionais do que o 

comércio. 

O Mar Mediterrâneo assumiu uma importância vital para os povos do ocidente 

antigo, ao ponto de se tornar necessário criar normas para regular a navegação em suas águas. 

A mais importante delas foi a chamada Lei de Rodes, criada por volta do séc. III a. C. pelos 
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fenícios e amplamente utilizada por diversos povos mediterrâneos, inclusive os romanos. 

(ZANELLA, 2017). 

 

2.2 O comércio na Idade Média, a Lex Mercatoria e o desenvolvimento do Direito 

Marítimo Internacional 

 

O comércio marítimo teve grande importância na Antiguidade, mas também foi 

essencial durante a Idade Média, sobretudo após as Cruzadas.3 O isolamento, que teria 

experimentado a Europa feudal, foi rompido com a reativação do comércio, principalmente com 

o oriente, tendo as Cruzadas influenciado em muito esse fenômeno, conforme descrevem José 

Dalmo Souza e Dieter Siedemberg: 

O renascimento do comércio, a busca por novos mercados abastecedores e também 

por mercados compradores foi um aspecto importante das Cruzadas. Estas excursões 

político-religiosas serviram também, além de muitas outras coisas, de base para o 

expansionismo comercial. (SOUZA; SIEDEMBERG, 2008, p. 16). 

 

Nesse período surgiram as Corporações de Ofício, que foram responsáveis pela 

estruturação do comércio e da indústria manufatureira na Europa, criando novos mercados e 

estabelecendo uma nova e incipiente classe social: a burguesia. (MARÇAL DOS PASSOS, 

2016). 

O comércio tornou-se a principal atividade econômica da Europa na Idade Média, 

mas, praticamente, restringia-se às Cidades Estado do Mediterrâneo e a alguns portos e grandes 

centros, principalmente na Inglaterra, na Holanda e ao norte dos reinos alemães (onde surgiu a 

Liga Hanseática, uma das mais poderosas Corporações de Ofício da Europa medieval).  

As rotas terrestres eram, em um primeiro momento, muito perigosas e a cobrança 

de tributos e pedágios abusivos pelos Senhores Feudais, muitas vezes, inviabilizava as 

empreitadas comerciais. Não obstante, a realização de feiras e a criação de entrepostos 

comerciais ajudou a fundar vários municípios europeus nessa época. 

Todavia, coube ao comércio marítimo abastecer a Europa de produtos de alto valor, 

como especiarias, seda e pedras preciosas, uma vez que o sistema senhorial de produção rural 

                                                           
3 As Cruzadas (1095 – 1291) foram expedições militares europeias à Palestina para recuperar a posse sobre a 

chamada Terra Santa, que compreendia os locais onde Jesus viveu e pregou. Sobre o tema indica-se a obra: 

MICHAUD, Joseph-François. História das Cruzadas. v. 1. Tradução: Pe. Vicente Pedroso. São Paulo: Editora 

das Américas, 1950. 
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nos feudos não produzia bens suficientes para fomentar um comércio interno pungente na 

Europa, limitando-se quase a um modelo produtivo de subsistência.4 

O comércio prosperou e trouxe grande lucro para os comerciantes europeus desse 

período, que se tornaram muito poderosos e influentes. Em face da ausência de Estados 

centralizados, os comerciantes desenvolveram um direito próprio, consuetudinário, que 

regulamentou o comércio por séculos. Esse direito, de caráter internacional privado, era 

chamado de Lex Mercatoria.  

Para José Eduardo Faria, Lex Mercatoria é o “corpo autônomo de práticas, regras e 

princípios constituído pela comunidade empresarial transnacional para autodisciplinar suas 

relações”. (FARIA, 1997, p. 45). 

Januário Gomes anota que “a Lex Mercatoria está associada ao nascimento, na 

Idade Média, de um novo direito privado, adaptado ao desenvolvimento do comércio e à 

emergência da classe dos mercadores”. (GOMES, 2013, p. 33). 

Pode-se conceituar, assim, a Lex Mercatoria como um conjunto de normas criado 

na Idade Média pelos comerciantes e outros agentes das operações comerciais, de forma 

costumeira, aplicado aos contratos de compra e venda de mercadorias, em especial nas 

negociações internacionais, com grande destaque para o comércio marítimo. 

É incontroverso que, apesar de haver normas de comércio desde a Antiguidade, as 

normas que compõem a chamada Lex Mercatoria surgem na Idade Média, embora não se tenha 

certeza do momento exato de sua criação. Sua utilização foi determinante em todas as formas 

de comércio, por terra, pelos rios e, principalmente, por mar.5 

Nesse sentido, Erick Vidigal destaca: 

Foi com o crescimento do comércio na Europa medieval, portanto, que se desenvolveu 

esse conjunto de regras denominado Lex Mercatoria, que alcançou inicialmente as 

cidades italianas e, posteriormente, França, Espanha, Inglaterra e o restante da Europa, 

                                                           
4 Sobre isso, Rondo Cameron descreve: “Subjacente ao sistema feudal, mas com origens mais antigas e bastante 

diferentes, estava a forma de organização econômica e social chamada ‘senhorialismo’. O senhorialismo começou 

a tomar forma no fim do Império Romano, quando os latifundia (grandes quintas) de nobres romanos foram 

transformados em propriedades auto-suficientes e os agricultores foram vinculados ao solo pela legislação ou por 

pressões económicas e sociais mais directas e imediatas. As invasões bárbaras modificaram o sistema, 

principalmente através da introdução de chefes militares e de guerreiros nas classes governantes, e o senhorialismo 

recebeu o seu cunho ‘definitivo’ nos séculos VIII e IX, durante as invasões sarracenas, viquingues e magiares, 

quando se tornou a base económica do sistema feudal”. (CAMERON, 2000, p. 65-66). 
5 A Lex Mercatoria era desenvolvida por agentes privados, ou seja, não estatais, o que lhe dava uma natureza 

internacional, diferente das normas elaboradas pelos governos e autoridades eclesiásticas. Como observam Felipe 

Cañizares e Carlos Mascareñas, o comércio terrestre surgiu antes do comércio marítimo, mas as regras específicas 

aplicadas por costume às relações comerciais surgiram primeiro no comércio marítimo: “el comercio terrestre fue 

cronológicamente anterior al marítimo, en cambio, las instituciones marítimas precedieron a las del comercio 
terrestre. Las costumbres del mar tuvieron un carácter internacional con un sentido de unificación instintiva, lo 

que explica que después las primeras fuentes del derecho comercial fuesen las recopilaciones de los usos 

marítimos”. (CAÑIZARES; MASCAREÑAS, 1963, p. 4). 
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em razão do comércio oceânico desenvolvido em Gênova, Veneza, Barcelona, 

Marselha e Amsterdam. (VIDIGAL, 2011, p. 475). 

 

Desse modo, a Lex Mercatoria se entronizou como um instrumento de 

autorregulação do comércio, de natureza consuetudinária, criada pelos próprios agentes do 

comércio internacional, sobretudo os que lidavam com o comércio marítimo. As negociações 

se consolidavam nos principais portos europeus, como regras de comércio aceitas e 

reiteradamente adotadas, aplicáveis às formas de transporte e entrega das mercadorias e até 

mesmo aos meios de pagamento da operação comercial. 

Arno Dal-Ri e Odete Oliveira comentam esse fato: 

Os portos constituíam sedes de centros de comércio onde tradicionalmente 

organizavam-se contratos de vendas, fixavam-se condições de mercado, ocupavam-

se com as convergências de preços dos produtos entre as regiões, o que veio a originar 

um tipo de comércio transfronteiriço e a criar serviço bancário para financiar esse tipo 

de comércio, daí surgindo o sistema normativo que ficou conhecido como Lex 

Mercatoria e que buscava consolidar uma base jurídica internacional para o comércio. 

(DAL-RI; OLIVEIRA, 2003, p. 95). 

 

Os comerciantes não só elaboraram a Lex Mercatória, mas instituíram uma espécie 

de tribunal arbitral para solucionar os litígios contratuais, denominado Consulado de Comércio, 

no qual funcionavam como juízes um prior e vários cônsules, eleitos pelas Corporações de 

Ofício e acreditados pelos governantes locais.6 

Um dos mais importantes Consulados de Comércio, o Consulado do Mar, foi criado 

em Barcelona, em 1347. Difundido pelos portos sob domínio espanhol e, posteriormente, por 

outros países, os Consulados do Mar eram, eles próprios, verdadeiras Corporações de Ofício, 

aplicando suas próprias regras e decidindo de acordo com seus próprios interesses. Ruy de 

Carvalho assinala que: 

Os Consulados do Mar eram corporações profissionais de gentes do mar, defendendo 

seus interesses. Actuavam também como tribunais especiais em questões de direito 

marítimo. Havia Consulados do Mar nos principais portos espanhóis, e até noutros 

países, sobretudo os que estavam sob domínio espanhol. (CARVALHO, 2007, p.31). 

 

                                                           
6 Justo Cuño Bonito descreve a origem dos Consulados de Comércio, a forma de escolha de seus árbitros e seu 

funcionamento: “El Consulado de Comercio nació como tribunal marítimo en el siglo XIII en las prósperas 

ciudades de Valencia y Barcelona. Fue creado como una institución municipal dependiente del poder real, pero 

en la cual debían encontrarse representados los mercaderes locales y algún otro grupo de poder inserto 

privilegiadamente en los mecanismos de control de la economía local. En asambleas anuales eran elegidos el 

prior, máxima autoridad de la institución, y los cónsules, quienes fueron encargados de juzgar asuntos de la 

competencia del consulado. Debían éstos, además, seguir ejerciendo sus actividades mercantiles y constituir un 

consejo ejecutivo que debía administrar impuestos y tasas, aplicar leyes de comercio y desarrollar obras públicas 

que garantizasen el idóneo ejercicio de la actividad comercial y mercantil”. (BONITO, 2009, p. 313) 
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Os mercadores, ascendendo a uma posição de destaque nas comunas e entrepostos 

comerciais e aliando-se às autoridades locais, garantiram a sua participação nos principais 

órgãos de regulação do comércio, inclusive nos Consulados, estabelecendo o direito dos 

contratos, por meio da Lex Mercatoria, e criando os procedimentos utilizados no julgamento 

dos litígios comerciais. Carla Barros anota que os julgamentos nos Consulados de Comércio, 

além da celeridade que garantia efetividade nas decisões, estabeleciam até mesmo um duplo 

grau de jurisdição, o que lhes deu credibilidade e notoriedade: 

O rito processual adotado nesses consulados (precursores dos tribunais do comércio e 

juntas comerciais) era sumário, caracterizando-se como célere, informal e de boa-fé. 

Nas decisões mais complexas, o inconformado podia apelar à corte formada por 

membros da Corporação, mediante sorteio, que recebiam a denominação de 

sobrecônsules. (BARROS, 2014, p. 27). 

 

Deve-se anotar, contudo, que a Lex Mercatoria não foi o único direito adotado pelos 

Consulados. Já no séc. XI, na comuna de Trani, província de Puglia na Itália, encontravam-se 

normas definidas pelo governo local, aplicáveis ao comércio. Eram as chamadas Ordenações 

Marítimas de Trani, de 1063. Não obstante, foram as Ordenações de Barcelona que, mais tarde, 

tiveram grande relevância para o desenvolvimento de um direito marítimo internacional. 

Nesse sentido, Carla Barros afirma que “com o aparecimento das primeiras classes 

burguesas e o crescimento do papel das corporações, o comércio tornou-se interesse de Estado, 

apoderando-se os governantes do papel de legisladores e magistrados”. (BARROS, 2014, p. 

27). 

De qualquer forma, o certo é que a Idade Média foi fértil na produção de normas de 

direito marítimo e comercial e, assim como descreve Zanella: 

Inúmeras codificações sobre o Direito do Mar, Marítimo e da Navegação começaram 

a surgir: podemos mencionar aqui a Maritime Ordinances of Trani (1063); Port of 

Arles: The Navigation Code (1150); the Barcelona Navigation Act of 1227; the 

Barcelona Navigation Code of 1258; e the Rules of Oleron (1266) – ficando a porta 

aberta para uma variedade de interpretações e codificações acerca do domínio 

territorial mar adentro por parte dos Estados. (ZANELLA, 2017, p. 52). 

 

Dessa forma, além das normas estabelecidas pela Lex Mercatoria, nas principais 

Cidades-Estado, como Barcelona7, Veneza8 e Gênova9, por exemplo, cujos governos eram 

                                                           
7 O procedimento adotado nesse Consulado era baseado nas chamadas Ordenações de Barcelona, que se 

difundiram posteriormente por todos os demais Consulados do Mar. (CARVALHO, 2007) 
8 No caso de Veneza, para exercer sua pretensão de exclusividade do uso do Mar Adriático pelos seus próprios 

navios, estabeleceu-se o conceito de Mare Clausum, ou Mar Fechado, em contraposição ao princípio consagrado 

desde o Império Romano de Mare Liberum, ou Mar Aberto, pois os romanos consideravam o Mediterrâneo como 

um domínio seu (Mare Nostrum), mas com a liberdade de acesso à navegação marítima a todos os povos. 

(ZANELLA, 2017). 
9 Gênova, por seu turno, decretou que o mar da Ligúria estava sob sua soberania para efeito da navegação, comércio 

e pesca. (ZANELLA, 2017) 
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altamente influenciados pela atividade comercial, criaram-se normas específicas sobre a 

navegação marítima, comércio e outras atividades econômicas, no intuito de estabelecerem a 

sua hegemonia sobre os mares nos quais os seus comerciantes navegavam, especialmente nas 

águas adjacentes aos seus territórios.  

Tiago Zanella observa que: 

Este domínio sobre as águas adjacentes às costas surge inicialmente com as cidades 

italianas para justificar, no direito, as funções que, na prática, já tinham o hábito de 

exercer. As lutas contra os piratas sarracenos e as Cidades-Estado rivais justificavam 

as pretensões hegemônicas em determinados espaços marinhos. (ZANELLA, 2017, 

p. 51). 

 

Os Estados,10 agindo em favor dos interesses de seus súditos – artesãos e 

comerciantes – adotaram uma postura cada vez mais intervencionista, de caráter eminentemente 

protecionista, claramente voltada a favorecer os interesses dos burgueses locais, em detrimento 

dos estrangeiros. As Cidades-Estado mediterrâneas, por exemplo, não pouparam esforços para 

criar leis e tribunais especializados no direito comercial marítimo que, sem embargo, eram 

voltadas para a proteção dos negociantes locais.11 

Outra característica importante, assinalada por Pierre Deyon, foi que a consolidação 

do intervencionismo estatal serviu de inspiração para a adoção do absolutismo na era moderna, 

moldando o que viria a ser o modelo econômico do capitalismo original:  

A comuna medieval legou ao Estado moderno uma sólida tradição de intervenção na 

vida econômica e social. Ela não era indiferente a nenhuma das atividades 

profissionais e comerciais de seus burgueses e exercia sobre os estrangeiros uma 

vigilância sem indulto. (DEYON, 2001, p. 14). 

 

A hegemonia das Cidades-Estados mediterrâneas sobre o comércio marítimo seria 

incontestável até meados do séc. XV, quando Constantinopla foi tomada pelos otomanos, que 

bloquearam o comércio com o oriente, provocando a sua decadência, o que proporcionou o 

início de outra fase importante para o comércio europeu: o Mercantilismo. 

 

                                                           
10 Aqui não se pretende entrar na celeuma sobre a utilização do termo “Estado” nesse período histórico, mas apenas 

usá-lo como referência aos governos que exerciam, de certa forma, soberania sobre alguns reinos da Idade Média. 

O termo Estado é, de fato, cunhado por Maquiavel no séc. XVI e, dentro de uma concepção hodierna, os Estados 

Nacionais iriam surgir no Séc. XVII, fruto de esforços de doutrinadores como Hugo Grotius e dos tratados que 

encerraram a Guerra dos Trinta Anos, conhecidos como a “Paz de Westfalia” (1648). 
11 Carla Barros relata o caso de Barcelona, um dos portos mais influentes e importantes da época, cujas normas 

tiveram ampla utilização: “Um exemplo é Jaime I, rei de Aragão, que promulgou, em 1227, a Lei de Navegação 

de Barcelona, que, mais direcionada ao comércio em si, e não aos pagamentos, estabelecia a reserva de mercado 

para as embarcações barcelonesas. Todavia, em 1258, o mesmo monarca edita o Código Marítimo, que ficou 

conhecido em benefício do bem-estar dos marinheiros e dos cidadãos de Barcelona”. (BARROS, 2014, p. 27-28). 
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2.3 Do mercantilismo à Revolução Industrial: entre a globalização do capitalismo e a 

globalização dos microrganismos 

 

O Mercantilismo foi uma doutrina surgida no fim da Idade Média, caracterizando a 

transição da economia feudal para a economia de mercado, tendo vigorado praticamente até 

após a Revolução Industrial. Foi baseado em um conjunto de políticas voltadas para a conquista 

colonial, inicialmente focadas no acúmulo de metais preciosos (política metalista, ou 

bulionista), pela intervenção governamental e pela expansão ultramarina. O Mercantilismo 

rivalizou imediatamente com a cultura feudal e, com o tempo, viria abalar a ética católica 

medieval, levando a Europa a experimentar profundas revoluções de caráter econômico, 

político, social e cultural. A conquista colonial, com o acúmulo de riquezas, sobretudo na forma 

de ouro e prata, foi apenas o primeiro passo.12 

O Mercantilismo propiciou e, ao mesmo tempo, foi resultado de um processo de 

centralização política, que levaria a Europa de um modelo de fragmentação feudal para a 

construção de reinos absolutistas, voltados para uma disputa colonial sem precedentes e para o 

enriquecimento das monarquias e dos empreendedores burgueses, por meio da concentração de 

ouro e prata nos territórios das metrópoles, do controle de rotas comerciais e do descobrimento 

e posse de novas colônias fornecedoras dos bens de consumo demandados na Europa. Todavia, 

a primeira nação europeia a realmente formatar um governo centralizado, com apoio da 

burguesia e com viés mercantilista foi Portugal, ainda no séc. XIV.  

No ano de 1383, com a morte do Rei Dom Fernando, abre-se uma sangrenta disputa 

por sua sucessão, em uma guerra civil conhecida como “Revolução de Avis”, que duraria até 

                                                           
12 Para Roberson Oliveira e Adilson Gennari: “Em síntese, estamos diante de um processo no qual a influência dos 

valores inspirados na moralidade cristã sobre a vida econômica começava a ser ameaçada, de forma irreversível, 

pelos valores comprometidos com o fortalecimento de uma nova forma de poder, o Estado moderno. Em tais 

circunstâncias, essas determinações influenciaram o pensamento de inúmeros homens de Estado que assessoravam 

e aconselhavam as casas reais europeias nas etapas iniciais do processo de centralização, produzindo uma 

convergência em torno da ideia metalista ou bulionista. Segundo essa visão, o poder do Estado era função direta 

da riqueza do reino, cuja grandeza se definia pelo acúmulo de metais preciosos. Avaliava-se que a disponibilidade 

crescente de ouro e prata dotava as casas reais de capacidade para organizar mecanismos abrangentes e eficientes 

(burocracia, tropas mercenárias etc.) para o exercício e a afirmação do poder no plano interno e externo”. 

(OLIVEIRA; GENNARI, 2009, p. 33). 

Apesar de o Mercantilismo não ser uma teoria econômica, como o capitalismo e mais tarde o socialismo, configura-

se como um conjunto de políticas públicas dos embrionários Estados centralizados europeus. Oliveira e Gennari 

também destacam alguns autores que foram importantes doutrinadores da política mercantilista, defensores do 

bulionismo: “Um dos precursores da formulação metalista foi Claude de Seyssel. Em ‘La Grande Monarchie de 

France’, de 1515, ele afirmava com segurança que o ‘poder do país depende das reservas de ouro e prata’. Anos 

depois, na Espanha, Luís Ortiz, na obra ‘Para que a Moeda Não Saia do Reino’, de 1558, defendia um conjunto de 

medidas visando garantir o acúmulo de metais preciosos”. [...] “Na Inglaterra, o principal defensor do metalismo 

foi Gerald Malynes, cujas ideias foram apresentadas na obra Consuetudo, de 1636. Para Malynes, os ganhos e os 

benefícios do comércio tendiam a se concentrar na esfera privada, pois as operações comerciais estavam sempre 

subordinadas aos interesses particulares dos comerciantes”. (OLIVEIRA; GENNARI, 2009, p. 33 a 35). 
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1385, quando sobe ao trono português um rei vindo das Guildas (Corporações de Ofício), filho 

natural do Rei Pedro I e irmão bastardo do falecido Dom Fernando, coroado como João I, 

iniciando a dinastia de Avis. (ZIERER, 2014). 

João I seria o grande responsável pela modernização de Portugal, centralizando o 

poder e instituindo o primeiro Estado Nacional (263 anos antes da Paz de Westfalia), absolutista 

e mercantilista, inaugurando uma época de grande desenvolvimento que, apesar de guerras e 

crises financeiras, deu início à expansão ultramarina (conquista de Ceuta, em 1415). 

