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RESUMO 

 

 

 

 

Este trabalho é fruto de pesquisa que teve o objetivo de analisar as relações jurídicas e 

políticas interligadas à Convenção de Montego Bay. Com Normatizações e Diretrizes que 

definem e resguardam de forma precisa os espaços marítimos denominados de Mar 

Territorial, a Zona Contígua, a Plataforma Continental, a Zona Econômica Exclusiva e ainda a 

liberdade jurídica universal do Alto-Mar, a Convenção destaca a possibilidade de estender a 

Plataforma Continental para fins econômicos e científicos. Assim, o propósito atual desta 

dissertação não é somente propor uma reflexão quanto ao êxito brasileiro na extensão de sua 

plataforma perante a Comissão de Limites da Plataforma Continental, mas também abordar o 

reconhecimento da soberania sobre seus recursos naturais e a pertinência para a autonomia 

territorial. Além de possuir uma ampla área territorial de dimensões continentais, o Brasil 

empenha-se em elaborar junto ao Regime Jurídico Internacional os seus interesses nacionais 

no aproveitamento do que se conhece como a “Amazônia Azul”. A Comunidade Internacional 

entende que a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar visa promover o 

Desenvolvimento Sustentável, bem como defender a importância da sua adoção pelos 

Estados, que devem cumprir compromissos firmados e também suas obrigações por meio 

desse acordo. Haja vista a complexidade jurídica e principalmente tecnológica, o pleito 

brasileiro não se configura infundado já que o Atlântico Sul é um novo paradigma para as 

ciências e também um desafio contemporâneo para presentes e futuras gerações. A 

plausibilidade se configura, de fato, declaratória e de grande relevância uma vez que o Brasil 

se destaca como um dos grandes e prósperos estados que fazem parte do Atlântico com suas 

riquezas, belezas naturais e recursos minerais existentes. Esta análise foi desenvolvida por 

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

documental. A conclusão a que se chega por meio desta pesquisa é de que a decisão de 

exploração e diretrizes desses recursos cabe ao Estado costeiro de jurisdição, neste caso o 

Brasil, assim como a produção de conhecimentos jurídicos que promovam uma racionalidade 

transdisciplinar de não somente ter, explorar e exportar, mas de também assumir o 

compromisso ambiental de conservar a evolução natural do ecossistema terrestre marinho. 

 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Plataforma Continental. Mar. Soberania. 

Recursos Marinhos. Recursos Minerais. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present research aims at analyzing the legal and political relationships interconnected 

with the Montego Bay Convention. With Normative and Guidelines that define and safeguard 

in a precise way the maritime areas known as Territorial Sea, Contiguous Zone, Continental 

Shelf, Exclusive Economic Zone and the universal legal freedom of the High Seas. The 

Convention highlights the possibility of extending the Continental Shelf for economic and 

scientific purposes. Thus, the current purpose of this dissertation is not only to reflect on the 

Brazilian success in the extension of its platform to the Commission of Limits of the 

Continental Shelf, but the recognition of the sovereignty over its natural resources and the 

pertinence for the territorial autonomy. In addition to having a large territorial area of 

continental dimensions, Brazil strives to elaborate with the International Legal Regime its 

national interests in the use of what is known as the "Blue Amazon". It is the understanding of 

the International Community that the role of the United Nations Convention on the Law of the 

Sea is to promote sustainable development, as well as the importance of its adoption by States 

and also its obligations under that agreement. Given the legal and mainly technological 

complexity, the Brazilian question is not unfounded since the South Atlantic is a new 

paradigm for the sciences and also a contemporary challenge for present and future 

generations. The plausibility is in fact a declaratory one, of great relevance since it highlights 

Brazil as one of the great and prosperous states that are part of the Atlantic with its riches, 

natural beauties and mineral resources. This analysis was developed by legal-theoretical 

methodology and deductive reasoning, with bibliographical and documentary research 

techniques. It is concluded that the decision to explore and directing these resources complies 

with the coastal State of jurisdiction, in this case Brazil, the production of legal knowledge 

that promotes a transdisciplinary rationality of not only having, exploring and exporting, but 

the environmental obligation to preserve the evolution of the marine terrestrial ecosystem. 
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 INTRODUÇÃO  

De ampla complexidade ante a Comunidade Internacional, a Plataforma 

Continental tem como objeto e desafio a sua extensão para além das 200 milhas náuticas. Esse 

tópico é pauta de intensos debates nas Nações Unidas, que continuam a procurar meios mais 

eficazes para proteger e prestar assistência aos países – entre os quais o Brasil que, no uso de 

suas atribuições, reivindicam a sua extensão.  