Tendo se casado com uma nobre inglesa, Felipa de Lancaster, o Rei João I legitima-

se no poder em Portugal e inicia seu governo com o apoio inconteste da burguesia, afinal ele 

próprio era um burguês, tendo sido mestre da Corporação de Avis. No século XV, seu filho, o 

Infante Dom Henrique, seria considerado o pai das grandes navegações e o principal artífice do 

movimento da Escola de Sagres.13  

Para João Pedro Ricaldes: 

Portugal foi o pioneiro nas navegações devido a suas vantagens históricas em relação 

aos outros países europeus. Foi a primeira monarquia nacional da Europa, pré-

condição para investimentos de longuíssimo prazo. A monarquia se unifica com a 

dinastia de Borgonha (século XII) e na dinastia de Avis (1385-1580) desenvolvem-se 

novas técnicas de navegação com a Escola de Sagres. (RICALDES, 2011, p. 1) 

 

A relação entre a centralidade do poder e o desenvolvimento do mercantilismo é a 

chave para o grande salto econômico, político e social da Europa. Os países que adotaram o 

mercantilismo no séc. XV (Portugal, Espanha e Inglaterra) e os que assim o fizeram no Séc. 

XVI (França e Holanda) conseguiram se tornar grandes potências comerciais e, 

consequentemente, expandir sua hegemonia por todo o mundo, enquanto as Cidades-Estado 

mediterrâneas, sobretudo as italianas, caíram em uma profunda decadência e ostracismo. 

                                                           
13 Marco Braga, Andreia Guerra e José Cláudio Reis descrevem a importância de Portugal para a criação do mundo 

moderno e a consolidação da grande revolução científica representada pela Escola de Sagres: “O artífice do 

empreendimento marítimo português foi o terceiro filho do rei dom João I, o Infante Dom Henrique (1394- 1460), 

que em 1416 tornou-se grão-mestre da Ordem de Cristo. Para tanto reuniu um vasto conjunto de homens de ciência 

e engenheiros navais. Embora trabalhassem em diversos pontos do território português, eles vieram a ser 

conhecidos sob a designação de Escola de Sagres, em homenagem à base naval de onde o infante comandava o 

empreendimento, próximo à vila de Lagos, no sul de Portugal. Diversos saberes foram reunidos para colocar em 

prática a navegação atlântica. Ao conhecimento proveniente da experiência pesqueira portuguesa somou-se o saber 

teórico-prático trazido pelos árabes para a península Ibérica e as técnicas náuticas desenvolvidas pelos venezianos 

e genoveses no mar Mediterrâneo. Como a navegação em mar aberto exigia a solução de diversos problemas – 

tanto de náutica como de engenharia naval –, a Escola de Sagres passou a desempenhar papel fundamental como 

centro de investigação. Lá, a partir de ações cuidadosamente planejadas e estudadas, eram desenvolvidos novos 

conhecimentos científicos e técnicos em diversas áreas. O ano de 1415 é o marco inicial dessa aventura. Foi o ano 

em que Portugal conquistou Ceuta, cidade do norte da África, próxima ao estreito de Gibraltar. A partir daí os 

navegadores começaram a explorar o Atlântico, margeando a costa africana. Sagres transformou-se num dos 

primeiros grandes centros de pesquisa da modernidade, onde se podia juntar o saber teórico de cartógrafos e 

astrônomos com o conhecimento prático trazido pelos pilotos que navegavam pelo Atlântico”. (BRAGA; 

GUERRA; REIS, 2010, p. 22-24). 
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A expansão ultramarina ibérica teve também uma grande importância religiosa. No 

fim da Idade Média, a Igreja Católica perdia cada vez mais seu poder político. O Papa precisava 

encontrar um meio de reafirmar o poder secular da Igreja e de difundir o catolicismo para além 

do continente europeu.  

As conquistas portuguesas, em sua empreitada desbravando as costas do continente 

africano, e a descoberta da América pelos espanhóis (1492), chamaram a atenção do Papa 

Alexandre VI. Mas, a oportunidade para o envolvimento da Santa Sé no Mercantilismo ibérico 

chegou quando, em 1493, as disputas entre Portugal e Espanha pelo domínio das descobertas 

no Atlântico levaram os dois países à beira de uma guerra. 

Chamado para mediar o conflito, o Papa Alexandre VI editou a Bula Inter Coetera, 

reconhecendo os direitos de posse das novas terras aos reis espanhóis. Sob protestos de 

Portugal, uma segunda edição da Bula Inter Coetera, que ficou conhecida como “bula de 

partição do mar oceânico”, garantiu os mesmos direitos ao país lusitano. (MELLO, 2001, p. 

1067).  

Legitimando esses reis católicos como soberanos das terras descobertas, desde que 

esses empreendimentos fossem acompanhados por emissários da Igreja, representando o 

papado, Alexandre VI dava sua bênção para a divisão do mundo entre Portugal e Espanha, o 

que deveria ser reconhecido e aceito por todos os reinos cristãos. 

O Papa definia assim a sua autoridade sobre todos os países nas atividades 

mercantis, garantia o recebimento de uma contrapartida nos lucros do colonialismo e dava início 

à sagrada missão de evangelizar os povos do Novo Mundo, espalhando a fé cristã. 

A Bula Inter Coetera preparou o terreno para a conclusão do Tratado de Tordesilhas 

(1494), que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, definindo as áreas sobre as quais cada 

um possuiria os direitos coloniais. Sobre o Tratado de Tordesilhas, Rafael Pontin comenta: 

As linhas limítrofes estipuladas nada mais eram que ficções jurídicas, mas que 

cumpriam o papel de, querendo ou não, delimitar imprecisamente os limites das 

descobertas, de um lado as de Portugal e do outro da Espanha. E é nessa imprecisão 

que se fundamentaram as bases, no qual se apoiaram, por mais de dois séculos os 

limites territoriais brasileiros pertencentes a Portugal na América. Contudo, não 

bastava ser assinado, era necessário que o tratado fosse validado por ambas as partes 

e pelo Papa. Sob o aspecto da validade jurídica, ao celebrarem o tratado, Portugal e 

Espanha, se obrigaram a cumpri-lo, eis que livre e conscientemente definiram os 

direitos a que cada um caberia pelos territórios descobertos. Tanto é que foi ratificado 

pela Espanha em Arévalo em 2 de agosto e por Portugal em Setúbal em 5 de setembro 

de 1494. (PONTIN, 2012, p. 187-188) 

 

A divisão do Novo Mundo entre os reis ibéricos e, mais ainda, com o apoio do Papa, 

fez outros reinos da Europa protestarem. O ponto crucial da controvérsia foi o disposto na Bula 

Inter Coetera e repetido no Tratado de Tordesilhas, sobre a extensão dos direitos de domínio 
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de Portugal e Espanha sobre suas descobertas. O Papa reconhecia os direitos exclusivos dos 

reinos ibéricos não apenas sobre as terras descobertas, mas também sobre os mares. (PONTIN, 

2012). 

Incluindo o mar entre as áreas afeitas ao domínio das nações ibéricas, ressurge o 

princípio do mare clausum, dando aos reis de Portugal e Espanha a exclusividade de navegação 

no Oceano Atlântico, em detrimento dos interesses mercantis das outras nações europeias. 

Rafael Pontin lembra que, pelo princípio do mare clausum,  

[...] o mar era restrito à navegação de portugueses e espanhóis, conforme estabelecido 

na bula Inter Coetera de 4 de maio de 1493 e no Tratado de Tordesilhas de 7 de junho 

de 1494, provocando ataques de ingleses, holandeses e franceses, que ao contrário, 

defendiam o princípio do mare liberum. (PONTIN, 2012, p. 183). 

 

Os demais monarcas europeus, em especial, os reis da Inglaterra, França e Holanda, 

nunca deixaram de amargar esse ressentimento com o Papa e seu posicionamento em favor de 

Portugal e Espanha. Esse sentimento traria graves consequências nos séculos que se seguiram.  

Após a divulgação pela Espanha da descoberta do novo mundo, Portugal não tardou 

a oficializar o descobrimento do Brasil, sua maior colônia, em 1500. À época, foi divulgado 

que se tratava de uma ilha, denominada “Ilha de Vera Cruz” e somente em 1505, sob o nome 

de Terra Brasilis, ou “Terra do Brasil”, reconheceram que se tratava de uma extensa faixa de 

terra continental. A descoberta do Brasil é um dos últimos eventos do Séc. XV e inaugura o 

turbulento e revolucionário Séc. XVI. 

O ano de 1501 abre as portas de um novo século. A Europa desperta definitivamente 

do sono letárgico da Era Medieval e, embora as relações sociais e políticas feudais 

prevalecessem, o novo século nascia sob uma inevitável revolução cultural.14  

A descoberta do Novo Mundo e de novas civilizações inicia a mudança de 

comportamento que abalaria a Europa e as instituições medievais que nela ainda se 

sustentavam, como a Igreja e a própria nobreza, abafada pela ascensão da burguesia.  

Um novo paradigma cultural, o Renascentismo, mudaria a estética e a ética 

europeia, saindo do sombrio movimento gótico medieval, dominado pelo teocentrismo, para o 

antropocentrismo burguês. Uma das primeiras expressões desse movimento foi a obra de 

Leonardo da Vinci, que pintou seu mais famoso quadro, a Mona Lisa, entre 1503 e 1506. 

Os habitantes das Américas, denominados “índios”, são, em um primeiro momento, 

considerados tão puros, quanto poderiam ser os habitantes do Éden. De fato, o Novo Mundo foi 

                                                           
14 O Séc. XVI foi o século da Renascença, da Reforma Protestante, da circunavegação da Terra, de homens como 

Da Vinci, Michelangelo, Maquiavel, Lutero, Calvino, Las Casas, Copérnico, Shakespeare, dentre tantos outros, 

que contribuíram para a invenção do mundo moderno. 
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retratado inicialmente como um paraíso, um mundo bucólico, bem diferente da Europa, repleta 

de pecados. Autores utópicos, como Thomas Morus, retratam essa visão paradisíaca e 

imaginária, baseando-se na narrativa idílica das novas terras descobertas.15  

Mais tarde, diante da necessidade de usar os índios como mão de obra escrava e da 

imposição do cristianismo católico pelos missionários jesuítas, sua imagem pura e angelical é 

substituída por uma versão demonizada, de pagãos canibais, sujos e violentos.  

Fábio Cressoni relata:  

A compreensão demonológica não só portuguesa, mas europeia, ao lado dos 

elementos que fundamentaram duas experiências que se unificaram - a portuguesa e a 

jesuítica - determinaram a demonização da alma indígena. A alteridade construída por 

estes elementos tornou, deste modo, possível a transferência do Inferno para a 

América, ressignificando não somente a residência do Diabo, mas também o principal 

arquiteto de suas ações. [...] A alma do índio, posta em disputa, fora exposta aos 

efeitos incompreensíveis da catequese, tornando-se, pois, demonizada, à medida que 

as dificuldades da missão necessitavam ser racionalmente, em conformidade com a 

verdade universalizante do Império, explicadas aos habitantes da colônia e também 

aos demais integrantes desse corpo social dispersos pelo mundo afora. (CRESSONI, 

2013, p. 150-151). 

 

Mas, a exploração dos índios e os abusos feitos pelos europeus nas colônias não 

passaram despercebidos para uma parte da população europeia. No início do Séc. XVI estava 

crescendo um movimento humanista, que começava a questionar o comportamento violento 

das expedições ao Novo Mundo. Em 1511, o padre dominicano Antônio de Montesinos proferiu 

um sermão no qual defendia a inocência dos índios na prática de seus rituais e o pecado dos 

cristãos, que agindo livremente nas colônias, impunham indizíveis sofrimentos aos nativos. 

(SUESS, 1992). 

O descontentamento com a postura da Igreja e seu distanciamento dos princípios 

básicos do próprio cristianismo levam outro padre católico, Martinho Lutero, a publicar suas 

95 teses, denunciando o desvirtuamento da conduta das autoridades eclesiásticas, iniciando um 

movimento que seria conhecido como “Reforma Protestante”, sendo seguido por outros 

reformistas como Calvino e Henrique VIII, Rei da Inglaterra, dentre outros. 

O protestantismo seria adotado por diversos países, inclusive a Holanda (com a 

Igreja Cristã Reformada Holandesa, de inspiração calvinista) e a Inglaterra (com a Reforma 

Anglicana de Henrique VIII), que se livrariam da submissão ao Pontífice de Roma, 

expropriando os bens da Igreja e adotando novas orientações cristãs que incentivavam as 

                                                           
15 Em sua obra, Utopia, publicada em 1516, Thomas Morus descreve uma sociedade perfeita, repleta de virtudes 

e dedicada a promover o bem e o desenvolvimento, pronta a compartilhar seu modo de vida com quem assim o 

quisesse. (MORE, 1993). A ilha de Utopia teria sido baseada nas referências feitas à ilha de Fernando de Noronha, 

descoberta em 1503, e relatada por Américo Vespúcio, como uma das mais belas e paradisíacas do mundo. 

(FRANCO et al, 1978). 
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atividades capitalistas. A França, embora permanecesse católica e tivesse experimentado 

violentos confrontos na perseguição implacável aos protestantes franceses, aproveitou o 

enfraquecimento da Igreja de Roma para tomar uma postura mais liberal, consolidando o 

mercantilismo como política de Estado.16 

O Mercantilismo, fora adotado então pelas maiores potências da Europa e levaria 

esses países a estabelecerem uma corrida radical por domínios coloniais nas Américas, África 

e nas Índias, expandindo-se para outros continentes e transformando o colonialismo numa 

disputa violenta, sem precedentes na história da humanidade, com a adoção de métodos 

violentos de conquista que iam da escravidão ao genocídio. Outro problema enfrentado pelo 

comércio internacional nesse período foi a pirataria que, extrapolando os limites do 

Mediterrâneo, ganhou o mundo, seguindo as expansões marítimas. 

A pirataria, na verdade, existe desde os mais remotos tempos, sendo prática comum 

no Mediterrâneo e no Oriente antigos.17 Todavia, a chamada “Era de Ouro da Pirataria” 

ocorreria entre os Séculos XV e XVIII, exatamente no período mercantilista, concentrando-se 

as atividades dos piratas especialmente no Caribe, onde se encontravam à época dezenas de 

pequenas ilhas desertas, propícias para servir de refúgio e base para suas atividades no 

Atlântico. Para Giovana Zucatto e Michele Baptista: 

Nessa fase, o Mar do Caribe era o principal foco de ataques, uma vez que passavam, 

nessa região, inúmeros navios transportando mercadorias valiosas, como ouro, 

oriundos das colônias das grandes metrópoles, como a Espanha. Já neste período, a 

atividade se desenvolvia em áreas em torno de rotas comerciais de valor e de locais 

que, carecendo de autoridades estatais, se constituíam em verdadeiros paraísos aos 

piratas. Esses locais serviam como pontos de encontro, onde vendiam mercadorias 

roubadas, recrutavam tripulações, consertavam barcos e viviam livres de 

perseguições. (ZUCATTO; BAPTISTA, 2014, p. 536). 

 

Mas, não foram apenas os piratas, agindo isoladamente, que aterrorizaram as rotas 

comerciais do Atlântico. O uso de corsários por holandeses e, principalmente, por ingleses e 

franceses foi uma forma de afrontar a hegemonia ibérica sobre o Atlântico, sem oficialmente 

infringir as determinações dos acordos papais.18 Nas palavras de João Ricaldes: 

As rotas ibéricas e suas descobertas já estavam consolidadas e aprovadas pelo Papa, 

através do Tratado de Tordesilhas. No entanto, ingleses e franceses não aceitaram os 

termos do Tratado e passaram a ocupar terras já invadidas por espanhóis e 

                                                           
16 Para entender melhor a relação entre o protestantismo e o liberalismo econômico, ler: WEBER, Max. A Ética 

Protestante e o Espírito Capitalista. São Paulo: Cia. das Letras, 2004. 
17 Giovana Zucatto e Michele Baptista relatam as origens da pirataria nos mares: “Com os primeiros registros 

datando dos roubos de mercadorias fenícias e assírias pelos gregos em, aproximadamente, 735 a.C, a pirataria 

marítima ocorreu em regiões diversas por toda a história, tendo foco especialmente o Mar Mediterrâneo e o Mar 

Morto, mas também o Mar Vermelho e o Oceano Índico”. (ZUCATTO; BAPTISTA, 2014, p. 536). 
18 Nas observações de Avelino Menezes: “Atentemos no carácter dos corsários e dos piratas que actuam nos Açores 

no século XVI. Em relação à naturalidade, predominam os europeus do Norte - os franceses e os ingleses - 

arredados da partilha do Ultramar pelo clausulado de Tordesilhas”. (MENEZES, 2009, p. 209). 
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portugueses, além de estimular abertamente a ação de corsários e piratas. 

(RICALDES, 2011, p. 2). 

 

Por meio das “Cartas de Corso” navegadores escolhidos entre os mais experientes 

eram autorizados pelo rei de uma das nações mercantis a atuar nos mares, atacando os navios 

de nações inimigas, ou que lhes tenham causado algum prejuízo, conforme assinala Fernando 

Pedrosa: 

O corsário tem o seu estatuto legalizado por uma Carta de Corso ou de Marca, e atua 

em nome e por conta do rei, mas as agressões por ele praticadas também configuram 

muitas vezes o conceito jurídico de pirataria. O corsário pode atacar em duas situações 

distintas: em guerra, contra todos os navios da nação inimiga; em paz, também contra 

todos os navios de determinada nação, invocando o direito de represália, que permite 

ao agredido ressarcir-se em qualquer navio da nacionalidade do agressor. 

(PEDROSA, 2018, p. 5). 

 

Outras instituições que foram grandes responsáveis pelo sucesso da globalização 

mercantilista foram as chamadas Companhias das Índias. A primeira foi a Companhia das 

Indias Orientais Britânicas, criada em 1600 pela Rainha Elizabeth I.19 

Com a criação da Companhia, a Inglaterra solucionava dois grandes problemas que 

enfrentava no final do Séc. XVI: a guerra civil entre católicos e protestantes e a disputa com as 

outras potências mercantilistas por territórios coloniais.  

De acordo com Emmanuel Reichert, a Companhia era “parte antiga e parte 

moderna, um misto de guilda monopolista e sociedade por ações”. (REICHERT, 2013, p. 406). 

Ela surgiu em 1600 por meio de uma Carta de Privilégios da Rainha Elizabeth que 

concedia o monopólio periodicamente renovável do comércio com as Índias Orientais 

a um grupo de 218 investidores, seus primeiros acionistas. Em suas primeiras décadas, 

fez concorrência com o estado da Índia português e a Companhia das Índias Orientais 

holandesa em torno das mercadorias da Índia e das Ilhas das Especiarias do Sudeste 

asiático, combinando comércio e pirataria. (REICHERT, 2013, p. 406). 

 

Desafortunadamente, Elizabeth I morreu no ano de 1603, sem poder presenciar a 

ascensão de sua empresa, que foi responsável por instituir o Império Britânico e influenciar o 

mundo inteiro, modernizando o comércio marítimo e proporcionando a consolidação do 

capitalismo e da globalização econômica. Inaugura-se a era do imperialismo. 

Seguindo os passos da Inglaterra, apenas dois anos depois da fundação da 

Companhia das Indias Orientais Britânica, em 1602, a Holanda registrava a criação da sua 

                                                           
19 Pode-se dizer que, na evolução do capitalismo, a empresa transnacional (Companhia das Indias Orientais 

Britânicas – 1600) nasceu antes do próprio Estado (Paz de Westfália – 1648). 
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própria Companhia Holandesa das Indias Orientais, sob a sigla VOC20, que passaria a figurar 

na bandeira da empresa, que flamulava em seus navios, portos e entrepostos comerciais.  

Mais tarde, em 1621, foi criada a segunda grande empresa mercantil da Holanda, a 

Companhia das Indias Ocidentais Holandesa, sob a sigla WIC21, que também adotou uma 

bandeira própria para a identificação dos seus navios. Roberto Albuquerque observa que: 

À semelhança da Companhia das Índias Orientais, que tinha como objeto o comércio 

asiático, para promover a hegemonia holandesa no hemisfério ocidental era 

necessário fundar um a companhia estabelecida mediante concessão dos Estados 

Gerais, com o monopólio na exploração da navegação e do comércio com as 

Américas e a África Ocidental. Para que a hegemonia holandesa se firmasse no 

hemisfério ocidental, era necessário que a hegemonia ibérica fosse superada. A 

Companhia das Índias Ocidentais nasce com um objetivo claro. Invadir as colônias 

portuguesas e espanholas, ocupá-las militarmente e explorá-las comercialmente. 

(ALBUQUERQUE, 2010, p. 30). 

 

A ação da WIC era direcionada ao comércio atlântico e sua missão era desmantelar 

o que restara da hegemonia ibérica no ocidente, tomando portos e territórios coloniais que 

garantissem seu próprio monopólio. 

O auge da atividade mercantil da WIC foi o projeto de invasão do Brasil, 

especialmente para garantir o acesso às plantações de cana e engenhos de açúcar na Região 

Nordeste. A primeira tentativa foi em 1624, tendo como alvo a cidade de Salvador. Diante do 

fracasso desta primeira empreitada, os holandeses voltaram seus olhos para Recife e, em 1630, 

finalmente a WIC invadiu o Brasil por Pernambuco e iniciou sua colonização no território 

brasileiro. 