É sabido que as atividades econômicas, as riquezas que compõem os espaços 

marinhos e a exuberante e inédita biodiversidade local possibilitarão o desenvolvimento de 

novas substâncias para indústrias química, farmacêutica e de cosméticos.  

Nesse diapasão, a exploração sustentável dessas imensas riquezas constitui tema 

central do século XXI, mas para que ganhasse tal importância foi necessário um longo e 

dispendioso processo de pesquisa geológica e geofísica, num gigantesco esforço realizado ao 

longo de muitos anos, assim como extenuantes sondagens marítimas cujos resultados são 

compilados, analisados e enviados para análise e aprovação da Comissão de Limites da 

Plataforma Continental (CLPC). 

Existem na Plataforma Continental os recursos naturais que compreendem os 

recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar e do subsolo, bem como os 

organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que, no período de 

captura, estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em constante 

contato físico com esse leito ou subsolo. Sob a égide da Convenção de Montego Bay, artigo 

77º, o Estado costeiro exerce direitos de soberania sobre a Plataforma Continental para efeito 

de exploração e aproveitamento desses recursos. 

Contudo, a preservação das áreas imediatamente conectadas à Plataforma 

Continental deve ser dedicada a cuidados e constantes pesquisas científicas. O Bioma marinho 

tem características de interdependência que amplificam eventuais danos causados ao meio 

ambiente, e estudos comprovam que as zonas marítimas, assim como o alto mar, poderão 

sofrer com a exploração desordenada em partes longínquas, em razão da migração de detritos 

e da destruição de microrganismos por meio do soterramento do leito marinho. Os impactos 

poderão significar comprometimento de toda uma cadeia alimentar. 

Temendo que essa catástrofe aconteça, o Direito Internacional Público, por meio 

da Organização das Nações Unidas, antecipou a perspectiva mundial regulamentando as áreas 

além das Plataformas Continentais dos Estados costeiros como Patrimônio Comum da 
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Humanidade para fins de pesquisa e cooperação. Diante disso, é necessário um processo de 

prospecção e capacitação tecnológica para ter posse de exploração com autorização, uma vez 

que esse processo é tão ou quão dispendioso quanto à exploração do espaço sideral.  

Portanto, o pleito para a aceitabilidade e concessão da extensão da Plataforma 

Continental de um Estado costeiro acalora consequências geopolíticas espaciais. Nesse 

cenário, ante as dificuldades de ordem jurídica e em decorrência do progresso da ciência e da 

tecnologia, este trabalho vai abordar uma nova dimensão diante da discrepância entre a 

escassez dos recursos e a possibilidade de exploração do fundo do mar, que requer um saber 

racional para utilizar economicamente esse manancial desconhecido por meio das disciplinas 

e de variados campos sapientes. 

Depois de elucidar essas questões, será importante abordar o marco teórico 

adotado, que é a Convenção de Montego Bay, de 1982, maior tratado multilateral 

internacional já produzido pela comunidade internacional, constituído de 320 artigos 

sequenciados, de 17 partes e nove anexos sob a perspectiva de dois acordos: o acordo de 1994 

sobre a implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar e 

o acordo de 1995 sobre a Conservação e Ordenamento de Populações de Peixes Transzonais e 

de Populações de Peixes Altamente Migratórios.  

Com vinculação direta à CNUDM, os dois acordos foram firmados em Nova 

York, já com proeminência do terceiro acordo em discussão, intitulado Proteção da 

Biodiversidade, que consagra a visão atual do Direito do Mar, ao instituir as coordenadas 

básicas que devem ser seguidas pelos Estados, definir os espaços marítimos e consolidar os 

conceitos herdados dos costumes internacionais e textos esparsos.  