Deve-se destacar que, em 1636, o Conde Maurício de Nassau, um dos mais 

talentosos administradores da WIC, foi nomeado Governador da Colônia holandesa no Brasil, 

com a missão de reformar o porto do Recife, consolidar a base da Companhia na região e fazer 

o projeto de ocupação do Brasil gerar lucros. (DARÓZ, 2016). 

Durante a gestão de Nassau, houve grande desenvolvimento econômico e social nas 

cidades de Recife e Olinda, mas a Companhia o chamou de volta para a Holanda em 1644 e, 

após sua saída, a relação da WIC com a população local se deteriorou. Portugueses e brasileiros, 

decididos a pôr um fim na ocupação holandesa, se uniram e enfrentaram as tropas da WIC, 

                                                           
20 “Vereenigde Oost-Indische Compagnie” Vide: DARÓZ, Carlos: A Guerra do açúcar: as invasões holandesas 

no Brasil. Rio de Janeiro: Bibliex, 2016. 
21  “West-Indische Compagnie” Vide: DARÓZ, Carlos: A Guerra do açúcar: as invasões holandesas no Brasil. 

Rio de Janeiro: Bibliex, 2016 
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recuperando o controle da região e expulsando os holandeses. A invasão holandesa no Brasil 

durou até 1654.22 

A França também criou a sua empresa transnacional mercantil, em 1664, tornando-

se uma grande concorrente das companhias inglesa e holandesas. Era a Companhia Francesa 

das Índias Orientais, que, como observa Andréa Guimarães: 

Assim como a Inglesa, a Companhia Francesa das Índias Orientais, criada em 1664, 

também se concentrou no comércio indiano, estabelecendo seus agentes e corretores 

nas principais áreas têxteis da Índia. O quartel-general da companhia francesa ficava 

em Pondicherry, a 85 milhas de Madras, base da companhia britânica no sudeste da 

Índia. Em Bengala, a companhia francesa obteve Chandernagore, a 16 milhas ao norte 

de Calcutá, como uma concessão do governo mongol no final do século XVII. Nos 

anos 1720, o volume e o nível de lucro do comércio francês era cerca da metade 

daquele da companhia britânica; no entanto, no início dos anos 1740, a companhia 

francesa se aproxima de tal forma da inglesa que passa a ameaçar sua liderança. 

(GUIMARÃES, 2010, p. 56). 

 

A atuação das Companhias mercantis contribuiu para a consolidação do 

colonialismo europeu, consolidando o capitalismo e lançando as bases para que os Estados 

modernos desenvolvessem uma identidade nacional, fator que levaria à criação dos Estados 

Nacionais em 1648.  

Mas esse fenômeno não foi fruto de um desenvolvimento natural do sentimento de 

nacionalidade. Na verdade, foi necessária uma grande guerra entre os países de orientação 

católica de um lado e os países protestantes de outro, para que a Europa organizasse uma ordem 

jurídica internacional, na qual os Estados agiriam como pessoas, dotados de personalidade e 

capacidade para assumir compromissos e elaborar normas pelo consenso entre as nações, de 

forma a garantir a segurança jurídica dos acordos firmados entre eles por meio dos tratados.  

A separação entre a personalidade dos governantes e a dos Estados foi crucial para 

a adoção de uma ordem jurídica internacional, o que significou o nascimento de um Direito 

Internacional, estabelecido pela vontade livre e soberana dos Estados. É inegável a importância 

dos tratados da Paz de Westfália para a formação do próprio conceito de sociedade 

internacional. 

Silvana Colombo descreve: 

A afirmação definitiva do Estado Moderno como núcleo principal das relações 

internacionais ocorre a partir da Paz de Westfália e seus tratados (1648). Isso porque 

o Estado se torna o centro da articulação política da sociedade internacional, ou seja, 

ele se apresenta como um poder soberano que não se submete a nenhum outro poder 

superior e que, sobretudo, luta pela unidade de poder. Consolida-se, então, o poder 

soberano e centralizado do Estado tanto na ordem interna quanto na ordem 

internacional. [...] É relevante afirmar que o Tratado de Paz de Westfália estabeleceu 

                                                           
22 Cláudio Bento relata: “Em 26 de janeiro de 1654, na Campina do Taborda, fronteira ao Forte das Cinco Pontas, 

foi assinada a rendição holandesa, que pôs fim a 30 anos de guerra contra a Holanda no Brasil. Guerra para cujo 

final honroso muito contribuíram as memoráveis Batalhas dos Guararapes”. (BENTO, 2004, p. 146). 
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três princípios: o da liberdade religiosa dos Estados, o da igualdade entre os Estados 

e o princípio da soberania. Reconhece-se, assim, o predomínio e a igualdade entre os 

Estados soberanos, assim como a supremacia do poder político sobre qualquer outro 

poder humano. Depreende-se, então, que a soberania é a característica essencial do 

Estado-nação, ator por excelência das relações internacionais. (COLOMBO, 2007, p. 

63). 

 

O séc. XVII traria, assim, grandes transformações. A consolidação do 

Mercantilismo e do capitalismo internacional, com a criação das Empresas e, posteriormente, 

dos Estados Nacionais, centralizados e soberanos, que foram responsáveis por acabar com os 

últimos resquícios do feudalismo na Europa e definir uma nova ordem mundial, regida por um 

novo Direito, o Direito Internacional Público.23 

A burguesia iniciava sua ascensão ao poder político, com a Revolução Gloriosa na 

Inglaterra (1688-1689) que, após os anos da República de Cromwell (1649-1658) e da 

malfadada tentativa de restauração da monarquia absoluta, de orientação católica, pelos Stuart 

(1658-1688), instituía o Parlamentarismo, consolidando a primeira democracia burguesa, 

baseada no controle do Estado (Act of Parliament) e numa declaração de direitos fundamentais 

(Bill of Rights). (HILL, 1992). 

Lançava-se a pedra fundamental do iluminismo, movimento intelectual que levaria 

o mundo à Revolução Industrial em meados do Séc. XVIII e às Revoluções burguesas do final 

deste mesmo século. 

O Mercantilismo foi responsável pelo desenvolvimento do capitalismo comercial, 

que gerou riquezas pelo comércio marítimo desde especiarias, às matérias primas para a 

indústria manufatureira.  

O mar continuou sendo a via do desenvolvimento das nações e palco das disputas 

colonialistas de Estados e Empresas transnacionais. Mas o Séc. XVIII traria novas revoluções, 

com impacto ainda maior na evolução da sociedade humana. No campo das ideias, o iluminismo 

de John Locke encontra eco, principalmente na França e nas colônias da América, com autores 

como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, bem como líderes políticos como George 

Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklyn, e cientistas como Lavoisier, Lamark e 

James Watt, considerado o precursor da Revolução Industrial, com a invenção da máquina a 

vapor para uso industrial em 1768. 

                                                           
23 “Essas transformações que acompanharam as relações entre os Estados modernos contribuíram para o processo 

de desenvolvimento de uma ordem jurídica superior: o Direito Internacional Público. Dito de outra forma, os 

Estados encontram no direito internacional uma autolimitação, isto é, esse direito significa um limite externo à 

vontade dos próprios Estados soberanos”. (COLOMBO, 2007, p. 64) 
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Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776 e se consolidaram como 

federação com a adoção da Constituição de 1787. A Constituição seria um instrumento de 

conquistas sociais, que se difundiria pelo mundo todo, criando o conceito de Estado de Direito, 

criando mecanismos de controle do Estado e de defesa dos direitos individuais. 

Contudo, foi no séc. XIX, com a consolidação do liberalismo econômico e com o 

desenvolvimento tecnológico que traria o telégrafo e o rádio, o motor a combustão e a indústria 

pesada das siderúrgicas de grande porte, que as navegações dariam um grande salto, mudando 

completamente o paradigma mercantil. 

O colonialismo clássico dá lugar ao imperialismo industrial, baseado na hegemonia 

dos Estados do Norte sobre os Estados do Sul. André de Paiva Toledo afirma que:  

No fim do Séc. XIX, a expansão econômica e política do Reino Unido impulsiona-o 

a procurar novas fontes de matéria-prima e mão-de-obra além de seus limites 

territoriais. É o período histórico conhecido como a época do Imperialismo: tratava-

se de aplicar a política internacional de dominação territorial dos Estados 

economicamente interessantes para empreender o mecanismo de produção de 

mercadorias. (TOLEDO, 2015, p. 22). 

 

A falência das Companhias das Índias e seu desaparecimento para dar lugar ao livre 

mercado, com a concorrência de novas grandes Corporações, tecnologicamente e 

organizacionalmente mais preparadas para a nova fase do capitalismo industrial mudou também 

os atores do comércio internacional. Emmanuel Reichert comenta: 

A irrelevância da Companhia crescia desde 1813, quando perdeu seu tradicional 

monopólio do comércio oriental em um contexto de adesão inglesa ao liberalismo. 

Sua atividade mercantil declinou, reduzindo seu papel a um braço semiprivado do 

governo encarregado da administração da Índia. A gota da água foi a Grande Rebelião 

indiana de 1857, revolta contra a dominação inglesa iniciada, ironicamente, pelos 

sipaios, soldados nativos a serviço da corporação. Após o fim dos conflitos no ano 

seguinte, o Parlamento transferiu para si e para a rainha Vitória o governo indiano. A 

Companhia pouco mais fez desde então, exceto distribuir os dividendos pagos pelo 

governo até sua extinção em 1874. (REICHERT, 2013, p. 407). 

 

A era do livre mercado trouxe novas oportunidades e o surgimento de centenas de 

novas companhias mercantis, com navios mais modernos e bem equipados. A tecnologia se 

inseria definitivamente nas navegações, a serviço do capitalismo. Conforme Bruno Wanderley 

Júnior: 

Nos tempos atuais, em nosso mundo globalizado (auge da sociedade de consumo, 

internacionalmente interligada pelos mais modernos meios de comunicação e 

embevecida pela alta tecnologia atingida e disponibilizada em nível mundial), a 

circulação de mercadorias e capitais faz aumentar exponencialmente a corrida pelos 

mercados e pelo lucro gigantesco das operações industriais e comerciais. 

(WANDERLEY JÚNIOR, 2016, p.61). 
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A navegação comercial bem como a militar seriam ainda impactadas pela 

substituição dos navios à vela, pelos navios a vapor e depois pelos navios com motor a 

combustão, com dimensões cada vez maiores e construídos com aço e não mais com madeira. 

Com a invenção do telégrafo sem fio e, posteriormente, do rádio, os navios 

poderiam se comunicar uns com os outros, em tempo real, potencializando os ganhos 

econômicos na navegação comercial e permitindo também o salvamento de vítimas de 

naufrágio. 

O código inventado por Samuel Morse seria essencial para esse propósito, 

consagrando o sinal universal de socorro: o SOS, que é a junção de três sinais, luminosos ou 

sonoros, compreendendo três curtos (S), três longos (O) e novamente três curtos (S): 

 

 
              Fonte: http://www.gamaesouza.edu.br 

 

Mas as grandes navegações e a atividade mercantil em âmbito global não foram 

responsáveis apenas pelo desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade humana. 

Além de pessoas, mercadorias e riquezas, os navios que circularam os mares, desde 

a Antiguidade até os dias atuais, também carregaram outros “passageiros”. Esses imperceptíveis 

clandestinos seriam responsáveis pela difusão de doenças e pela poluição marítima que, ao 

longo de séculos, alterou os ecossistemas marinhos de todos os continentes, causando desastres 

ambientais e crises sociais. Trata-se das espécies invasoras.24 

                                                           
24 Estudos confirmam que as migrações humanas, ainda na pré-história, já eram responsáveis pela globalização de 

microrganismos, inclusive quando os primeiros humanos chegaram às Américas. A ciência provou que, mesmo 

em priscas eras, a navegação foi instrumento da dispersão de microrganismos exógenos, conforme descreve Stefan 

Ujvari: “Fezes fossilizadas (coprólitos) nos intestinos de múmias americanas mostram a presença de diversos 

parasitos intestinais trazidos pelos primeiros humanos que chegaram às Américas. Um deles, em especial, traz uma 

luz quanto à rota humana de chegada à América: Durante anos acreditamos que o homem entrou na América 

apenas pela região do estreito de Bering. Durante a última Era Glacial, o nível do mar baixou e emergiu uma ponte 

terrestre nesse estreito. O homem migrou por essa faixa de terra e entrou no solo americano. Porém, encontramos 

o parasito Ancylostomo duodenalis em coprólitos de índios americanos. Ovos desse parasito são eliminados no 

solo, local em que se transformam em larvas e invadem a pele de novos humanos para perpetuar seu ciclo. Portanto, 

esses ovos precisam de solo suficientemente quente e úmido para eclodirem em larvas. Essa característica do solo 

não era encontrada nas terras emergidas do estreito de Bering à época das Eras Glaciais. Isso fala a favor das 

últimas teorias que colocam os primeiros americanos chegados por embarcações litorâneas à América, onde o solo 

teria condições de manter a chegada e disseminação do Ancylostomo duodenalis”. (UJVARI, 2008, p. 173) 
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Os europeus, depois de séculos de epidemias e pestes, desenvolveram imunidade a 

várias doenças que, entretanto, os nativos da África e das Américas desconheciam e não 

possuíam qualquer defesa. Gripe, sarampo, varíola, disenteria bacilar (também conhecida como 

“Mal de Angola”), foram algumas das doenças trazidas pelos europeus que dizimaram milhares, 

talvez milhões de ameríndios, fazendo do navio o principal vetor de dispersão de 

microrganismos exógenos, com um devastador impacto na saúde e no meio ambiente do 

chamado Novo Mundo. (AGUIAR, 2010). 

Eurico de Aguiar comenta sobre as doenças trazidas pelos navegadores europeus 

para o Brasil, destacando que “no século XVI houve várias epidemias em nosso território, sendo 

que só na de varíola, ocorrida em 1563, morreram 30 mil pessoas em três meses”. (AGUIAR, 

2010, p. 57). 

No século XX a chamada “gripe espanhola”, ou influenza, se espalhou pelo mundo 

a bordo dos navios militares, mercantis e de passageiros, dizimando milhões de pessoas em 

todo o mundo. 

Stefan Ujvari comenta que a dispersão de doenças sempre acompanhou o ser 

humano desde o início das migrações dos humanos originais, até os dias de hoje. Esse 

fenômeno, denominado “globalização dos microrganismos”, tornou-se mais presente na vida 

das pessoas em todo o mundo e passou a se dispersar com mais força e velocidade à medida 

que os meios de transporte se modernizavam. Navios mais rápidos e aviões levam pessoas a 

transitar por todo o mundo em questão de dias, ou horas, aumentando o risco de epidemias. 

(UJVARI, 2008). 

Nesse sentido, Ujvari assinala: 

O termo “globalização dos microrganismos” ganhou importância nos últimos anos. 

A população se deu conta de que, com a aviação, um doente pode dar a volta ao redor 

do mundo em período curto de tempo. Com isso, as epidemias se disseminariam pelo 

planeta com maior facilidade. A pneumonia asiática de 2003 partiu do Sudeste 

Asiático e alcançou a Europa e a América. O mundo prendeu a respiração diante do 

receio de uma epidemia globalizada. As manchetes dos jornais da imprensa escrita e 

falada não pouparam espaços para tal epidemia. Hoje, as notícias enfocam a “gripe 

aviária”. Esperamos uma nova pandemia mundial de gripe a qualquer momento. 

Teríamos então uma epidemia mundial semelhante à “gripe espanhola” de 1918. 

Atualmente, a velocidade de disseminação global de uma epidemia seria 

surpreendente. Porém, podemos contar outra história de globalização das epidemias 

que vem ocorrendo há muito mais tempo e de maneira despercebida. Iniciou-se desde 

o nosso nascimento na África e perdura até os dias atuais. Sua velocidade lenta e 

progressiva depende da locomoção humana. No início caminhava a passos lentos, 

mas, nas últimas décadas, ganhou velocidade. (UJVARI, 2008, p. 171). 
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Além dos microrganismos, responsáveis por grandes epidemias, os europeus 

também levavam consigo, desta vez voluntariamente, nas viagens pelos oceanos, espécies de 

animais com os quais estavam acostumados a lidar na Europa e que tinham utilidade para eles, 

sobretudo para servirem como instrumento de campanhas militares, ou para manter seu modo 

de vida nas colonizações que empreendiam em todos os continentes. Cavalos, gado, cabras, 

cachorros, gatos, desde animais utilitários a animais domésticos, várias espécies, consideradas 

exógenas do ponto de vista das colônias, foram introduzidas nos seus ecossistemas. Muitos 

desses animais fugiam e se dispersavam no meio ambiente, alterando o equilíbrio ecológico e 

levando consigo outros microrganismos desconhecidos, através de pulgas e carrapatos que 

vieram com eles da Europa.25 

Espécies invasoras trazidas por pessoas, seja de forma inconsciente, como no caso 

dos microrganismos que transmitem doenças, e dos animais que infestavam os navios e as 

cargas transportadas pelos navios, seja pela transferência proposital de espécies novas de 

animais e plantas para uso doméstico ou econômico na colônias, o fato é que as migrações 

humanas e, sobretudo, o comércio marítimo global, foram responsáveis pela globalização 

também de espécies exógenas, cuja introdução artificial em meios ambientes diferentes dos 

seus originários, provocaram a destruição de ecossistemas inteiros e podem ter contribuído para 

o desequilíbrio ambiental em todo o planeta. 

A humanidade só iria perceber esse drama global no séc. XX, pois as guerras cada 

vez mais devastadoras e os avanços tecnológicos, bem como o desenvolvimento científico em 

geral, proporcionariam a descoberta dos efeitos desastrosos da contaminação dos ecossistemas 

por espécies exógenas. Estabelece-se aí um paradoxo: manter o desenvolvimento econômico 

global, por meio de um comércio internacional cada vez mais pungente e, ao mesmo tempo, 

proteger o meio ambiente marinho e minimizar os efeitos da poluição e da bioinvasão26. 

Assim, a expansão do comércio no século XX traria novas tensões para a sociedade 

Internacional, com o embate entre proteção ambiental e ganho econômico. As duas Grandes 

Guerras27 e uma crise econômica mundial em 1929, mudariam o comportamento das nações, 

pois o surgimento de novos direitos, como os Direitos Humanos e o Direito Ambiental, além 

do desenvolvimento tecnológico que emergiu após esses conflitos, possibilitaram o surgimento 

de uma nova consciência, um novo ethos global. 

                                                           
25 Deve-se registrar que a chamada “peste negra”, ou “peste bubônica”, que dizimou um terço da população 

europeia na idade média, foi trazida da China, nas pulgas que parasitavam os ratos que infestavam os navios 

mercantes. (MARTINS, 2000). 
26 O conceito de bioinvasão será tratado no Capítulo 3.  

27 I Guerra Mundial (1914-1918); II Guerra Mundial (1939-1945). 
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Se antes o capitalismo comercial e o capitalismo industrial não se davam conta dos 

danos ambientais que a atividade do comércio naval e da industrialização traziam ao meio 

ambiente, agora o mundo percebeu que não adianta focar apenas no lucro, dentro de uma visão 

econômica estritamente capitalista. Se o planeta não for preservado, a sociedade humana 

perecerá. 
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3 A ÁGUA DE LASTRO E A BIOINVASÃO: UM DESAFIO DO COMÉRCIO 

MARÍTIMO INTERNACIONAL 

 

Como visto, o comércio marítimo internacional fez parte da própria história da 

humanidade e foi, por assim dizer, “pano de fundo” dessa história, pois estava presente em cada 

evento importante e em cada grande ato no teatro das nações. As revoluções científicas, 

culturais, sociais, econômicas e políticas da humanidade, em cada canto do planeta, tinham o 

comércio internacional como um dos motivos e também como instrumento para grandes 

transformações. 

Desde os primeiros passos da sociedade humana, mas principalmente no período 

que compreende do Mercantilismo à Revolução Industrial, com as grandes navegações e o 

colonialismo europeu, o comércio marítimo foi o meio para a difusão de mercadorias, com 

produtos exóticos e de alto valor econômico, bem como de metais e pedras preciosas, que 

garantiram a grandeza e o lucro da burguesia e das Coroas europeias. Também teve o mesmo 

efeito nos outros continentes, permitindo o enriquecimento de comerciantes africanos e 

asiáticos, proporcionando a criação de novas cidades e, consequentemente, novos Estados. 

O comércio marítimo internacional levou também ideias. Levou pelo mundo 

doutrinas políticas e religiosas, mudando comportamentos, difundindo modismos, alterando 

vidas e fomentando revoluções. 

O comércio é a artéria do mundo, por onde circulam todos os bens, todas as 

ideologias e, por outro lado, todas as doenças e toda a poluição gerada pela ação do homem, ou 

por seres da natureza que, deslocados de seu habitat natural, foram e são levados a bordo dos 

navios a outros ambientes, onde passam a competir com espécies nativas, reescrevendo, de 

forma artificial e perigosa, a teoria da evolução das espécies, causando desastres ecológicos, 

com graves consequências para o equilíbrio da vida no planeta. 

Carla Ribeiro Volpini Silva, Patrícia Rodrigues Rosa e Bruno Wanderley Júnior 

afirmam que: 

A globalização econômica é um dos grandes desafios da contemporaneidade, 

principalmente no que diz respeito aos direitos humanos. Isto porque, apesar de ter 

uma faceta positiva, há também uma faceta negativa, que corresponde a anseios 

econômicos versus desenvolvimento sustentável. (VOLPINI SILVA; ROSA; 

WANDERLEY JÚNIOR, 2015, p. 20). 

 

As preocupações ambientais, tão menosprezadas pelos agentes do capitalismo 

global, tornaram-se uma das mais relevantes pautas nas relações internacionais, fazendo parte 
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da agenda global e tornando-se um dos problemas mais importantes para o comércio marítimo 

internacional. 

O objeto do presente capítulo será a contaminação e a poluição transnacionais 

provocadas pela bioinvasão, ou seja, pela difusão de espécies exóticas e seus patógenos, no 

transporte naval de pessoas e mercadorias, a bordo dos tanques que carregam a água de lastro 

nos navios que trafegam pelos oceanos, diariamente, em todo o mundo. 

 

3.1 A água de lastro 

 

As embarcações em geral e os grandes navios em especial foram as invenções que 

proporcionaram a dispersão da humanidade pela Terra e configuraram-se como o meio de 

transporte mais utilizado e, portanto, mais importante de todos os tempos. 

As primeiras embarcações eram simples, feitas a partir de troncos de árvores, ou da 

junção de materiais como bambu e junco, ou mesmo pele de animais, que compunham as 

primeiras canoas, caiaques e jangadas, que levaram o humano primitivo a navegar por rios e 

mares do mundo. 

Inicialmente, as embarcações foram construídas de forma mais artesanal e eram de 

menor porte. Após sucessivos avanços e desenvolvimento da engenharia naval, foram 

empregados novos materiais como o aço por exemplo. Vale lembrar, que a expansão 

marítima proporcionou um maior desenvolvimento do comércio, levando a 

construção de navios de maior porte para o transporte de mercadorias. 

(BITTENCOURT, 2018, p. 200). 

 

As embarcações, sobretudo as que trafegam pelo mar, precisam garantir o máximo 

de estabilidade durante suas viagens, pois o balanço natural das águas pode desequilibrar os 

navios e provocar até mesmo o seu afundamento. Dessa forma, criou-se uma espécie de 

contrapeso que proporciona equilíbrio aos navios, denominado inicialmente de balastro e, 

posteriormente, de lastro. Itamar Cordeiro, define lastro como “qualquer volume sólido ou 

líquido colocado em um navio a fim de garantir sua estabilidade e condições de flutuação”. 

(CORDEIRO, 2004, p. 1). 

Jalila Bittencourt comenta a composição do lastro nos navios, afirmando que 

“anteriormente usava-se o lastro sólido, como pedras, areia e outros materiais pesados e 

baratos”. (BITTENCOURT, 2018, p. 201). O lastro é responsável por permitir aos navios, 

principalmente os mercantes, manter o equilíbrio quando estiver com pouca ou nenhuma carga, 

pois, nesse caso, navegando sem o lastro, o navio poderia adernar. (BITTENCOURT, 2018). 
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O lastro com materiais sólidos foi usado por séculos. Os navios à vela de pequeno 

porte não precisavam acrescentar um lastro em seu interior, pois a quilha da própria embarcação 

garantia o equilíbrio nas manobras durante a navegação. Contudo, o comércio marítimo 

demandou a construção de navios cada vez maiores e isso levou ao surgimento do problema do 

equilíbrio e da estabilidade desses grandes navios, quando navegavam sem carga ou com pouco 

peso, obrigando ao uso do lastro. 

Havia um problema, entretanto, no procedimento de preenchimento e descarte do 

lastro. Os navios carregavam os seus porões com areia e pedras no porto de saída, para poderem 

navegar vazios até o porto no qual iriam carregar as mercadorias. Quando chegavam a esse 

porto, despejavam o conteúdo do lastro nas águas portuárias, ou no cais, enquanto eram 

carregados pelos bens a serem comercializados. Após a viagem, ao chegarem no porto de 

destino, descarregavam as mercadorias e, em seguida, buscavam no porto mais areias e pedras 

para recompor o lastro e poderem fazer a viagem de retorno. 

Esse sistema funcionou até o momento em que o fluxo cada vez maior de navios 

nos principais portos internacionais tornou inviável a utilização de materiais sólidos nos lastros, 

tanto no que se refere à operação em si, tendo em vista as dimensões dos navios e suas estruturas 

complexas (sobretudo após a troca dos navios de madeira por navios de aço), tanto no que tange 

às operações portuárias, pois não havia mais lugar para o descarte de lastro sólido, nem no cais 

e nem nas águas dos portos, tendo em vista os prazos para a operação de carga e descarga, ou 

por questões de segurança28. 

Nesse sentido, a ONG Água de Lastro Brasil, registra que: 

O transporte marítimo internacional de mercadorias se disseminou muito a partir do 

aparecimento do navio a vapor, que deu mais segurança à navegação; já o surgimento 

dos motores a combustão e a construção de navios com casco de aço propiciaram o 

aumento da capacidade de carga transportada pelos navios, o que levou à exigência 

de requisitos de segurança operacional, como estabilidade estática e dinâmica, 

manobra e governo. Para garantir a estabilidade do navio durante a viagem, passou-

se a utilizar água do mar — “lastro” — como elemento equilibrador do navio. O lastro 

é o carregamento da água do mar nos tanques do navio que está com seus porões 

vazios, com vistas a assegurar condições mínimas de estabilidade, governo e manobra. 

(ÁGUA DE LASTRO BRASIL, 2009, p. 6). 

                                                           
28 Em seu relatório sobre a água de lastro e seus riscos ambientais, a Organização Não Governamental Água de 

Lastro Brasil, descreve: “Com o passar dos anos e com a necessidade crescente de transportar cada vez mais 

pessoas e cargas, o homem passou a desenvolver novas embarcações, utilizando-se de diversos tipos de materiais. 

Inicialmente, a madeira foi o material mais empregado na construção de embarcações de cargas e passageiros, 

sendo utilizada até os dias de hoje, principalmente na construção de pequenas embarcações; contudo, com o 

desenvolvimento tecnológico, novos materiais surgiram, e o aço passou a ser, desde o final do século XIX, 

empregado na construção de navios de pequeno, médio e grande porte. Junto com o desenvolvimento dos materiais, 

surgiram também novas tecnologias, com o objetivo precípuo de melhorar o desempenho e o rendimento das 

embarcações; assim, elas ficaram mais potentes, velozes e capazes de realizar viagens cada vez mais distantes, 

cruzando praticamente todos os oceanos do mundo”. (ÁGUA DE LASTRO BRASIL, 2009, p. 9). 
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Assim surgiu a água de lastro, que pode ser definida como a água utilizada pelos 

navios contemporâneos como lastro, ou seja, como contrapeso para dar equilíbrio durante a 

navegação, quando estes estiverem sem carga, ou com pouco peso, evitando que se 

desestabilizem, ou venham a adernar, ou afundar. 

Conforme Itamar Cordeiro: 

O termo "água de lastro" refere-se, então, à água coletada nas baías, estuários e 

oceanos, destinada a facilitar a tarefa de carga e descarga. Quando um navio está 

descarregado, seus tanques recebem água de lastro para manter sua estabilidade, 

balanço e integridade estrutural. Quando ele é carregado, a água é lançada ao mar. 

(CORDEIRO, 2004, p. 1). 

 

A água de lastro é a mais adequada ao uso pelos navios de grande porte, 

responsáveis por 75% do comércio global, conforme anotam Regina Vianna e Rodrigo Corradi: 

Sabe-se que a navegação comercial é responsável pelo transporte de 75% dos bens e 

serviços produzidos no mundo. Para o trânsito de tamanho volume de carga, os navios 

apresentaram, nos últimos 50 anos, um aumento considerável em sua capacidade de 

carga. Esses navios são construídos para que sempre estejam com um mínimo de 

armazenagem. Dessa forma, mesmo quando não estão carregados para transporte, 

devem estar com peso suficiente para uma navegação segura. [...] Pode-se entender a 

necessidade do lastro de maneira mais abrangente, considerando que os navios 

utilizam o lastro para manter a segurança na navegação, estender seu calado, 

compensar perdas de peso pelo gasto de combustível e água de consumo, regulando 

os níveis de estresse na estrutura do navio em patamares aceitáveis. (VIANNA; 

CORRADI, 2006, p. 18). 

 

A água de lastro solucionou o problema das embarcações de grande porte e tornou-

se um meio barato e, de certa forma, simples de preencher os tanques de lastro dos navios. 

O procedimento é o seguinte:  

1. LASTREAMENTO: o navio, sem carga, carrega os tanques de lastro com a água 

do mar no porto de saída; navega, pois, estabilizado pelos tanques de lastro, cheios com a água 

do mar recolhida nesse mesmo porto;  

2. DESLASTREAMENTO: Chegando ao porto de destino, o navio descarrega a 

água de lastro, enquanto é carregado com a mercadoria que será transportada dali para outro 

porto; o navio navega carregado e com os tanques de lastro vazios, pois a carga fornece o peso 

necessário para o equilíbrio da embarcação. 

Observe-se o esquema a seguir: 
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      Fonte: http://www.mma.gov.br 

 

Navio durante o deslastreamento: 

 

 
      Fonte: http://www.defesanet.com.br 

 

A ONG Água de Lastro Brasil esclarece: 

A captura e o armazenamento da água de lastro dentro dos tanques dependem de navio 

para navio. Os primeiros navios que utilizaram água de lastro transportavam-na no 

interior dos porões de carga, ou seja, após o descarregamento do porão de carga, era 

injetada água do mar dentro do porão para aumentar o seu peso, e, consequentemente, 

seu calado. Com a inovação e as definições de normas de segurança operacional, as 

embarcações passaram por modificações de projeto; assim, os porões, que 

transportavam carga na ida e água de lastro na volta, passaram a ter utilização única, 

ou seja, foram definidos porões específicos para carga e outros para água de lastro. 

(ÁGUA DE LASTRO BRASIL, 2009, p. 14) 
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A infestação dos navios por espécies naturais exógenas, ou seja, aquelas que de 

algum modo se prendem ao navio e saem de um determinado ecossistema, indo para outro 

diferente, pode se dar na parte exterior do navio, no casco por exemplo, ou dentro do próprio 

navio, sendo expelida para o meio ambiente no momento da dispersão de água de lastro nos 

portos.  

A água de lastro pode transportar doenças endêmicas e produtos tóxicos, além de 

bactérias e micróbios. 

Conforme Daniel Menucci: 

A água de lastro é obtida com maior frequência em regiões de estuários e ao longo da 

costa, próximas aos portos. Em muitos países em desenvolvimento, as águas de esgoto 

são despejadas sem nenhum tratamento nestes locais. Isto aumenta a probabilidade de 

que microrganismos patogênicos sejam captados durante o lastreamento do navio. O 

posterior deslastre desta água nas proximidades dos portos ou de áreas destinadas ao 

cultivo de alimentos marinhos, consumo, pesca ou recreação, pode resultar na 

introdução indesejável de organismos aquáticos patogênicos (MENUCCI et al, 2005, 

p. 1). 

 

O despejo da água de lastro nos portos é a maneira mais comum de introduzir 

espécies indesejáveis em todo o mundo, o que causa um desequilíbrio nos ecossistemas 

receptores dessas águas. “Uma espécie exótica é considerada invasora quando não é nativa de 

um determinado ecossistema e cuja introdução ocasione, ou possa causar, danos ambientais, 

econômicos ou à saúde humana” (ZANELLA, 2010, p. 20). 

Isso se tornou um dos maiores problemas ambientais já registrados, responsável por 

desastres ecológicos de grandes proporções e causando prejuízos econômicos aos portos e às 

populações costeiras, principalmente àquelas que vivem da pesca, pois as espécies invasoras 

costumam destruir as espécies de valor comercial, impactando na economia e gerando 

problemas sociais, como o desemprego em comunidades de pescadores. (COLLYER, 2007). 

 

3.2 A bioinvasão: o risco ao meio ambiente navega nas águas de lastro 

 

O comércio marítimo conecta o mundo, levando pessoas, bens e mercadorias, mas 

também é a bordo dos navios que doenças e espécies exóticas de animais e plantas se espalham 

pelo mundo. A contaminação do meio ambiente por uma espécie invasora é denominada 

bioinvasão, que difunde doenças e espécies naturais alienígenas, colocando em risco a saúde 

humana e o ecossistema de todos os continentes do mundo. Considera-se que, quando uma 

espécie exótica desequilibra o ecossistema no qual foi inserida, colocando em risco as espécies 

nativas e o próprio meio ambiente em si, esta passa a ser vista como espécie invasora.  
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Como visto, doenças como a varíola, a peste bubônica e a simples gripe, foram 

disseminadas pelo mundo desde a Antiguidade e, principalmente, durante as grandes 

navegações da era do Mercantilismo, matando milhões de pessoas. A chegada das caravelas às 

Américas no Séc. XV, trouxe também, além do gado bovino e de cavalos, os ratos, baratas e 

outras espécies que, rivalizando com os animais nativos, causaram desequilíbrio e mudanças 

irreversíveis nos ecossistemas locais. 

Propositalmente, ou não, o transporte de animais e plantas de um ecossistema 

específico para outro pode devastar as espécies locais e pôr em risco o equilíbrio ecológico em 

todo o planeta. O caso das abelhas africanas no Brasil29 e o do Peixe Leão na costa da Flórida, 

Estados Unidos,30 exemplificam o fenômeno da bioinvasão, quando provocada por uma ação 

proposital, ou seja, quando houver a inserção do organismo exógeno por ato voluntário de 

alguma pessoa, geralmente por motivos econômicos, fugindo ao controle e invadindo o meio 

ambiente, o que causa desequilíbrio e danos, muitas vezes irreversíveis. 

No caso dos navios, o que se registra é a bioinvasão involuntária, ou seja, não 

proposital, provocada pela negligência ou desconhecimento humano, por meio do próprio ato 

de navegar. A contaminação marítima pode ser identificada tanto entre portos de um mesmo 

país, sendo a chamada navegação de cabotagem o meio de sua dispersão, ou pode ser 

ocasionada por navios estrangeiros, de caráter transnacional, oriunda, pois, da navegação 

oceânica. 

Bioinvasão é, portanto, a contaminação de um determinado habitat por espécies 

exógenas, introduzidas em um ecossistema diferente do seu original, que colocam em risco a 

vida de espécies nativas e desequilibram o meio ambiente ao ponto de poder extingui-lo. Nos 

dizeres de Rosa Cristina Luz de Souza: 

Bioinvasão ou invasão biológica é o ato ou efeito de um ou mais organismos 

invadirem e se estabelecerem em ambientes onde não haviam registros anteriores para 

a espécie. Entretanto, existem dois tipos de invasões: expansões e introduções. As 

expansões consistem na dispersão de organismos por mecanismo natural e as 

introduções ocorrem quando as espécies são transportadas por atividades humanas, 

intencionalmente ou não, para uma área onde não ocorriam. (SOUZA, 2010, p.1). 

                                                           
29 Conforme Ademilson Soares: “Essa abelha africanizada embora muito produtiva causou um impacto muito 

grande no início de sua dispersão, devido ao alto grau de agressividade que elas apresentavam e as próprias 

deficiências dos apicultores e da população em geral que não sabiam como trabalhar e conviver com elas. Houve 

abandono da atividade apícola, morte de pessoas, animais e a produção de mel, que já era baixa, praticamente 

zerou”. (SOARES, 2012, p. 1). 
30 Osmar Luiz Jr. Registra que: “A quantidade de peixes-leão na região está se tornando tão alta que as últimas 

estimativas mostram que ele está se tornando mais abundante até do que as espécies de badejos e garoupas nativas 

com a qual competem. Com as fortes evidências de que o peixe-leão está se reproduzindo no Oceano Atlântico, 

ele já pode ser considerado sob o status de espécie invasora, e não mais apenas exótica”. (LUIZ JR., 2009, p. 64). 
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Júlio Santos e Maurício Lamônica relatam que: 

Atualmente, existem centenas de espécies exóticas difundidas pelo mundo em 

decorrência da intensa e artificial introdução provocada pelo homem, processo este, 

que, nos últimos tempos, vem se intensificando através do processo de mundialização. 

Consequentemente, a competição gerada entre as espécies exóticas e nativas, além de 

gerar prejuízos de ordem financeira e social, acaba por impactar o meio ambiente de 

modo irreversível. Dentro deste enfoque, este trabalho procura apresentar os riscos da 

introdução de inúmeras espécies exóticas, seja ela intencional ou não em ecossistemas 

que não são os seus de origem. (SANTOS; LAMONICA, 2008, p. 1). 

 

Destacam-se as duas formas mais perigosas de bioinvasão pela atividade naval: a 

contaminação pela parte exterior do navio e a contaminação interna, pela água usada nos 

tanques de lastro31. 

A bioinvasão por espécies exógenas, que podem chegar a um determinado 

ecossistema pelo casco dos navios, ou em outras partes externas da nave, constitui o fenômeno 

denominado “incrustação” e, conforme Bubby Natividade e Matheus Oliveira: 

[...] a incrustação de organismos no casco, quilha, hélice ou qualquer outra parte 

estrutural de uma embarcação que esteja em contato direto com a água do mar, o que 

é um potencial vetor de transporte e dispersão de espécies marinhas invasoras. 

(NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2015, p. 23). 

 

As principais formas de vida que se utilizam da incrustação para invadir um outro 

ecossistema, são as cracas, as anêmonas, as esponjas, os corais, as ascídias, os mexilhões, as 

algas e as macroalgas. (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2015). 

A bioinvasão que ocorre pela parte interna do navio, se dá pelas águas de lastro que, 

como visto, são as águas marinhas colhidas nos portos e levadas dentro dos tanques de lastro 

dos navios até outros países, contaminando as águas dos portos por onde o navio dispersa a 

água de lastro. 

Há relatos do problema da bioinvasão por meio da água de lastro desde o início do 

Séc. XX, como anotam Iêda Serafin e Jairo Henkes: 

A primeira referência à invasão de espécies exóticas se deu em 1908 por Ostenfeld, 

após a ocorrência da floração de alga diatomácea, odotella sinenses, no Mar do Norte, 

endêmica do Indo-Pacífico. Apenas 70 anos mais tarde foram feitas as primeiras 

amostragens, e estudos em tanques de lastro em navios. (SERAFIN; HENKES, 2013, 

p. 102). 

 

Entretanto Nicolle Uyetaqui aponta que a bioinvasão pelo uso da água de lastro só 

foi realmente levada a sério em 1980, quando: 

 

                                                           
31 Não são apenas os navios mercantes os responsáveis pelo fenômeno da bioinvasão. Os navios militares também 

o são.  
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O primeiro caso notório ocorreu nos Estados Unidos, em 1980, na região de Grandes 

Lagos, entre os EUA e o Canadá. O popularmente conhecido ‘mexilhão zebra’, 

oriundo do Mar Negro e Cáspio, em dez anos se espalhou e infectou cinco lagos e os 

principais rios da região; tal proliferação gerou dano econômico de US$ 100 milhões, 

bem como alterou o pH da água, o que propiciou a proliferação das espécies de algas 

azuis causadoras de odor nauseante e são tóxicas. Somente em 1988 a problemática 

foi levada à International Maritime Organization (IMO) e, desde então The Marine 

Environment Protection Committee (MEPC), juntamente com o Maritime Security 

Committee (MSC) passaram a elaborar dispositivos legais referentes ao 

gerenciamento, e diretrizes para o controle da água de lastro. (UYETAQUI, 2015, p. 

5) 

 

Itamar Cordeiro relata: 

O desembarque silencioso e discreto do mexilhão dourado já provoca impactos 

sócio-econômicos significativos para a economia e parte da população, uma vez que 

entope os filtros protetores das companhias de abastecimento de água potável, 

exigindo manutenções mais freqüentes; impedem o funcionamento normal das 

turbinas da Usina de Itaipu, com custos de quase US$ 1 milhão a cada dia de 

paralisação desnecessária do sistema; forçam mudanças nas práticas de pesca de 

populações tradicionais; e prejudicam o sistema de refrigeração de pequenas 

embarcações, fundindo motores. (CORDEIRO, 2004, p. 1). 

 

O Instituto Horus, ligado ao Ministério do Meio Ambiente do Brasil, ao comentar 

o Programa Globallast,32 informa que: “o trabalho identificou cerca de 30 espécies aquáticas 

como possíveis introduções, tendo a água de lastro como vetor”. (INSTITUTO HORUS, 2018, 

p. 1) 

Dentre os organismos invasores que chegam aos portos por meio das águas de 

lastro, os principais são: o mexilhão dourado (Limnoperna fortunei); o siri do indo-pacífico 

(Charybdis hellerii); e o molusco bivalve (Isognomon bicolor). (INSTITUTO HORUS, 

2018).33 

                                                           
32 Compõem o Programa Global de Gerenciamento de Água de Lastro, ou GloBallast: “O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) é a Agência Coordenadora para o Programa GloBallast, no Brasil, sendo a Secretaria de 

Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos (SQA), o "Ponto Focal Nacional" designado para o projeto. O 

Ponto Focal é auxiliado em suas atividades pelo Projeto de Gestão Integrada dos Ambientes Costeiro e Marinho 

(GERCOM/SQA), contando, ainda, com um Assistente Técnico e uma "Força-Tarefa Nacional", integrada por 

equipe multidisciplinar de especialistas e colaboradores das seguintes universidades e instituições: Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

PETROBRAS, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Estadual Norte Fluminense, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Universidade Santa Úrsula”. 

(INSTITUTO HORUS, 2018, p. 1). 