Essa Convenção refere-se a quase todo o espaço oceânico e seus usos: navegação, 

exploração de recursos, conservação e contaminação, pesca e tráfego marítimo. Foi ratificada 

por mais de 160 países e entrou em vigor, em caráter universal, em 16 de novembro de 1994, 

consolidando o Novo Direito do Mar. Atualmente, mesmo os países não signatários dessa 

Convenção adotam e respeitam os conceitos estabelecidos por ela para os espaços marítimos e 

o meio ambiente. 

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é assinalar que, por meio da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), o Brasil exerce soberania 

promovendo políticas nacionais e programas de incentivos à pesquisa para utilização e 

manejo dos recursos do mar, cuja finalidade é orientar a exploração, utilização e 

aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos de nossas águas jurisdicionais de 

forma racional e sustentável para o desenvolvimento socioeconômico.  
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Destaca-se, neste tópico, o avanço de tecnologias empregadas pelo governo 

brasileiro, que demonstra sua capacidade de exploração e, principalmente, a responsabilidade 

de utilização consciente dos fundos marinhos do Atlântico Sul. Haja vista a complexidade 

jurídica e principalmente tecnológica, o pleito brasileiro não se configura infundado já que o 

Atlântico Sul é um novo paradigma para as ciências e também desafio para gerações atuais e 

futuras. 

Dessa forma, este trabalho propõe-se a responder à seguinte questão: os dados e as 

análises técnico-científicas coletadas pelo Plano de Levantamento da Plataforma Continental 

Brasileira (LEPLAC) são suficientes para contrarrestar as interpretações divergentes que 

prevaleceram na Comissão de Limites? Esses resultados são capazes de permitir ao Brasil ir 

além dos limites que é proposto à Comissão em fase de diálogo e buscar o reconhecimento de 

novas áreas como componentes de sua margem continental além das 200 milhas marítimas? 

A costa do Brasil tem mais de 8500 km, que, multiplicada pela largura de 370 km 

de sua faixa de mar, somando as áreas de faixa de mar das ilhas da Trindade e Martin Vaz , 

assim como e os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo, totalizam 

3.540.000 km² que constituem a Zona Econômica Exclusiva Brasileira
. 

O Projeto de 

Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) é hoje o único projeto que 

agrega território e riquezas ao Brasil tendo, portanto, uma importância incomensurável. A 

plausibilidade desse pedido se configura, de fato, declaratório e de grande relevância uma vez 

que destaca o Brasil como um dos grandes e prósperos estados que fazem parte do Atlântico 

com suas riquezas, belezas naturais e recursos minerais existentes. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa classifica-se como qualitativa 

considerando ter sido constituída por documentação indireta, elaborada com base em fontes 

bibliográficas, que consistem de materiais já publicados, como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anais de eventos científicos. Trata-se ainda de uma pesquisa do tipo descritiva e 

exploratória, uma vez que buscam identificar, na seara do Direito Internacional Público, 

fatores que contribuam para a evolução e codificação do Direito do Mar.  

Para se chegar ao conhecimento ou demonstração da verdade, utiliza-se aqui o 

método indutivo por se tratar de fatos particulares, comprovados e de difícil solução. A 

pesquisa assim estruturada visa procurar padrões, ideias ou hipóteses. O propósito não é testar 

ou confirmar uma determinada hipótese, mas antes esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência do fenômeno, tentando elucidá-lo por meio dos indicadores e 

informações coletadas. 
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O trabalho será dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, conceitua-se o 

Direito do Mar estabelecendo, assim, o marco teórico pelas convenções e estruturas 

consuetudinárias que se firmaram ao longo dos séculos. No segundo capítulo, abordam-se as 

diretrizes, regras e procedimentos que são utilizados pela Comissão de Limites da Plataforma 

Continental, órgão escolhido para gerenciar e autorizar as requisições e reivindicações dos 