Vide: <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/agua-de-lastro/projeto-internacional-do-gef.html>. 
33 >“Limnoperna fortunei, o mexilhão dourado, originário da China e sudeste da Ásia, avistado pela primeira vez 

na desembocadura do Rio da Prata, na costa Argentina, em 1991, provavelmente introduzido por água de lastro, 

teve seu primeiro registro no Brasil, no Rio Grande do Sul, em 1999. 

  >Charybdis hellerii, siri originário do Oceano Índico, provavelmente introduzido no Caribe via água de lastro, 

observado na Baía de Todos os Santos, Salvador e baías de Sepetiba e Guanabara, no Rio de Janeiro. Esta espécie, 

sem valor comercial, tem provocado o desaparecimento das espécies nativas de siri que têm importância pesqueira. 
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Fernanda Damacena, alerta para o perigo do desconhecimento e da falta de 

informações sobre o problema da bioinvasão na sociedade: 

Em uma sociedade marcada por infindáveis possibilidades de riscos oriundos da 

globalização e do avanço tecnológico, a efetivação do mandamento constitucional de 

manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado está cada vez mais 

ameaçada. Uma das características da sociedade atual é a incerteza e o 

desconhecimento científico em relação a alguns riscos ambientais. A bioinvasão por 

água de lastro é um dos graves problemas ambientais da atualidade. Sua perpetuação 

pode comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas, o que reflete na qualidade de 

vida das presentes e futuras gerações. (DAMACENA, 2015, p. 176) 

 

Desde a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972, a 

humanidade vem se preocupando cada vez mais com a preservação do meio ambiente para a 

presente e as futuras gerações. 

Todavia, pouco se sabe e quase nenhum interesse suscita a poluição causada por 

navios, especialmente em função do despejo da água de lastro nas águas litorâneas. É como se 

poluição fosse apenas aquela que está perto dos olhos, das casas, da vida cotidiana das pessoas, 

como a poluição pela fumaça das fábricas, dos automóveis, ou pelo lixo, descartado a céu 

aberto, onde as pessoas possam vê-lo. 

A poluição provocada pelos navios não é vista e está distante do dia a dia das 

pessoas. Talvez por isso, somado à indiferença dos comerciantes e dos proprietários dos navios 

ou de empresas de comércio exterior e ao descaso das autoridades, a poluição naval tenha se 

tornado a mais perigosa para os ecossistemas de países costeiros, atingindo outros países pela 

contaminação de estuários e rios, que podem levar espécies exógenas, ou invasoras para dentro 

dos continentes, propagando doenças e prejudicando ecossistemas internos aos países. Isso 

demanda, além de um adequado arcabouço normativo, políticas públicas eficazes contra esse 

tipo de poluição. 

  

                                                           
  >Isognomon bicolor, espécie introduzida do Caribe que invadiu a região entremarés do litoral brasileiro há cerca 

de 10 anos atrás. Este molusco bivalve vive em altas densidades nos costões, impedindo a fixação de muitas 

espécies nativas”. (INSTITUTO HORUS, 2018, p. 1) 
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4 A (IN)EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAMENTO DA 

POLUIÇÃO CAUSADA POR ÁGUA DE LASTRO NO BRASIL 

 

O Estado Nacional, nos moldes da Paz de Westfália (1648), evoluiu desde o Séc. 

XVII até os dias atuais, ampliando suas funções e seu papel diante dos problemas da sociedade, 

não apenas de sua própria sociedade nacional, mas também em face da sociedade internacional, 

na qual ele próprio é o principal ator.  

O Estado, que durante os tempos do liberalismo clássico, foi abstencionista e 

apático, no Séc. XX torna-se intervencionista e atuante, assumindo um protagonismo nunca 

antes registrado, principalmente após a Segunda Grande Guerra, quando, com a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, inicia-se uma nova era de cooperação 

internacional, com a criação de diversas Organizações Internacionais, bem como tratados e 

convenções, que passam a regular todas as áreas de interesse da humanidade. 

Nessa nova ordem mundial a codificação, ou seja, a criação de normas, no âmbito 

internacional e interno, inicia um processo de construção de um novo ethos estatal, uma 

mudança comportamental, que impõe aos Estados a necessidade de interferir em áreas antes 

exclusivas do setor privado, notadamente das Empresas (nacionais e transnacionais), como o 

comércio, por exemplo, autorizando e obrigando os governos desses Estados a elaborar e 

implementar políticas regulatórias de suas atividades econômicas em face dos consequentes 

problemas por elas causados, sejam sociais, econômicos ou ambientais, este último, objeto deste 

trabalho. 

A partir da elaboração de normas de direito específicas, os governos passam a 

definir as políticas públicas necessárias ao enfrentamento dos problemas, com a efetivação de 

ações que possam solucioná-los. Nesse capítulo serão analisadas as legislações internacionais 

e nacionais específicas para o combate à poluição e à bioinvasão provocadas pela água de lastro 

dos navios, bem como avaliadas as políticas públicas desenvolvidas para a solução deste 

problema no mundo e, em especial, no Brasil. 

 

4.1 Políticas públicas: conceito, estrutura e fundamentação 

 

A expressão política pública tem sido entendida como uma ação estatal, com fins 

de resolver ou minimizar algum problema apontado pelo governo ou pela população. Conforme 

Dye (1972, p. 2 apud HOWLETT, RAMESH, PERL, 2013, p. 7) a política pública pode ser 

entendida como “tudo que um governo decide fazer ou deixar de fazer”. 
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Todavia considera-se a política pública como planejamento, orçamento e 

elaboração de diretrizes para cumprir os deveres constitucionais e legais do Estado, tais como 

a saúde, educação, meio ambiente, dentre outros. 

As ações são baseadas nas políticas públicas e constituem a realização dessas, 

dentro do que foi politicamente decidido e legalmente autorizado. 

As políticas públicas compreendem as ações do Estado, mas não se resumem a elas. 

Nesse sentido, Jenkins (1978 apud HOWLETT, RAMESH, PERL, 2013, p. 8) define política 

pública como: 

Um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de atores 

políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários para 

alcançá-lo, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões estaria, 

em princípio, ao alcance desses atores. 

 

Corroborando o entendimento de que a política pública não corresponde apenas a 

uma ação estatal, Leonardo Secchi afirma que “políticas públicas tratam do conteúdo concreto 

e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas 

decisões”. (SECCHI, 2013, p.1). 

As políticas públicas atendem ao interesse da gestão e, portanto, compete a cada 

governo elaborá-la, bem como definir as prioridades para seu atendimento. Destaca-se que, para 

elaboração das políticas públicas, devem ser considerados os seguintes estágios de caráter 

político-administrativo34: a) identificação do problema; b) montagem da agenda; c) design; d) 

decisão; e) implementação e; f) avaliação. 

a) A identificação problema implica o levantamento das demandas que importam 

em solução por parte do governo. Ressalte-se que a escala de relevância dos problemas é 

delimitada por meio de indicadores que demonstram urgência no tratamento de determinadas 

demandas, bem como por meio de problemas emergenciais que, por ventura, possam ocorrer.  

b) A agenda governamental corresponde a um documento no qual constam os 

problemas que deverão ser tratados pelo governo. De acordo com Savio Raeder “essa agenda 

pode ser entendida como um conjunto de problemas encarados como relevantes pelos atores 

envolvidos com a política”. (RAEDER, 2014, p.130). Deve-se ressaltar ainda que a agenda 

governamental não precisa estar relacionada necessariamente a um problema, mas sim a uma 

oportunidade. Nos dizeres de Howlett, Ramesh, Perl, “[...] em outras ocasiões as agendas 

políticas podem ser estabelecidas pela atrativa de uma oportunidade, como a corrida do 

                                                           
34 Vide: HOWLETT, Michael; RAMESH, M; PERL, Anthony. Política Pública, Seus Ciclos e Subsistemas: uma 

abordagem integradora. Tradução técnica: Francisco G. Heidemann. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
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programa espacial dos Estados Unidos para levar o homem à lua na década de 1960”. 

(HOWLETT, RAMESH, PERL, 2013, p. 104). 

c)  A agenda caracteriza-se pelo planejamento pois é necessário identificar os 

assuntos que merecem maior atenção por parte do governo. 

d) O design importa em ações planejadas que deverão ser adotadas para solução ou 

minimização do problema. Nessa fase, aqueles que estão envolvidos diretamente na proposição 

de alternativas para equacionamento do problema apresentam seus estudos e soluções para 

mitigar o problema que demandou a elaboração da política pública. 

e) O estágio da decisão é um momento político, pois cabe ao governante decidir, 

dentre as políticas apresentadas, aquelas que serão implementadas. “[...] o estágio da tomada de 

decisão da política pública em geral se concentra em torno daqueles que ocupam cargos formais 

no governo”. (HOWLETT, RAMESH, PERL, 2013, p. 158). 

f) A implementação consiste em executar a política pública. Neste momento são 

direcionados recursos financeiros, humanos, tecnológicos, etc., para fazerem face à política. 

Para Leonardo Secchi, este é o estágio no qual “regras, rotinas e processos sociais são 

convertidos de intenções em ações”. (SECCHI, 2013, p. 55). 

g) A avaliação é o estágio segundo o qual é feito um monitoramento das políticas. 

Nesse momento, é verificado se as políticas públicas atendem aos objetivos para os quais foram 

propostas e, uma vez apurado o não cumprimento desses objetivos, as políticas públicas podem 

ser canceladas, revistas ou alteradas. Para Savio Raeder, “[...] o feedback das políticas em curso 

pode também ser uma fonte para a definição de problemas, a partir das falhas ou ajustes 

necessários para o aprimoramento dos programas”. (RAEDER, 2014, p. 129).  

A criação de uma política pública envolve, diretamente, os Poderes Executivo e 

Legislativo. O Poder Executivo propõe a criação da política, mas cabe ao Legislativo o papel 

de revisor político da proposta apresentada por meio de projetos de lei que regulamentam as 

políticas públicas; e sua atuação deve pautar-se na teoria do check and balances35 (freios e 

contrapesos). 

Embora os parlamentares tenham competência para emendar o projeto de lei 

apresentado pelo Executivo, o Legislativo deve obedecer ao princípio da harmonia entre os 

Poderes e não adentrar na competência constitucional do Executivo de elaborar políticas 

                                                           
35 A teoria da separação dos poderes foi elaborada por Montesquieu em sua obra o Espírito das Leis, mas foram os 

norte-americanos que cunharam a expressão checks and balances (freios e contrapesos) para indicar que, embora 

independentes, os poderes devem ser harmônicos e atuarem em cooperação para execução dos fins do Estado. Ver: 

CARLOS, Fabiano Gonçalves. Separação de Poderes: da concepção clássica à noção contemporânea. Revista da 

AJURIS, Porto Alegre, v. 43, n. 140, p. 151-183, jun./2016. 
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públicas. Essa é uma prerrogativa constitucional, pois somente o Poder Executivo possui 

legitimidade para definir as políticas públicas do Estado no período de mandato de cada 

governo, notadamente no sistema presidencialista, como é o adotado pelo Brasil. 

Considerando o princípio da legalidade constante do caput do art. 37 da CR/8836, a 

Administração Pública somente pode agir mediante autorização legislativa, ou seja, a ação da 

administração tem que estar previamente autorizada em lei. Nesse sentido, Celso Antônio 

Bandeira de Mello explica: 

Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a 

Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde administrar 

é prover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na 

conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas 

disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de decisões 

e comportamentos que, na formação escalonada do Direito, agregam níveis maiores 

de concreção ao que já se contém abstratamente nas leis. (MELLO, 2015, p. 108). 

 

Assim, o princípio da legalidade justifica a importância do papel do Poder 

Legislativo no âmbito de criação e implementação de normas relativas às políticas públicas, 

não obstante a competência do Executivo para regulamentar, por Medidas Provisórias, 

Decretos, Portarias ou outros instrumentos normativos, a criação dessas políticas. 

Apesar do envolvimento direto dos Poderes Executivo e Legislativo, atualmente 

tem-se vivenciado no Brasil um fenômeno denominado ativismo judicial, ou seja, o Judiciário 

está avançando sobre as competências dos demais Poderes e fazendo política.  

A judicialização das políticas públicas relaciona-se diretamente com a falência do 

Estado de Bem-Estar Social, pois, uma vez que o Estado não consegue cumprir com as 

determinações constitucional e infraconstitucional, os cidadãos cientes dos seus direitos, 

acionam o Judiciário para resguardar o direito que fora violado. Nesse sentido, Boaventura de 

Sousa Santos: 

Ao abandonar o low profile institucional, o judiciário assume-se como poder político, 

colocando-se em confronto com os outros poderes do Estado, em especial com o 

executivo. Esta proeminência e, consequentemente, o confronto com a classe política 

e com outros órgãos de poder soberano manifestaram-se sobretudo em três campos: 

no garantismo de direitos, no controle da legalidade nos abusos do poder e na 

judicialização da política pública. (SANTOS, 2011, p. 12). 

 

Ainda de acordo com Boaventura: 

[...] a precarização dos direitos econômicos e sociais passa a ser um motivo de procura 

do judiciário. Muita da litigação que hoje chega aos tribunais deve-se ao 

desmantelamento do Estado social (direito laboral, previdência social, educação, 

saúde etc.). A Suécia, provavelmente detentora do melhor sistema de Estado de bem-

                                                           
36 Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e [...]”. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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estar da Europa, tem baixíssima litigação judicial; a Holanda é, também, um dos países 

com uma das mais baixas taxas de litigação na Europa. O que significa que a litigação 

tem a ver com culturas jurídicas e políticas, mas também com o nível de efetividade 

da aplicação dos direitos e com a existência de estruturas administrativas que 

sustentam essa aplicação. (SANTOS, 2011, p. 13-14). 

[...] 

As pessoas, tendo consciência dos seus direitos, ao verem colocadas em causa 

políticas sociais ou de desenvolvimento do Estado, recorrem aos tribunais para as 

protegerem ou exigirem a sua efetiva execução. (SANTOS, 2011, p. 15). 

 

Como visto, as políticas públicas compreendem um processo de avaliação, 

planejamento, elaboração e gestão de ações governamentais que podem surgir de demandas da 

sociedade ou do próprio Estado, ou mesmo em face de oportunidades que possam gerar 

benefícios ou vantagens competitivas, envolvendo os Poderes Executivo e Legislativo e, nos 

últimos tempos, inclusive o Judiciário. 

Assim, política pública é uma decisão de governo para cumprir um dever do Estado, 

a exemplo do que ocorre quando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 

seu art. 225, estabelece que cabe ao Poder Público defender o meio ambiente para preservá-lo 

às presentes e futuras gerações, bem como os meios necessários para esse fim: 

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. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade. (BRASIL, 1988). 

 

É sobre esses objetivos, pois, que o Estado deve elaborar as políticas públicas sobre 

o meio ambiente. 
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4.2 Políticas públicas para água de lastro nas legislações internacional e nacional  

 

O desenvolvimentismo e o consumismo, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial, foram comportamentos induzidos por políticas capitalistas, que priorizaram a 

produção industrial e a atividade comercial sem preocupações com os efeitos sociais e 

ambientais que produziram exclusão social e danos ao planeta. Contudo, esses “efeitos 

colaterais” do capitalismo não passaram despercebidos e, a partir da década de 1960, chamaram 

a atenção das autoridades. De acordo com Denise Garcia: 

Vários problemas ambientais, econômicos e sociais foram detectados, como, por 

exemplo, a redução da camada de ozônio, o câmbio climático, a escassez de água 

potável, a concentração da população nas cidades, a pobreza, a falta de educação, 

mortalidade infantil, a dependência tecnológica e os refugiados ambientais entre 

tantos outros que poderiam ser aqui elencados. (GARCIA, 2016, p. 136). 

 

A ONU, em face desses problemas, realizou em Estocolmo, na Suécia, em 1972, a 

primeira conferência internacional sobre o meio ambiente. Como resultado dessa conferência 

foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e elaborada a 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano37. 

Nessa conferência discutiram-se as medidas que poderiam ser adotadas pelos países 

presentes, com o compromisso de transformar o meio ambiente em política pública. 

A sustentabilidade torna-se tema obrigatório na agenda política dos Estados, 

incorporando-se às obrigações administrativas a serem objeto das políticas públicas. Nesse 

sentido, Márcio Luís de Oliveira e Maraluce Maria Custódio afirmam: 

O tema da sustentabilidade ambiental tem recebido progressiva atenção do Estado, da 

iniciativa privada e da sociedade civil, na gestão dos interesses públicos e privados. E 

como o Estado é a entidade que, por excelência, detém apresentação e a representação 

da soberania popular, os processos e procedimentos relacionados à sua autogestão têm 

sido objeto de estudos quanto à necessária observância de práticas administrativas 

sustentáveis. (OLIVEIRA; CUSTÓDIO, 2015, p. 202). 

 

A proteção ambiental torna-se um exemplo clássico de política pública como objeto 

de cooperação internacional. 

                                                           
37 Como consequência da Conferência de Estocolmo, em 1983 a ONU criou a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que foi presidida pela médica e ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. No ano de 1987 essa Comissão publicou um relatório denominado “Nosso Futuro Comum”, também 

conhecido como “Relatório Brundtland” que definiu, pela primeira vez, o conceito de desenvolvimento 

sustentável: “o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem 

comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades”. (ONUBR, 2018). 
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Seguindo essa tendência, o Brasil adotou a Política Nacional do Meio Ambiente por 

meio da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre os objetivos dessa política pública em seus arts. 2º e 

4º: 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 

País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 

tendo em vista o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e 

a proteção dos recursos ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 

X - educação ambiental a todos os níveis.  

[...] 

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao 

equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas 

relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o 

uso racional de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e 

informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade 

de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 

racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 

ecológico propício à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar 

os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais 

com fins econômicos. (BRASIL, 1981). 

 

A Constituição brasileira, como visto no tópico anterior, seguindo esse mesmo 

entendimento, consagrou o meio ambiente como direito constitucionalmente protegido, em seu 

art. 225. 

No ordenamento jurídico brasileiro, outras normas foram criadas no sentido de 

regulamentar os compromissos internacionais e constitucionais do Estado brasileiro na proteção 

ambiental. Dessa forma, o Brasil continuou ampliando o seu arcabouço normativo de proteção 

ao meio ambiente, por meio da participação em diversos tratados internacionais e da elaboração 

de normas específicas para os diversos problemas ambientais identificados pelo governo 

brasileiro. 
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Dentre eles encontra-se o problema da contaminação marinha por espécies 

exógenas, que chegaram ao ecossistema brasileiro por meio da água de lastro de navios vindos 

do exterior. Um dos primeiros documentos internacionais, ratificado pelo Brasil, que dispõe 

sobre a bioinvasão causada por água de lastro é a Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar (CNUDM) de 1982, que estabelece em seu art. 196, § 1º: 

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. (BRASIL, 1990, grifo nosso). 

 

A CNUDM ainda estabelece o conceito de poluição do meio ambiente marinho, a 

saber:  

‘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; (BRASIL, 1990) 

 

Apesar da CNUDM também ser importante no que tange ao enfrentamento da 

poluição causada por água do lastro, atualmente aplicam-se as normas internacionais 

específicas sobre água de lastro, que estão homologadas pelo órgão competente – IMO. 

Com o intuito de reduzir os problemas ambientais causados pela navegação, em 

1948 foi criada, na estrutura administrativa da ONU, a Organização Marítima Internacional ou, 

em inglês, International Maritime Organization (IMO), com sede em Londres. A IMO tem 

como principal objetivo, regulamentar, em âmbito internacional, a navegação marítima, com 

vistas a proteger e garantir segurança à navegação, inclusive no que tange à prevenção da 

poluição marinha causada por navios. 

A IMO foi responsável pela elaboração da Convenção Internacional para a 

Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), que entrou em vigor no ano de 1973. 

Considerada um dos instrumentos internacionais mais importantes no enfrentamento da 

poluição marinha causada por navios, essa Convenção tem como escopo “eliminar a poluição 

intencional do meio ambiente causada 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”. (MARINHA DO BRASIL, 2018). Conforme Eliane M. Octaviano Martins, a 

MARPOL foi “aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 4/87; promulgada pelo Decreto 
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nº 2.508 de 04/mai/1998, inclusive com a adoção dos Protocolos e de todos os Anexos”. 

(MARTINS, 2007). 

A poluição causada por água de lastro também tem causado preocupação à 

comunidade internacional. Assim, desde a Conferência do Rio de 1992, especialistas no assunto 

juntamente com os Estados e a IMO estão debruçados em estudos e pesquisas com vistas a 

criarem documentos internacionais que disponham, de forma satisfatória, sobre o 

gerenciamento e controle da água de lastro dos navios. Esses estudos e pesquisas culminaram 

na realização da Convenção Internacional sobre Controle e Gestão de Água de Lastro e 

Sedimentos de Navios38, na sede da IMO, em Londres, em fevereiro de 2004. A entrada em 

vigor dessa Convenção estava condicionada ao cumprimento do requisito constante do seu art. 

18, a saber: 

Artigo 18 

Entrada em Vigor 

1 A presente Convenção entrará em vigor doze (12) meses após a data em que não 

menos do que trinta Estados, cujas frotas mercantes combinadas constituam não 

menos que trinta e cinco por cento da arqueação bruta da frota mercante 

mundial, tenham assinado a mesma sem reservas no que tange a ratificação, aceitação 

ou aprovação, ou tenham entregue o instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 

ou adesão requerido em conformidade com o Artigo 17 (BRASIL, 2018, grifo nosso). 

 

Apesar de o Brasil ter assinado a Convenção em 25 de janeiro de 2005, o Congresso 

Nacional somente a recepcionou em 15 de março de 2010, quando foi publicado o Decreto 

Legislativo n. 148/2010. O Brasil ratificou a Convenção, junto à IMO, em 14 de abril de 201039.  

A Convenção Internacional sobre Controle e Gestão de Água de Lastro e 

Sedimentos de Navios entrou em vigor em 08 de setembro 2017 pois, com a adesão da Finlândia 

em 08 de setembro de 2016, atingiu-se a exigência necessária para entrada em vigor da 

Convenção. 

Dentre as várias medidas constantes da Convenção, destacam-se aquelas 

relacionadas à cooperação internacional. Ou seja, os países signatários do documento 

internacional deverão cooperar mutuamente com o intuito de desenvolver programas e políticas 

relacionados ao gerenciamento e controle da água de lastro, bem como pesquisas científicas 

relacionadas à matéria. 

A contaminação causada por água de lastro é um problema mundial que precisa ser 

resolvido, e, na seara internacional, discute-se a possibilidade de adoção de duas técnicas com 

vistas a eliminar essa contaminação. São elas: a bordo do navio ou quando este atracar no porto.  

                                                           
38 Participaram dessa Convenção 74 Estados e 18 organizações não governamentais (ONGs). 
39 Vide: <http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx>. 
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No que tange à possibilidade de tratamento da água de lastro a bordo do navio, essa 

deverá ser feita com o navio em trânsito, ou seja, durante a navegação o navio vai tratando essa 

água. A adoção desse procedimento depende de adaptações estruturais nas embarcações, 

especialmente na casa de máquinas, com vistas a implantar um sistema que seja capaz de captar 

a água, tratá-la e, em seguida, devolvê-la ao mar. Ademais, deve-se levar em consideração o 

custo que o armador40 terá para realizar essa adaptação, se a idade da embarcação permite essa 

adaptação a valores módicos e se o retorno financeiro é vantajoso para o armador. Nesse 

sentido: 

O tratamento a bordo contempla as operações de troca e tratamento da água que 

podem ser empregadas na embarcação. Este tipo de tratamento pode ocorrer durante 

as operações do navio no mar. 

[...] 

Limitações substanciais de espaço em navios, junto com as preocupações de 

segurança para a embarcação e sua tripulação, tornam as opções de tratamento a bordo 

complexas. Ter espaço a bordo, principalmente na praça de máquinas, oferece uma 

vantagem para instalação de sistemas de tratamento. 

Contudo, a maior parte dos navios dispõe de espaços confinados e limitados que não 

proporcionam flexibilidade para instalação de sistemas que não foram previstos no 

projeto original. Além disso, o problema da idade da frota pode afetar diretamente o 

desenvolvimento das alternativas de tratamento. Por dois motivos principais: (1) 

característica do navio que talvez precise de grandes modificações na condição 

original; (2) o custo destas alternativas que pode ser um fator impeditivo para que os 

armadores optem em instalar em seus navios. Isso se deve, principalmente, pela 

relação custo de investimentos versus custo do m3 tratado. Ou seja, quanto maior for 

a idade do navio maior será o custo do tratamento, pois existe o problema do retorno 

do investimento realizado sobre o tempo de uso do sistema de tratamento. (PEREIRA; 

BRINATI, 2018, p. 44-45). 

 

Além dos entraves acima citados, existe ainda o desafio de se conseguir um sistema 

de tratamento eficaz, que seja capaz de tratar todas as especificidades da biota, sem que a água 

tratada ao retornar ao oceano cause um desequilíbrio ambiental. 

Deve-se considerar ainda que, em áreas costeiras, há uma grande quantidade de 

espécies suspensas na água, bem como resíduos sólidos como plásticos e dejetos. Assim, 

quando a embarcação capta água nessa localidade, uma parte desses resíduos entra nos tanques 

do lastro, ficando acumulados em seu interior. Os sólidos em suspensão podem fazer com que 

a água dos tanques de lastro fique turva dificultando o tratamento e a eliminação das espécies 

exógenas que, por sua vez, serão despejadas na água litorânea quando a embarcação dispensar 

a água de lastro no porto de destino. 

                                                           
40 Armador é a pessoa física ou jurídica que explora, com fins econômicos, navios comercias, independentemente 

de ser proprietário desses. 
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De acordo com Newton Narciso Pereira e Hernani Luiz Brinati, para que um 

sistema de tratamento seja considerado eficaz, além de ser constantemente monitorado, ele deve 

atender aos seguintes parâmetros: 

1. Ser seguro (para o navio e sua tripulação); 

2. Ser ambientalmente aceitável (não pode causar outros impactos ambientais); 

3. Ser exequível (compatível com o projeto do navio e sua forma de operação); 

4. ser biologicamente efetivo (em termos de remoção e destruição dos elementos 

contidos); 

5. ser economicamente viável (possível de ser construído em escala comercial). 

(PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 46). 

 

Uma vez verificada a eficácia do sistema de tratamento, para que ele possa ser 

utilizado pela comunidade internacional, é indispensável a sua homologação pela IMO. 

A bioinvasão carece de medidas urgentes. Assim, considerando que a homologação 

de qualquer método de tratamento junto à IMO demanda um considerável decurso de tempo, 

os países que integram essa Organização, e o Brasil é um deles, devem adotar as medidas 

atualmente homologadas pela IMO, no intuito de diminuir o problema da bioinvasão.  

Diante da possibilidade de tratamento de água de lastro a bordo de embarcações, 

foram criadas algumas estações de testes na América do Norte e Europa. Contudo, os testes 

realizados nessas estações, não consideram as especificidades das águas da América Central e 

do Sul. Assim, caso esses se mostrem eficazes, apenas a poluição marinha causada por água de 

lastro em águas que tenham as mesmas condições da norte-americana e europeia será tratada; 

não tendo qualquer eficácia em águas brasileiras, por exemplo. Nesse sentido, Newton Narciso 

Pereira e Hernani Luiz Brinati: 

Cabe salientar que não existe nenhuma infraestrutura semelhante para analisar o 

funcionamento destes sistemas de tratamento de água de lastro onboard na América 

do Central e Sul. Deste modo, os sistemas serão sempre testados nas condições em 

que poderão eliminar os organismos existentes onde estas estações estão instaladas, 

mas nunca saberemos se são eficientes para eliminar os organismos que vivem nas 

águas brasileiras. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 49). 

 

A Convenção Internacional sobre Água de Lastro estabelece que comandantes das 

embarcações deverão realizar a troca oceânica; ou seja, têm que substituir a água de lastro 

captada nos portos de origem pela água do oceano. A troca da água de lastro, nos termos da 

legislação vigente, deverá atender ao seguinte: 

 Como regra geral, as embarcações deverão realizar a troca da água de lastro 

em alto mar a, pelo menos, 200 milhas náuticas da costa e em águas com, pelo menos, 

200 metros de profundidade; 

 Nos casos em que o navio não puder realizar a troca da água de lastro em 

conformidade com o parágrafo acima, a troca deverá ser realizada o mais distante 

possível da costa e em todos os casos a pelo menos 50 milhas náuticas e em águas 

com pelo menos 200 metros de profundidade ou em zonas determinadas pelo Agente 
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do Estado Porto. Neste caso, informações ambientais e sanitárias existentes 

subsidiarão o Agente da Autoridade; 

 Será aceita a troca de água de lastro por qualquer dos métodos aprovados pela 

IMO: sequencial, fluxo contínuo e diluição[...]. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 49-

50). 

 

Impende salientar que a exigência de a troca da água de lastro ocorrer a pelo menos 

200 milhas náuticas da costa e 200 metros de profundidade deve-se ao fato de, num primeiro 

momento, acreditar-se que espécies bioinvasoras não conseguiriam sobreviver em alto mar. 

Contudo, espécies bioinvasoras foram encontradas em alto mar; fato que comprova a ineficácia 

dessa regra da Convenção. 

A troca da água de lastro deverá ocorrer pelos seguintes métodos homologados pela 

IMO: a) sequencial; b) fluxo contínuo, c) transbordamento e; d) diluição41: 

a) Método sequencial – de acordo com Newton Narciso Pereira e Hernani Luiz 

Brinatti, “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”. (PEREIRA; BRINATTI, 2018, p. 51). Nesse método, estima-se que 95% da água de 

lastro é trocada. 

b) Método do fluxo contínuo – esse método consiste na troca da água de lastro 

captada na zona portuária pela água do oceano de maneira contínua. Ou seja, à medida que água 

captada no porto vai saindo dos tanques de lastro, esses vão se enchendo com a água do oceano. 

No momento em que está sendo realizada a troca da água, a água do oceano que está enchendo 

os tanques deve corresponder a um volume até três vezes maior do que o da água que está sendo 

retirada. Nem todos os navios conseguem realizar a troca oceânica pelo método do fluxo 

contínuo, em razão de questões técnicas para construção dos navios. 

Outra questão importante refere-se aos esforços no fundo do casco durante a execução 

da troca através do método de fluxo contínuo, que poderia comprometer seriamente a 

estrutura do navio, uma vez que os navios construídos antes de 2009, não foram 

projetos para operar nessas condições. Em função das imposições de troca de água de 

lastro pela IMO é possível que os novos navios já sejam projetados para resistir a tais 

esforços. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 53). 

 

c) Método do transbordamento – consiste na retirada da água de lastro pelo convés 

da embarcação. Esse método garante a estabilidade da embarcação, mas não tem eficácia 

comprovada quanto à eliminação de todos os organismos e microrganismos.  

 

                                                           
41 Vide: PEREIRA, Newton Narciso; BRINATI, Hernani Luiz. Tratamento da água de lastro no porto. In: 

NEWTON, Narciso Pereira (Org.). Água de lastro: gestão e controle. São Paulo: Blucher, 2018. cap. 4, p. 89-

104. 
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A eficiência da troca da água de lastro foi da ordem 89% em termos de substituição 

de organismos com dimensão maiores de 50 μm. Para organismos menores que 50 μm 

a eficiência foi da ordem de 94,9%, mostrando que a troca da água de lastro ainda é 

uma das alternativas mais efetivas para o controle da transferência de espécies por 

meio da água de lastro. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 56). 

 

d) Método da diluição –criado pela PETROBRÁS; nesse método, à medida que a 

água de lastro captada na zona portuária vai sendo expelida pela parte superior do tanque, o 

tanque vai se enchendo com a água do oceano em sua parte inferior. Nesse método, a água do 

mar entra no tanque de lastro pelo convés do navio, enquanto nos demais, a inserção é feita pela 

caixa do mar. Testes apontam que esse método tem 90% de eficácia na eliminação dos 

organismos e microrganismos. 

Existem ainda estudos e testes no sentido de verificar a possibilidade de adoção de 

outros métodos, além daqueles acima mencionados que, como já dito, estão homologados pela 

IMO. Destaca-se que para homologação desses métodos junto à IMO, eles também deverão ser 

testados e avaliados pela Organização. São eles: a) diferença de pressão e; b) ballast free42. 

a) Diferença de pressão – de acordo com esse método, à medida que a embarcação 

navega, a água contida no tanque de lastro é lançada no oceano, enquanto outra preenche o 

tanque. Esse método não utiliza o bombeamento da água; toda a operação de esvaziamento e 

preenchimento do tanque baseia-se na gravidade ou diferença de pressão da água ao redor do 

casco do navio. Ainda não existe comprovação quanto à eliminação de agentes bioinvasores. 

b) Ballast free (lastro livre) – esse método está sendo desenvolvido pela 

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos e consiste na substituição dos atuais tanques de 

lastro por tanques longitudinais, que contenham abertura na proa. Assim, durante a navegação 

e, em razão da diferença de pressão é realizada a troca da água, sem utilização de bombeamento, 

por meio das aberturas da proa. De acordo com esse método, os tanques de lastro estão, a todo 

momento, sendo preenchidos com água local, fato que contribui para não ocorrência da 

bioinvasão, vez que a troca da água de lastro está sendo realizada constantemente. (PEREIRA; 

BRINATI, 2018). Como o tanque de lastro está a todo instante recebendo e despejando água, 

acredita-se que, devido a esse fluxo contínuo, haja uma redução considerável no risco de 

bioinvasão, além de praticamente acabar com o problema dos sedimentos que ficam 

depositados nos tanques de lastro. 

                                                           
42 Vide: PEREIRA, Newton Narciso; BRINATI, Hernani Luiz. Tratamento da água de lastro no porto. In: 

NEWTON, Narciso Pereira (Org.). Água de lastro: gestão e controle. São Paulo: Blucher, 2018. cap. 4, p. 89-

104. 
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Além dos métodos acima citados, existem processos físicos, químicos e biológicos 

que estão sendo testados para tratamento da água de lastro a bordo das embarcações para 

realização do Ballast Water Management System (BWMS); sendo os principais: a) filtração; b) 

hidrociclone, c) aquecimento, c) choque elétrico, e) irradiação por luz ultravioleta, f) aplicação 

de biocidas, g) desoxigenação, h) ozônio e; i) ultrassom. Destaque-se que esses processos ainda 

não estão homologados pela IMO43. 

a) Filtração – essa técnica consiste na filtragem da água de lastro que entra nos 

tanques dos navios. Contudo, em se tratando de microrganismos (espécies que somente podem 

ser vistas com o auxílio de um microscópio), esse sistema não é eficaz. Essa técnica tem eficácia 

de 70%. Portanto, para atingir melhores índices, tem-se recomendado que a utilização dessa 

técnica seja conjugada com outra, no sentido de aumentar a sua eficácia e tentar minimizar, ao 

máximo, o problema da bioinvasão. 

b) Hidrociclone – sugere-se que essa técnica seja utilizada em conjunto com a 

filtração, vez que ela consiste na geração de pequenos ciclones formados por água, que tem por 

objetivo separar os microrganismos da água. Testes indicaram eficácia de 80%. 

c) Aquecimento – as máquinas dos navios geram calor e esse calor pode ser 

utilizado para aquecer a água de lastro. O aquecimento da água de lastro gera a mortandade de 

algumas espécies invasoras, mas há dificuldade em manter a temperatura da água dos tanques 

de lastro por longos períodos. Essa técnica não gera resíduos para serem lançados ao mar, apesar 

da água quente eliminada poder causar algum impacto ambiental caso não esteja em 

temperatura adequada para ser descartada. 

d) Choque elétrico – essa técnica consiste na eletrização da água, fato que gera uma 

esterilização da água de lastro. Possui alto índice de eficácia (em torno de 90%), mas um custo 

elevado, o que pode torná-lo inviável. 

e) Irradiação por luz ultravioleta – nessa técnica ocorre o bombardeamento da água 

do mar coletada pela embarcação com luz ultravioleta. Essa luz promove alterações químicas 

nos microrganismos que levam à quebra do DNA desses microrganismos. Contudo, como o 

direcionamento da luz não é em um único foco, ao se dissipar, ela também perde um pouco da 

sua capacidade de atingir, fatalmente, todos os microrganismos. Ademais, em caso de turbidez 

da água a aplicação dessa técnica ficará comprometida uma vez que não conseguem atingir os 

                                                           
43 Vide: PEREIRA, Newton Narciso; BRINATI, Hernani Luiz. Tratamento da água de lastro no porto. In: 

NEWTON, Narciso Pereira (Org.). Água de lastro: gestão e controle. São Paulo: Blucher, 2018. cap. 4, p. 89-

104. 
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agentes bioinvasores. Em caso de vírus e bactérias, é necessário alterar a intensidade da 

radiação, porque esses microrganismos apresentam resistência à radiação. Ressalte-se ainda que 

a utilização dessa técnica não é recomendada para organismos maiores, vez que não se mostrou 

eficaz no combate a eles. Assim, recomenda-se a utilização dessa técnica associada a outra, de 

modo que se possa atingir tanto os microrganismos quanto organismos maiores. Nos testes 

realizados, essa técnica teve 78% de eficácia. Essa técnica causa danos estruturais ao navio, 

como por exemplo, corrosão. 

f) Biocidas – de acordo com essa técnica, utiliza-se o cloro para tratamento da água. 

O cloro é eficiente em ambientes que possuem o pH neutro e a água do mar é alcalina (pH 8). 

Assim, o contato do cloro com água do mar produz uma substância cancerígena e que também 

pode causar danos ao sistema reprodutor dos animais da região onde a água é despejada; além 

de colocar em risco a saúde dos tripulantes da embarcação. Testes indicaram uma eficácia de 

70% no tratamento da água. 

g) Desoxigenação – consiste na inserção de gás inerte em tubulações existentes nos 

fundos dos tanques de lastro. Esse gás inerte utilizado em embarcações é composto por 84% de 

nitrogênio, em torno de 12 a 14% de gás carbônico e 2% de oxigênio. Assim, por possuir alta 

concentração de gás carbônico, ocorre uma alteração no pH da água, que por sua vez fica 

desoxigenada (sem oxigênio), situação que causa a mortandade apenas de algumas espécies 

bioinvasoras. 

A privação do oxigênio (ou a desoxigenação) é tóxica para peixes, larvas de 

invertebrados e bactérias aeróbias, mas é ineficaz contra as bactérias anaeróbicas e os 

estágios de cisto e esporo, incluindo cistos dos dinoflagelados (algas). Assim, a 

desoxigenação é somente uma solução parcial para matar uma escala de espécies 

aquáticas encontradas na água de lastro. (PEREIRA; BRINATTI, 2018, p. 68). 

 

h) Ozônio – essa técnica consiste na aplicação do gás ozônio na água, método eficaz 

na eliminação de microrganismos. Contudo, sua eficácia depende da quantidade de tempo em 

que o gás fica em contato com a água. Ressalte-se que esse gás é corrosivo e, usado em 

quantidades inadequadas, é tóxico. Testes indicaram uma eficácia de 89%. 

i) Ultrassom – de acordo com essa técnica são lançadas ondas sonoras na água de 

lastro, para matar os organismos que existem nela. De acordo com Newton Narciso Pereira e 

Hernani Luiz Brinati: o ultrassom, em frequências e escalas de potência apropriadas, destrói 

microrganismos nos líquidos por meio de esforços mecânicos localizados, resultantes da 

cavitação”. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 73). 

Existem algumas empresas, certificadas pela IMO, que fornecem sistemas de 

tratamento para água de lastro a bordo de navios. Os sistemas utilizados por essas empresas e 
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também homologados pela IMO conjugam as técnicas acima referenciadas, sendo os seguintes: 

a) Venturi Oxygen Stripping; b) SEDNA; c) Hyde Guardian; d) Ecochlor e; e) B-Pure Ballast44. 

a) Venturi Oxygen Stripping (VOS) – criado e patenteado pela empresa NEI 

Treatment Systems, LLC.O sistema fornecido por essa empresa consiste na colocação do gás 

inerte na água de lastro. 

b) SEDNA – criado e patenteado pela empresa Hamann AG. De acordo com 

Newton Narciso Pereira e Hernani Luiz Brinati, esse sistema consiste no seguinte: “1. Primeiro 

a água de lastro é captada e passa por um conjunto de hidrociclones; 2. Na sequência a água é 

filtrada através de um conjunto de filtros e; por fim, é injetado ácido peróxido na água [...]”. 

(PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 75). 

c) Hyde Guardian – criado e patenteado pela empresa Hyde Marine (Lamor 

Group). Esse sistema atua no lastro e deslastro da embarcação e consiste na filtragem da água 

de lastro em um filtro de 50 mícrons, que consegue barrar partículas maiores e organismos. 

Após a filtragem é lançado sobre a água irradiação ultravioleta. 

d) Ecochlor – criado e patenteado pela empresa Ecochlor, Inc. Esse sistema 

consiste, em um primeiro momento, na filtragem da água de lastro e, em seguida, é lançado 

sobre ela gás dióxido de cloro. Após esse procedimento, a água é encaminhada para o tanque 

de lastro. Saliente-se que esse sistema é utilizado no momento da realização do lastro pelo 

navio. 

e) B-PureBallast – criado e patenteado pela empresa Alfa Laval AB. De acordo com 

Newton Narciso Pereira e Hernani Luiz Brinati:  

Este sistema foi concebido para operar no lastro e no deslastro do navio. Durante o 

lastro, a água passa por um filtro de 50 mícrons para remover quaisquer partículas 

maiores e organismos. A água segue até a unidade de Advanced Oxidation Technology 

– AOT Wallenius, que se utiliza de um sistema de radiação UV para produzir radicais 

livres que quebram os organismos que passaram pelo filtro. Quando a água é 

despejada para fora dos navios passa novamente pela Wallenius unidade AOT, 

neutralizando a água novamente [...]. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 76). 

 

Os métodos e técnicas acima descritos não são suficientes para eliminar totalmente 

as espécies bioinvasoras e microrganismos da água de lastro das embarcações. Essa ineficácia 

é observada tanto para aqueles sistemas e técnicas já homologados pela IMO, bem como para 

aqueles que ainda estão em fase de estudos e testes. Nesse sentido: 

 

                                                           
44 Vide: PEREIRA, Newton Narciso; BRINATI, Hernani Luiz. Tratamento da água de lastro no porto. In: 

NEWTON, Narciso Pereira (Org.). Água de lastro: gestão e controle. São Paulo: Blucher, 2018. cap. 4, p. 89-

104. 
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Todos os métodos de tratamento físico, químico e biológico apresentados não 

garantem 100% de eficiência no tratamento, ou seja, nenhum deles consegue erradicar 

totalmente da água de lastro as espécies exóticas ou patogênicas, o que mostra que o 

problema ainda não está resolvido para a comunidade marítima internacional. 

(PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 83). 

 

[...] 

 

[...] todos os sistemas de água de lastro projetados para serem instalados a bordo dos 

navios, nunca foram submetidos a testes semelhantes às condições reais de operação, 

no que se refere a eliminação de patógenos. Os pesquisadores analisaram os relatórios 

públicos de mais de 300 testes realizados nestes sistemas e não foram encontradas 

evidências que os mesmos foram submetidos para eliminar, por exemplo, o Vibrio 

cholerae, E-coli e Enterococci. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 85). 

 

Deve-se considerar ainda que a aquisição e instalação desses métodos e técnicas 

nas embarcações tem um custo que, sendo muito elevado, torna-se economicamente inviável. 

Ainda, as especificidades de cada embarcação devem ser consideradas, principalmente no que 

tange à idade, finalidade, maquinário disponível e sistema elétrico de bordo. 

[...] em grande parte dos métodos apresentados, é necessário fazer adaptações na 

maquinaria existente do navio. Considerando que a frota existente tenha que se 

adaptar e utilizar um sistema de tratamento de água de lastro a bordo, certamente será 

necessária a instalação de tubulações adicionais, bombas, sistemas elétricos o que 

poderá aumentar os níveis de manutenção dos navios e seus custos associados. 

(PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 83). 

 

O uso dos sistemas de tratamento da água de lastro a bordo dos navios gera um 

aumento no consumo de combustível, situação que suscita outro problema ambiental; a emissão 

de mais poluentes na atmosfera. 

Por outro lado, cabe salientar que todos os tratamentos a bordo do navio requerem 

suprimento de energia e, como resultado, podem aumentar o consumo de combustível 

e podem gerar maior impacto ambiental associado com as emissões de gases e 

resíduos do processo de tratamento. (PEREIRA; BRINATTI, 2018, p. 83). 

 

Além desses fatores, o sistema de tratamento a bordo de embarcações pode 

apresentar alguma avaria e, para corrigi-la, o navio deverá ser conduzido à terra. Em caso como 

esse, realiza-se apenas a troca oceânica, sem prévio tratamento da água de lastro. Situação dessa 

natureza ocorreu no Brasil quando um navio apresentou entupimento dos filtros para uso da 

radiação ultravioleta. Para solução do problema, o navio atracou em porto brasileiro sem que a 

água de lastro fosse tratada nos termos da legislação vigente. 

Os sistemas de tratamento da água de lastro a bordo dos navios além de não serem 

eficazes, possuem um elevado custo. O custo para instalação de um sistema é de U$ 1 a 2 

milhões de dólares por navio. Apesar dos custos, com a entrada em vigor da Convenção de 

Água de Lastro, os navios terão um prazo de pelo menos 5 anos para instalar sistemas de 
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tratamento de água de lastro a bordo; em que pese ainda não haver comprovação sobre a eficácia 

dos sistemas. (PEREIRA e BRINATI, 2018). 

A exigência de tratamento de água de lastro a bordo do navio pode gerar um 

aumento das bandeiras de conveniência. As bandeiras de conveniência constituem-se no 

registro da embarcação em países que possuam leis brandas no que tange a impostos, meio 

ambiente dentre outras. Geralmente, esses países não são signatários de Convenções e Tratados 

Internacionais e, portanto, não devem nenhuma obrigatoriedade ao que essas legislações 

determinam. Diante disso, a exigência do tratamento da água de lastro a bordo dos navios, 

poderá contribuir, sobremaneira, para o aumento das bandeiras de conveniência, o que 

ocasionará um aumento do risco de degradação do meio ambiente marinho. Contudo, se esses 

navios forem atracar em portos cujos países sejam signatários da Convenção terão que possuir 

os sistemas de tratamento a bordo, nos termos do que determina a Convenção Internacional 

sobre Controle e Gestão de Água de Lastro e Sedimentos de Navios. 

Verificadas as questões relativas ao tratamento da água de lastro a bordo do navio, 

passa-se a analisar o método de tratamento dessa água no porto. Para utilização desse método, 

a água de lastro é retirada do navio e transferida para “uma unidade de tratamento em terra”. 

(PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 90). 

Os Estados Unidos têm realizado estudos com o objetivo de verificar a 

possibilidade de instalação de estações de tratamento de água de lastro principalmente nos 

portos de Milwaukee e Baltimore, além do terminal de navios de cruzeiro em São Francisco. 

(PEREIRA; BRINATI, 2018). 

Para comprovar a possibilidade de transferência da água de lastro de um navio para 

uma unidade de tratamento no porto ou em terra, toma-se como exemplo navios petroleiros que 

transportam água de lastro em tanques de carga. Nesse caso, as estações de tratamento 

localizadas em terra recebem a água de lastro do navio misturada com óleo e, em seguida, 

distribui essa água para unidades específicas que irão promover o adequado tratamento dessa 

água. 

A água é transferida dos tanques de lastro para tanques de armazenamento em terra, 

em que ocorre a separação entre óleo e água por diferença de densidade. A água, então, 

é bombeada para uma estação de flotação em que são injetadas microbolhas de ar 

juntamente com um polímero que reage com os resíduos de petróleo, que são 

absorvidos na espuma formada pelo processo. Finalmente, ocorre o tratamento 

biológico, com a inserção de micróbios na água, que metabolizam os componentes de 

petróleo, e removem quaisquer resíduos químicos antes da descarga da água no porto. 

(PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 90). 
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A implantação dessas estações de tratamento foi criada em razão da Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) de 1973, alterada pelo 

Protocolo de 1978. Atualmente, essas estações estão presentes no porto de Valdez no Alasca e 

nos portos de Sullom Voe e Scarpa Flow na Escócia. Acredita-se que o Brasil também terá uma 

estação de tratamento dessa natureza em razão da entrada em vigor da Lei n. 9.966/00 que 

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. 

Para eliminar organismos patogênicos ou espécies invasoras, também pode-se 

utilizar esse mesmo sistema de transferência da água de lastro para estações de tratamento. 

Contudo, o método de tratamento deverá ser modificado, com vistas a matar esses organismos.  

Nos Estados Unidos, na Flórida, já existe uma estação de tratamento em terra para 

água de lastro, em pequena escala. Nesse caso, existem “tanques para coleta da água de lastro, 

unidades de controle químico e biológico da água, bem como unidade de transferência da água 

tratada para o descarte no mar”. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 92). Há também uma unidade 

de teste, em grande escala, em Minnesotta.  

Existe ainda a estação de tratamento móvel. Nesse caso, utiliza-se uma barcaça 

dotada de instrumentos necessários para receber a água de lastro. Essa água, após recolhida é 

levada até uma estação de tratamento. Excepcionalmente, pode-se permitir que essa água 

recolhida seja descartada em alto mar, obedecendo os parâmetros da legislação vigente, desde 

que os Estados ou portos não possuam estação de tratamento. 

Na Europa, a empresa Damen Invasave, especializada no tratamento da água de 

lastro no porto, já opera com essa tecnologia nos portos de Rotterdam, Amsterdam, Brest, 

Dunkerque, Vlissingen, Den Helder, Stellendam e Harlingen. (PEREIRA; BRINATI, 2018). 

O tratamento da água de lastro no porto ainda permite que, após tratada, ela possa 

ser reutilizada na própria navegação, no caso de lastreamento de navio que descarregou no porto 

e fará o caminho de retorno ao porto de origem sem carga; ou, na indústria, para refrigeração 

de máquinas, por exemplo. A possibilidade de reuso da água de lastro exemplifica Lavoisier, 

segundo qual “na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma” 

Apesar de a contaminação marinha ser um problema antigo, até o momento não há 

uma política eficaz, em âmbito internacional, que seja capaz de impedir a contaminação causada 

por água de lastro. Nesse sentido, Serafin e Henkes: 

A Organização Marítima Internacional (IMO), por meio da Convenção Internacional 

para Controle e Gerenciamento de Água de Lastro de Navios e Sedimentos, instituiu 

alguns procedimentos operacionais que os comandantes devem praticar durante a 

viagem, enquanto não surge uma técnica eficaz para resolver o problema da 

bioinvasão. (SERAFIN; HENKES, 2013, p. 100, grifo nosso). 
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No Brasil, a Convenção sobre água de lastro será mais um instrumento legal que 

deverá ser observado pelas embarcações que navegam em águas sob jurisdição nacional, ao 

lado da Lei Federal n. 9.966/2000, Norma da Autoridade Marítima para Gerenciamento da 

Água de Lastro da Diretoria de Portos e Costas (NORMAM/20) e Resolução n. 72/2009 da 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Em território brasileiro, os órgãos responsáveis pela fiscalização, controle e 

gerenciamento da água de lastro são o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério da 

Saúde por meio da ANVISA e a Marinha do Brasil, por meio da Diretoria de Portos e Costas 

(DPC), sendo a Autoridade Marítima competente pela elaboração dos requisitos necessários ao 

enfrentamento da poluição marinha, que abrange também aquela causada por água de lastro, 

conforme consta do art. 4º, VII da Lei n. 9.537/1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego 

aquaviário em águas de jurisdição nacional (Lei de Segurança do Transito Aquaviário – 

LESTA): 

Art. 4º 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, grifo nosso). 

 

Assim, com o intuito de cumprir as diretrizes estabelecidas pela IMO, em 2005 o 

Brasil aprovou, por meio da Marinha, a NORMAM/20, atualizada em 2014, que estabelece os 

requisitos que deverão ser cumpridos por todos os navios que trafegam em águas jurisdicionais 

brasileiras; com o objetivo de minimizar os impactos da poluição marinha causada por água de 

lastro. Destaca-se que a NORMAM/20 que, é praticamente cópia da Convenção Internacional 

sobre Água de Lastro, entrou em vigor no ano de 2005, ou seja, antes da Convenção, que passou 

a vigorar em 08 de setembro de 2017. Para tanto, toda embarcação que realize a troca da água 

de lastro em águas brasileiras deverá conter um Plano de Gerenciamento de Água de Lastro, 

nos termos Capítulo 2 da norma: 

Capítulo 2 – Gerenciamento da Água de Lastro 

2.1 – Plano de Gerenciamento da Água de Lastro do Navio 

2.1.1 – Toda embarcação nacional ou estrangeira que utiliza água como lastro 

deve possuir um Plano de Gerenciamento da Água de Lastro com o propósito de 

fornecer procedimentos seguros e eficazes para esse fim. Este Plano deve ser 

incluído na documentação operacional da embarcação, devendo, ainda, ser específico 

para cada embarcação e conter os seguintes itens: 

a) procedimentos detalhados de segurança para a embarcação e tripulação associados 

ao gerenciamento da Água de Lastro; 

b) descrição detalhada das ações a serem empreendidas para implementar o 

gerenciamento da Água de Lastro; 

c) indicar os pontos onde a coleta de amostras da Água de Lastro, representativas do 

lastro que a embarcação traz, seja possível; 
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d) oficial a bordo responsável por assegurar que o Plano seja corretamente 

implementado; 

e) ser escrito no idioma de trabalho da embarcação. Caso o idioma usado não seja o 

inglês, francês ou espanhol, deverá ser incluída uma tradução para um destes idiomas; 

e 

f) ser escrito em português nas embarcações brasileiras que operam somente em águas 

jurisdicionais brasileiras. Caso essas embarcações passem a operar também na 

navegação de longo curso, o Plano deverá seguir o previsto na alínea anterior. 

(BRASIL, 2005, grifo nosso). 
 

O gerenciamento de água de lastro em portos brasileiros inclui a inspeção naval, 

que será realizada quando o navio chegar ao Brasil, com o objetivo de verificar o cumprimento 

das regras estabelecidas pela NORMAM/20. 

2.2.1 - Inspeção 

As embarcações que façam escalas em portos ou terminais brasileiros estão sujeitas à 

Inspeção Naval com a finalidade de determinar se a embarcação está em conformidade 

com esta Norma.  

(BRASIL, 2005). 

 

Ainda nos termos da NORMAM/20, caberá aos comandantes das embarcações ou 

seus agentes, o envio do Formulário de Água de Lastro, devidamente preenchido ao Agente de 

Autoridade Marítima da jurisdição do porto onde foi atracado. 

2.2.2 - Envio do Formulário de Água de Lastro 

O Formulário sobre Água de Lastro (Anexo A/Anexo B), devidamente preenchido, 

deve ser encaminhado ao Agente da Autoridade Marítima da jurisdição do porto de 

destino pelos comandantes das embarcações ou seus agentes, no prazo máximo de 

duas horas após a atracação ou fundeio da embarcação. (BRASIL, 2005, grifo 

nosso). 

 

Quanto ao prazo para envio do Formulário de Água Lastro à autoridade competente, 

saliente-se que esse prazo foi alterado em 2014. A versão da NORMAM/20 do ano de 2005, 

estabelecia que o prazo para entrega do formulário era de 24 horas antes da chegada do navio 

ao porto. Em 2014, o prazo para envio do Formulário passou a ser de até duas horas após a 

chegada da embarcação. O “novo” prazo estabelecido cria condições favoráveis à proliferação 

de espécies exóticas e patogênicos em águas brasileiras, pois, caso seja identificado algum 

equívoco no preenchimento do Formulário, muita água já foi lançada em “território” brasileiro. 

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 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. (PREIRA; BRINATI, 2018, p. 50). 

 

Destaca-se que o Brasil está na contramão do fortalecimento das práticas para 

controle da água de lastro, pois, em muitos países, o envio do formulário deverá ser feito antes 
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da chegada da embarcação ao porto, de modo que seja permitido à autoridade marítima 

competente, a avaliação do documento e verificação de alguma inconformidade que, uma vez 

constatada, permite a adoção de medidas necessárias para minimizar os riscos de contaminação 

por água de lastro. 

[...] 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, 2018, p. 50-51). 

 

Deve-se observar ainda que a legislação internacional não trata da navegação de 

cabotagem e versão de 2005 da NORMAM/20 o fazia. Ela estabelecia que navegações 

realizadas entre portos de um mesmo país, em pequenas distâncias ou dentro das águas costeiras 

também deveriam realizar a troca da água de lastro a pelo menos 50 milhas náuticas da costa e 

com profundidade de 200 metros. Contudo, com a alteração introduzida no ano de 2014, a 

navegação de cabotagem foi excluída da NORMAM/20 e, atualmente, não é exigida a troca da 

água de lastro para esse tipo de navegação. (PEREIRA; BRINATI, 2018). 

O mesmo ocorreu com a navegação em rios da região amazônica. A versão da 

NORMAM/20 de 2005 estabelecia que as embarcações que trafegassem por essa região 

deveriam realizar duas trocas da água de lastro, mas em razão da alteração em 2014; os navios 

que trafegam por essa região devem realizar apenas uma troca da água de lastro, assim como 

ocorre com as demais embarcações que entram em águas jurisdicionais brasileiras. 

[...] era recomendado que, no caso da Amazônia, a água de lastro dos navios fosse 

duplamente trocada. A primeira troca (50 milhas da costa) é para prevenir os impactos 

ambientais pela bioinvasão e a segunda, mais próxima da foz do rio Amazonas, é para 

prevenir os impactos ambientais em função do deslastreamento de água salgada num 

ambiente de água doce, como o caso do Rio Amazonas.  

[...] 

No entanto, em janeiro de 2014, a nova versão da NORMAM 20, retirou a 

obrigatoriedade de os navios realizarem troca da água de lastro na navegação de 

cabotagem, além de retirar a necessidade da segunda troca da água de lastro para 

acessar a região amazônica. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 50). 

 

Essas exigências relacionadas à navegação em águas interiores justificam-se pela 

existência das mesmas condições químicas e físicas das águas da costa brasileira, fator que 

contribui para a proliferação de espécies exóticas.  

[...] os portos brasileiros apresentam alto grau de similaridade, ou seja, os parâmetros 

físicos e químicos da água são muito similares, entre vários portos brasileiros, o que 

pode propiciar a bioinvasão entre portos da mesma área de influência, considerando 

principalmente a temperatura e a salinidade. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 50). 
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A NORMAM/20 também estabelece em seu item 1.3 os casos de isenções. Esses 

casos referem-se àqueles navios que estão dispensados de realizarem a troca da água de lastro 

nos termos que determina a norma. São eles: 

1.3 - ISENÇÕES 

Todas as embarcações isentas do cumprimento desta Norma deverão operar de modo 

a evitar ao máximo a contaminação do meio ambiente pelo deslastro da Água de 

Lastro e seus sedimentos. 

São isentos: 

a) qualquer navio de guerra, navio auxiliar da Marinha ou qualquer outra 

embarcação de propriedade de um Estado ou operado por ele e utilizado, 

temporariamente, apenas em serviço governamental não comercial; 

b) embarcações com tanques selados contendo Água de Lastro permanente não sujeita 

à descarga para o meio ambiente aquático, desde que possuam o Certificado de 

Isenção válido emitido pela Diretoria de Portos e Costas (DPC); 

c) embarcações de apoio marítimo e portuário; 

d) embarcações cujas características do projeto não permitam a troca de lastro, desde 

que possuam o Certificado de Isenção válido emitido pela DPC; e 

e) as embarcações de esporte e recreio usadas somente para recreação/competição ou 

aquelas usadas com fins de busca e salvamento, cujo comprimento total não exceda 

50 metros e com capacidade máxima de Água de Lastro de oito metros cúbicos. 

(BRASIL, 2005, grifo nosso). 

 

As situações caracterizadas como “isenções”, apesar de serem específicas e em 

número restrito, acabam por colocar em risco o meio ambiente marinho brasileiro, pois, 

conforme já demonstrado, a não realização da troca da água de lastro, ou a troca em 

desconformidade com a legislação vigente, tem propiciado a disseminação de espécies exóticas 

e patogênicas pelo mundo. 

Situações como as descritas acima apenas comprovam que o Brasil tem adotado 

políticas contrárias à tendência mundial, no que tange ao controle e gerenciamento da água de 

lastro, no intuito de mitigar práticas ensejadoras da bioinvasão. 

Ainda com o intuito de mitigar os riscos provenientes de despejo da água de lastro 

em águas brasileiras, a NORMAM/20 proíbe o descarte de água de lastro em unidades de 

conservação45. 

2.2.3 – Diretrizes gerais para a troca da água de lastro 

[...] 

é proibida a descarga de Água de Lastro nas Áreas Ecologicamente Sensíveis e em 

Unidades de Conservação da Natureza (UC) ou em outras áreas cautelares 

estabelecidas pelos órgãos ambientais ou sanitários, nas AJB, quando plotadas em 

carta náutica 

[...]; (BRASIL, 2005) 

 

                                                           
45 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 

as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção. (BRASIL, 2005). 
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Deve-se observar ainda que a NORMAM/20 estabelece em seu item 4.2.1 os 

procedimentos que serão adotados para controle da água de lastro dos navios: 

4.2.1 – O Controle da troca da Água de Lastro deve ser exercido a partir da verificação 

do Plano de Gerenciamento da Água de Lastro e do Formulário de Água de Lastro 

(Anexo A/Anexo B). O Livro Registro de Água de Lastro e o Certificado 

Internacional, quando existentes, deverão ser analisados, respectivamente, quanto aos 

registros das operações de lastro realizadas e quanto à sua validade. (BRASIL, 2015). 

 

Cumpre observar que a alínea “g” do item 4.2.1 da NORMAM/20 estabelece: 

[...] 

g) como forma de verificação/confirmação das informações obtidas no Formulário 

(Anexo A/Anexo B), 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. (BRASIL, 2005). 

 

A salinidade da água comprova se a embarcação realmente realizou a troca oceânica 

nos termos do que determina da NORMAM/20. 

No ano de 2002, a ANVISA realizou um Estudo Exploratório para Identificação e 

Caracterização de Agentes Patogênicos em Água de Lastro, para o qual foram coletadas 99 

(noventa e nove) amostras de água de lastro em 9 (nove) portos brasileiros. Além da 

comprovação da existência de organismos patogênicos na água de lastro dos navios; esse estudo 

também demonstrou que 62% (sessenta e dois por cento) das embarcações que declararam ter 

realizado a troca da água de lastro oceânica não o fizeram ou fizeram em desconformidade com 

a legislação vigente, pois a água coletada apresentava salinidade inferior a 35. (BRASIL, 2002). 

Esse estudo também demonstrou os índices de contaminação por organismos 

patogênicos: 

Foram detectados todos os indicadores microbiológicos pesquisados, tendo os 

resultados comprovados a existência bactérias marinhas cultiváveis em 71% das 

amostras de água de lastro analisadas, variando de 1.000 a 5,4 milhões de bactérias 

por litro de amostra. Também foi evidenciado o transporte de vibrios (31%), 

coliformes fecais (13%), Escherichia coli (5%), enterococos fecais (22%), 

Clostridium perfringens (15%), colifagos (29%), Vibrio cholerea O1 (7%) e Vibrio 

cholerae não-O1 (23%) em amostras de água de lastro e (21%) em amostras de 

plâncton. 12 cepas em sete amostras foram identificadas como V.C.01-EL TOR, 

sendo duas toxigênicas. (BRASIL, 2002, p. 4). 