Estados apresentadas à Convenção. No terceiro capítulo, é proposto um estudo de 

aprofundamento do tema, que destaca o Atlântico Sul, suas características, especialidades e 

desafios, assim como a cooperação que exerce o Brasil em tratados e acordos com os países 

do Continente Africano. Nesse sentido, a perspectiva de exploração tecnológica brasileira é 

motivadora uma vez que há semelhança entre os recursos marinhos e minerais existentes tanto 

na costa brasileira quanto por todo atlântico até a costa africana. Esse capítulo também 

apresenta uma perspectiva política e diplomática dos recursos existentes na Plataforma 

Continental brasileira, sua estrutura e diplomacia. Aborda-se também a comissão 

interministerial, a Marinha do Brasil e a política de preservação e conservação desse acervo 

internacional. 
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1 O DIREITO DO MAR E SUA EVOLUÇÃO ESPACIAL 

Por analogia, a humanidade, desde sua formação, desenvolveu-se por práticas 

consuetudinárias que resultaram em instrumentos jurídicos responsáveis por determinar 

condutas e definir a estrutura de relações entre os povos. Sobre esse aspecto, Menezes 

argumenta que o mar é a inspiração e evolução da sociedade desde os primórdios: 

A espécie humana, sua alimentação e sobrevivência dependem de um meio marítimo 

equilibrado. A história de integração humana entre povos se deu justamente nos 

oceanos, que, em sua dimensão antropológica, nos mais remotos registros históricos, 

serviram como espaço dinâmico de interação cultural, comércio, conquista, 

pacificação, contato entre povos e civilizações e também miscigenação. 

(MENEZES, 2015, p. 19). 

 

Desde então, diversos acontecimentos marcaram o processo de transformação das 

regras tradicionais do Direito do Mar. Para Zanella (2017), o Direito do Mar está diretamente 

atrelado à própria história da civilização, uma vez que o mar sempre foi um ambiente muito 

utilizado por todos os povos, seja para navegação, como meio de transporte e comunicação, 

seja para exploração de seus recursos. Assim, o acesso ao mar constituiu o ponto de partida de 

todo o direito internacional das comunicações, pois a livre utilização dos espaços marítimos 

representa a forma mais ancestral de comércio entre as civilizações. Isso é justificado pelo 

desenvolvimento econômico mundial protegido pelo intercâmbio nas relações internacionais, 

formando bases consuetudinárias seguidas de regras procedimentais ainda existentes. Alguns 

autores da antiguidade, como Heródoto de Halicarnasso, historiador grego, tipificam bem a 

conduta humana protagonizando seus feitos e evolução ao longo da história.  

Ao separar a História da Literatura, como destaca Woortmann (2000), Heródoto 

utiliza a metodologia de buscar a origem da variedade e da complexidade, formando, assim, 

uma nova narrativa da ação dos seres humanos no decorrer do tempo, contextualizando a 

história dos fatos, de depoimentos e experiências vividas em diferentes locais e costumes. 

Nessa perspectiva, demonstra que a livre utilização dos espaços marítimos representa a forma 

mais ancestral de comércio entre as civilizações. Como referência ao método utilizado por 

Heródoto, na abrangência de certo fenômeno, a utilização geográfica do mar exige uma 

atuação de caráter prático por parte do Direito, seja para efetuar acordos multilaterais e 

bilaterais, por costume ou por consolidação, seja para regulamentar as implicações jurídicas 

daí decorrentes, os conflitos existentes, a fim de evitar a destruição terrestre e o fim da 

humanidade.  
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 1.1 O contexto histórico 

De matriz embrionária para o Direito do Mar contemporâneo, a Antiguidade foi 

marcada por grandes intercâmbios das cidades gregas, egípcias, das tribos litorâneas da África 

e da península Ibérica, no Mediterrâneo. O comércio se fez principalmente pelo mar uma vez 

que o transporte terrestre de grandes carregamentos era quase impossível.  

Essa exigência contribuiu para desenvolver nos fenícios a habilidade para a 

construção naval e os transformou em hábeis piratas e navegadores. Entre os séculos X a.C. e 

I a.C., os fenícios criaram entrepostos comerciais ao longo de todo o Mediterrâneo, chegando 

mesmo às costas atlânticas da Península Ibérica e norte de África. (WOORTMANN, 2000).  