 

Uma vez verificado o descumprimento da NORMAM/20, deverão ser adotados os 

procedimentos administrativos constantes da norma, além das penalidades constantes da Lei n. 

9.605/1998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. 

As normas que estabelecem parâmetros para a troca da água de lastro tornam-se 

inócuas, se os responsáveis pelas embarcações não realizam o procedimento nos exatos termos 
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do que é determinado pelas legislações nacionais e internacionais. Assim, recomenda-se a 

realização de políticas públicas de educação ambiental voltadas para os responsáveis pelas 

embarcações, no sentido de conscientizá-los sobre a importância de se realizar a troca da água 

de lastro nos exatos termos das legislações vigentes.  

A ANVISA publicou, em dezembro de 2009, a Resolução da Diretoria Colegiada 

n. 72 (RDC n. 72/2009), que 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. Dessa maneira, com o intuito de minimizar os riscos à saúde, mediante a 

contaminação por organismos patogênicos trazidos em 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. 

(BRASIL, 2009). 

 

A RDC n. 72/2009 determina em seu art. 8º, inciso IX que as embarcações que 

chegam aos portos brasileiros “devem dispor a bordo, para efeito de análise documental, de 

formulário com informações sobre a água de lastro”. (BRASIL, 2009). 

A análise da documentação trazida a bordo da embarcação será realizada pela 

ANVISA antes ou durante a inspeção que, quando julgar necessário, poderá solicitar cópia 

dessa documentação devidamente assinada pelo Comandante ou alguém por ele designado. 

(BRASIL, 2009). 

A Lei n. 9.966/2000, que 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, apesar de não tratar, especificamente, sobre água de lastro, a ela pode 

ser aplicada, no que couber, uma vez que o art. 2º, X reconhece como substância nociva ou 

perigosa “qualquer substância que, se descarregada nas águas, é capaz de gerar riscos ou causar 

danos à saúde humana, ao ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e de seu entorno; 

[...]”. (BRASL, 2000).  

O Decreto n. 6.514/2008 que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 

meio ambiente e estabelece processo administrativo federal para apuração destas infrações afirma 

em seu art. 151 que “os órgãos e entidades ambientais federais competentes estabelecerão, por meio 

de instrução normativa, os procedimentos administrativos complementares relativos à execução 

deste Decreto”. (BRASIL, 2008). Esse Decreto regulamentou a Lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 
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1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente e em seu art. 70 determina: 

Art. 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. 

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 

processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de 

fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da 

Marinha. (BRASIL, 1998) 

 

Assim, baseando-se nessa legislação, a NORMAM/20 também estabelece as 

penalidades que deverão ser aplicadas àqueles que descumprirem o que determina a norma.  

Há uma preocupação mundial no que tange ao controle e gerenciamento da água de 

lastro, principalmente quando o ocorre o deslastre dos navios nos portos. Para tentar minimizar 

os problemas causados pela água de lastro, a IMO, com a ajuda do Fundo para o Meio Ambiente 

Global (GEF), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Estados 

Membros e a indústria do transporte marítimo, criou o programa mundial denominado Remoção 

de Barreiras para a Implementação Efetiva do Controle da Água de Lastro e Medidas de 

Gerenciamento em Países em Desenvolvimento; também conhecido como Programa Global de 

Gerenciamento de Água de Lastro, ou GloBallast, que tem por objetivo: 

 Ajudar países em desenvolvimento a reduzir a transferência de espécies 

aquáticas nocivas via água de lastro dos navios. 

 Ajudar países em desenvolvimento a implementar as diretrizes da IMO sobre 

água de lastro (A.868(20)) e preparar-se para a nova Convenção de Água de Lastro 

da IMO. (BRASIL, 2018). 

 

O programa consistia no treinamento dos países participantes, para que eles 

pudessem se adequar para cumprirem as determinações das normas da IMO no que tange ao 

controle e gerenciamento de água de lastro. 

O Programa contou com um mecanismo de provimento contínuo de assistência 

técnica para os países em desenvolvimento, para que pudessem implementar as novas 

medidas de gerenciamento de água de lastro propostas pela IMO, quando efetivadas. 

(BRASIL, 2018). 

 

As medidas adotadas pelos países participantes do programa geraram resultados 

positivos, embora não tenham conseguido acabar com a bioinvasão causada por água de lastro. 

As lições aprendidas nos locais de demonstração iniciais foram de grande valor no 

progresso do gerenciamento da água de lastro e na redução do deslocamento de 

espécies marinhas indesejáveis em cada região. (BRASIL, 2018, grifo nosso). 
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Como visto, a água de lastro provoca problemas de ordem econômica, social e 

financeira e, até o momento não há uma política pública que seja eficaz no gerenciamento da 

água de lastro.  

É necessário que os órgãos governamentais, estabeleçam políticas públicas para o 

gerenciamento da água de lastro, uma vez que o custo com bioinvasões no Brasil e no 

exterior é altíssimo, além de colocar em risco todo o ambiente, a saúde e a economia, 

em especial daqueles que necessitam do mar para sobreviver. (ÁGUA DE LASTRO 

BRASIL, 2009, p.74). 

 

Tentando minimizar ou até mesmo erradicar o problema da água de lastro no Estado 

do Maranhão, o governo local, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais, publicou a Portaria n. 18/2016 que dispunha sobre o credenciamento de empresas 

especializadas na implantação e administração de serviços técnicos da Conformidade, 

Monitoramento e Efetivação – CME das águas de lastro e sedimentos dos navios e embarcações 

que atracarem nos Portos do Maranhão visando ao cumprimento da Resolução A.868(20) – 

IMO, da Lei nº 9.966/20, da NORMAM 20/DPC, da RDC 72/2009 (ANVISA) e do Decreto 

Legislativo nº 148/2010, o qual recepcionou o texto da Convenção Internacional para Controle 

e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios (2004). 

Em linhas gerais, a Portaria n. 18/2016 do Governo do Maranhão estabelecia que a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais deveria promover o 

credenciamento de empresas especializadas para realização de serviços técnicos de 

Conformidade, Monitoramento e Efetividade das águas de lastro e sedimentos dos navios e 

embarcações que chegassem aos portos do Maranhão; além de estabelecer penalidades para 

aqueles que realizassem o deslastre sem o referido Certificado de Conformidade Ambiental. 

A DPC ao analisar o referido instrumento legal, emitiu parecer pela sua 

inconstitucionalidade, por violação aos arts. 21 e 22 da CR/88. 

Art. 21 – Compete à União: 

[…] 

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; 

[...] 

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; 

[...]. (BRASIL, 1988). 

  

Além da inconstitucionalidade, o parecer também demonstrou violação ao disposto 

no art. 23, VI da CR/88 que estabelece ser “competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: [...]; VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas; [...]”. (BRASIL, 1988); bem como ao parágrafo único desse artigo 
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que determina que “leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e 

do bem-estar em âmbito nacional”. (BRASIL, 1988).  

Foi demonstrada ainda a inobservância do disposto na Lei Complementar n. 

140/2011 que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único 

do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência 

comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao 

combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da 

flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. O art. 7º, XII e XVII determina: 

Art. 7º - São ações administrativas da União:  

[...] 

XII – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, 

na forma da lei; 

[...] 

XVII – controlar a introdução no País de espécies exóticas potencialmente invasoras 

que possam ameaçar os ecossistemas, habitats e espécies nativas; 

[...]. (BRASIL, 2011). 

 

O parecer da DPC concluiu pela inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n. 

18/2016 do Governo do Estado do Maranhão, fator que ensejou a revogação da mesma. 

Atualmente não existe uma política que seja eficaz no enfrentamento da poluição 

marinha causada por água de lastro, seja em âmbito nacional ou internacional. No entanto, na 

tentativa de mudar esse quadro é realizado, a cada dois anos o Seminário Brasileiro sobre Água 

de Lastro e Bioinvasão Marinha. Esse seminário tem por objetivo discutir sobre mecanismos 

que podem ser adotados para evitar a bioinvasão. A última edição desse evento ocorreu entre 

30 de outubro a 01 de novembro de 2018, na cidade de Arraial do Cabo, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Com o intuito de coibir a bioinvasão causada por água de lastro na baía de Antonina 

e nos terminais portuários de São Félix, ambos no Estado do Paraná, o Departamento de 

Botânica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio do Projeto ALARME, 

financiado com recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente do MMA e a Associação de 

Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina (ADEMADAN), implantaram o 

Projeto Água de Lastro. Esse protejo tem por objetivo:  

Desenvolver procedimentos para o monitoramento documental (Formulário da 

NORMAM 20) e banco de dados da troca oceânica nos navios que atracam nos berços 

de portos e terminais e conscientizar os comandantes de navios sobre a importância 

da troca oceânica como medida preventiva contra a bioinvasão de espécies exóticas 

(educação ambiental). (ADEMADAN, 2018). 
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O Projeto de Água de Lastro coletou amostras de águas de lastro em todos os navios 

que ancoraram nos terminais portuários de São Félix S.A. Apesar das dificuldades para coletar 

essas amostras, a pesquisa concluiu que nem todos os navios que chegam àqueles terminais 

portuários realizam a troca da água de lastro nos termos da Convenção e NORMAN/20. 

Das amostras analisadas, conforme observamos no capítulo anterior, foram 

encontradas diversas espécies exóticas e foi constatado que embora o comandante 

registre no formulário recomendado pela IMO as coordenadas da troca oceânica em 

seus tanques, nem sempre as faz ou não as faz em todos os tanques do navio. Esta 

realidade é mais frequente e fácil de verificação através do diagnóstico químico 

(salinidade), principalmente em tanques de navios cujas origens são da Argentina ou 

Uruguai – região de risco para a bioinvasão do mexilhão dourado na Baía de Antonina 

– porque a salinidade da água destes portos é baixa [...]. (BOLDRINI; PROCOPIAK, 

p. 9). 

 

Diante dessa situação, o Projeto Água de Lastro tem investido em educação 

ambiental, com vistas a conscientizar os comandantes e demais responsáveis pelos navios sobre 

os problemas causados pela bioinvasão. 

A Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto Oceanográfico têm realizado 

estudos para identificar e monitorar as espécies bioinvasoras presentes em águas de lastro. A 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está estudando maneiras de lidar com um 

caranguejo invasor que tem causado prejuízos à comunidade pesqueira local. A Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) tem estudado novas espécies invasoras provenientes da água 

de lastro que chegam à região, com o objetivo de identificá-las.  

Ressalte-se ainda que em 2008 foi criada a ONG Água de Lastro Brasil, que tem 

ajudado na divulgação e conscientização dos problemas trazidos pela água de lastro. 

Para tentar minimizar os riscos de bioinvasão, deve-se criar uma política para 

educação ambiental dos tripulantes das embarcações, de modo a conscientizá-los sobre: a) a 

importância de se realizar a troca da água de lastro em áreas que não sejam consideradas de 

risco; b) o não deslastreamento do navio ao chegar no destino, caso a troca da água de lastro 

não tenha atendido aos parâmetros da legislação vigente; c) sobre a importância de manter plano 

de gerenciamento de agua de lastro a bordo da embarcação, devidamente preenchido, atentando, 

principalmente, para o preenchimento correto do volume de água trocado e posição geográfica 

exata de onde ocorreu a troca da água de lastro. 

Deve-se ainda criar um banco de dados online contendo a catalogação da qualidade 

das águas de lastro que são despejadas nos portos brasileiros. Isso poderia contribuir com 

estudos e pesquisas que são desenvolvidas para tentar eliminar o risco da bioinvasão, pois uma 

vez que é sabida a origem da água, bem como sua qualidade, é possível adotar medidas 

preventivas para mitigar o problema da bioinvasão. 
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Como visto, não é possível adaptar todos os navios do mundo, de modo a fazer com 

que os mesmos façam o tratamento da água de lastro a bordo; assim como não é possível que 

todos os portos mundiais sejam adaptados de modo a se permitir o tratamento da água de lastro 

em terra.  

Um dos principais fatores a ser considerado na escolha do sistema é o custo de 

aquisição, bem como de manutenção e operação. Outro aspecto é a heterogeneidade 

de navios, com diferentes fins, diferentes maquinarias e sistemas elétricos a bordo e 

idade. (PEREIRA; BRINATI, 2018, p. 64). 

 

Contudo, o investimento, a tecnologia e o trabalho dispendido para adaptar os 

portos é mais viável do que fazê-lo com os navios. Ademais, em muitas das vezes, a adaptação 

nem precisará ser feita. Basta contratar uma empresa especializada em realizar o tratamento da 

água de lastro no porto, a exemplo, do que ocorre, como visto, em algumas cidades da Europa.  

Portanto, a proposta deste trabalho para resolver o problema ambiental causado por 

água de lastro é que se faça um protocolo para acrescentar à Convenção, a alternativa de se 

adaptarem portos, uma vez que a norma é omissa nesse ponto e só regula a adaptação dos navios 

para o tratamento da água de lastro a bordo das embarcações. Assim, as embarcações com 

sistemas de tratamento poderiam atracar em portos que não ofereçam o tratamento da água de 

lastro e, aquelas que não possuem o sistema de tratamento deveriam atracar em portos que 

ofereçam o tratamento da água de lastro. A água de lastro que for tratada nos portos deverá ser 

reutilizada e, para tanto, também deverá ser criada uma política que garanta o reuso da água de 

lastro, bem como o adequado descarte dos seus resíduos. 

Propõe-se ainda que o Congresso Nacional acrescente um dispositivo à Lei de 

Concessão dos Serviços Portuários, para obrigar os consórcios de empresas estrangerias e 

nacionais que apresentem, já nas propostas ao certame, projeto de tratamento de água de lastro 

nos portos. 

O Congresso Nacional ainda deverá editar Lei Complementar, transferindo aos 

Estados, competência para regular medidas sanitárias específicas para os portos em seus 

territórios, nos termos do parágrafo único do art. 22 da CR/88. 

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; 

[...] 

Parágrafo único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 

questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. (BRASIL, 1988). 

 

Acredita-se que a autorização para os Estados legislarem sobre matéria de 

competência privativa da União poderá ensejar a criação de uma política estadual voltada para 
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catalogação das espécies invasoras no Brasil, situação que poderá permitir a criação de métodos 

e técnicas eficazes que poderão, inclusive, sanar o problema da poluição marinha causada por 

água de lastro. 

Apesar dos esforços das comunidades internacional e nacional para erradicar os 

danos causados pela água de lastro, ainda não existem políticas públicas eficazes no combate à 

poluição causada por água de lastro.  

As propostas apresentadas pela IMO, para tratamento da água de lastro a bordo de 

navios, possuem um custo muito elevado o que pode acabar favorecendo a prática das bandeiras 

de conveniência, fato que pode trazer ainda mais prejuízo ao meio ambiente marinho.  

Ante o exposto, propõe-se, por fim, a adoção de políticas públicas destinadas à 

educação ambiental em todos os níveis, instruindo toda a população sobre as questões 

ambientais que afetam tanto o Estado, quanto a sociedade civil, mas, em especial e 

prioritariamente, promover a educação ambiental dos operadores portuários e das tripulações 

das embarcações acerca da importância de se respeitarem as normas ambientais em suas áreas 

de atuação, trabalhando especificamente na conscientização da realização do deslastre dos 

navios nos exatos termos do que determina a legislação vigente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O meio ambiente é o bem mais precioso para a vida humana, embora durante quase 

toda a evolução da sociedade o interesse econômico, com o acúmulo de capital, tenha sido o 

principal objetivo, perseguido em cada etapa do desenvolvimento do ser humano. 

A história revela que o comércio foi a atividade que proporcionou esse 

desenvolvimento e, sobretudo o comércio marítimo foi responsável pela globalização, com a 

migração do ser humano por todo o planeta, conquistando continentes e fazendo circular as 

riquezas por meio do mercantilismo. 

O desenvolvimento tecnológico, fruto das demandas do capitalismo moderno, 

dentre outros, teve como foco a modernização da frota mercante em todo o mundo, 

substituindo-se os antigos navios de madeira, por embarcações feitas de aço, com capacidade 

de carga ampliada e motores mais modernos, trocando os antigos lastros de material sólido pela 

captação da água do mar, num processo mais fácil e barato de garantir o equilíbrio dos navios 

durante a navegação com água de lastro em seus tanques. 

Esse avanço propiciou um comércio mais eficiente e mais lucrativo, atingindo os 

objetivos do capitalismo global, tendo, contudo, um efeito colateral desastroso, a poluição dos 

mares e a contaminação das águas costeiras dos países mercantis devido à bioinvasão, isto é, a 

invasão dos seus ecossistemas por espécies bioinvasoras, causando danos ambientais, 

econômicos e sociais, bem como disseminando doenças e pondo em risco a própria vida 

humana. 

Todavia, em meados do sec. XX, notadamente após a II Guerra Mundial, o mundo 

acordou para o problema da degradação do planeta e organismos internacionais, como a ONU, 

bem como os Estados nacionais e as organizações não-governamentais, estabeleceram uma 

agenda internacional de cooperação, criando normas internacionais e nacionais no intuito de 

regular as atividades econômicas potencialmente danosas ao meio ambiente, estabelecendo um 

novo ramo do direito, denominado Direito Ambiental. 

Outro ramo importante, o Direito do Mar, também se preocupou com o meio 

ambiente somando esforços no intuito de preservá-lo. Assim, várias convenções e tratados 

foram criados com o objetivo de proteger o espaço marítimo da degradação ambiental. 

Este trabalho analisa, especificamente, a poluição ambiental causada por água de 

lastro, que, para garantir a estabilidade das embarcações, torna-se um meio de transporte para 

espécies invasoras e patogênicas. 
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Em âmbito internacional, a Convenção sobre Água de Lastro é a legislação mais 

importante no que tange ao enfrentamento da poluição marinha causada por água de lastro, uma 

vez que estabelece procedimentos que deverão ser observados pelas embarcações quando da 

realização da troca dessa água. 

De maneira geral, a troca da água de lastro deve ser feita em alto mar a, pelo menos, 

200 milhas náuticas da costa e em águas com, pelo menos, 200 metros de profundidade. Essa 

medida tem por objetivo a diminuição dos riscos de contaminação das águas interiores, haja 

vista que se acreditava que, por essas águas serem geladas, espécies invasoras não conseguiriam 

sobreviver em áreas diferentes do seu habitat natural. Contudo, estudos demonstraram que é 

possível a sobrevivência dessas espécies em alto mar. Deve-se observar ainda que a troca da 

água de lastro deve ser feita por fluxo contínuo, sequencial ou transbordamento, a depender das 

características de cada navio. 

Uma vez comprovada a ineficácia da troca oceânica da água de lastro para evitar a 

poluição marinha, a comunidade internacional tem discutido acerca da possibilidade de se 

realizar o tratamento dessa água de lastro a bordo dos navios, sendo que já existem sistemas 

homologados pela IMO e empresas certificadas para fornecimento desses sistemas. 

Conforme pesquisas realizadas, os sistemas para tratamento de água de lastro a 

bordo dos navios além de ter um custo muito elevado, em alguns casos demandará uma 

alteração substancial na estrutura do navio, de modo que esse tenha condições de receber alguns 

dos sistemas propostos e aprovados pela IMO. 

Há ainda estudos para viabilizar o tratamento da água de lastro no porto, a exemplo 

do que acontece em alguns países da Europa. 

No Brasil, a NORMAM 20 é a norma que estabelece instrumentos e procedimentos 

que deverão ser observados quando um navio for adentrar em águas jurisdicionais brasileiras.  

Não existe, atualmente, nenhuma política pública eficaz para impedir a poluição 

marinha causada por água de lastro. 

Com o intuito de sanar esse vácuo, propõe-se a elaboração de um protocolo para 

acrescentar à Convenção sobre Água de Lastro, a alternativa de se adaptarem portos, uma vez 

que a norma é omissa nesse ponto e só regula a adaptação dos navios para o tratamento da água 

de lastro a bordo das embarcações.  

Propõe-se ainda que o Congresso Nacional acrescente um dispositivo à Lei de 

Concessão dos Serviços Portuários, para obrigar os consórcios de empresas estrangerias e 

nacionais que apresentem, já nas propostas ao certame, projeto de tratamento de água de lastro 

nos portos. 
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O Congresso Nacional ainda deverá editar Lei Complementar, transferindo aos 

Estados, competência para regular medidas sanitárias específicas para os portos em seus 

territórios, nos termos do parágrafo único do art. 22 da CR/88. 

A autorização para os Estados legislarem sobre matéria de competência privativa 

da União poderá ensejar a criação de uma política estadual voltada para catalogação das 

espécies invasoras no Brasil, situação que poderá permitir a criação de métodos e técnicas 

eficazes que poderão, inclusive, sanar o problema da poluição marinha causada por água de 

lastro. 

Acrescente-se a necessidade de se implementar uma política nacional de educação 

ambiental que inclua, sobretudo nas regiões portuárias, uma educação específica para o combate 

à bioinvasão e o tratamento adequado das águas de lastro, tendo como público alvo toda a 

sociedade em geral e os profissionais de portos e navios em especial.  

Desse modo acredita-se que, em futuro não muito distante, poder-se-á atingir a 

eficácia necessária para que o Estado possa solucionar o problema poluição causada pela água 

de lastro. 
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