Nesses pontos comerciais, surgiram as normas jurídicas para estabelecer regras e 

fazer subsistir condutas como as de controle militar para a segurança do mar. Durante o 

domínio do Império Romano, o mar não era considerado como propriedade patrimonial, mas 

elemento de direito de uso para regular e fiscalizar as navegações marítimas dos indivíduos e 

mercadores. Nessa dimensão, instituiu-se o domínio na gestão dos mares como espaço único 

de caráter universal e não de soberania.  

Já na Idade Média vive-se um período fértil para o concernente Direito do Mar. 

Relevantes conflitos de Estados e grandes investidas políticas passam a regular o domínio 

marítimo, sobretudo a navegação e exploração dos recursos naturais. É notável que, no 

território, era comum a ideia de que existiria ali um porto seguro às pessoas que procuravam 

desenvolver seu próprio modo de vida e os recursos internos às suas fronteiras, conforme seus 

interesses particulares. Tomando por base esse conceito, é importante frisar que: 

O território enquanto quadro para um sistema político separado é geralmente 

desejado para prover segurança física contra invasão ou controle estrangeiro, e, 

como uma plataforma, para a oportunidade econômica de desenvolver recursos em 

seu interior e em possíveis redes externas. Devido ao fato de o conceito de território 

ser construído sobre uma busca dual, por segurança e oportunidade, o processo 

político que se empenha em conseguir o melhor equilíbrio possível para a satisfação 

geral da população deve continuar debatendo se é preferível o isolacionismo ou o 

cosmopolitismo. (GOTTMANN, 2012, p. 7). 

Consequentemente, inúmeros Estados reivindicaram por meio de tratados 

bilaterais e atos unilaterais o domínio sobre determinado mar. A maioria dos países adotava a 

noção de mar territorial como um limite de 100 milhas da costa. Contudo, alguns outros 

adotaram o alcance do raio visual para seu mar territorial.  

Enfatizando esses aspectos, Zanella (2017) postula, entretanto, que o que marcou 

a Idade Média em relação ao Direito do Mar foi o surgimento da ideia de domínio territorial 

sobre uma parte do mar. Independentemente das distâncias que cada doutrinador ou Estado 
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determinou sobre a extensão deste domínio, é nessa época que a noção de existência de uma 

faixa de mar adjacente (sobre a qual o Estado exerce a sua jurisdição) fica absolutamente 

consagrada, conforme se pode observar na figura 1.   

Figura 1- Americae Sive Novi Orbis (América ou Novo Mundo) 

 

           Fonte: Ortelius, 1595
1
. 

Ao romper o paradigma da expansão territorial e a existência de um domínio 

adjacente desse limite, a Idade Moderna torna-se crítica para o ainda desconhecido Direito 

Internacional Público. Firmados por ideais cristãos e principalmente pela necessidade de 

Expansão Econômica, a Europa constitui impérios ultramarinos entre os séculos XV e XVI, 

dando início à colonização da África, da Ásia e da América.  

Isso se deu não só pelo declínio das grandes cidades marítimas da Idade Média, 

com a queda do Feudalismo, como também pelo surgimento de uma burguesia mercantil 

determinada a ampliar sua margem de lucro e obter o fortalecimento do Estado, frente à 

centralização do poder Monárquico. Em contraposição ao antigo sistema de justaposição 

Medieval, Mazzuoli (2018) postula que, nesse momento histórico, formam-se as Cidades-

Estados, que passaram a manter frequentes intercâmbios políticos e econômicos entre si, 

dando início ao esboço dos contornos normativos de um Direito menos doméstico e mais 

internacional até então inexistente. Nesse sentido, observa-se que:  

O fim do século XVI e princípio do século XVII foram marcados no campo teórico, 

doutrinário, jurídico, político e diplomático pela querela entre os defensores do mare 

                                                           
1
 Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/historia-da-cartografia/a-era-dos-

descobrimentos-sec-xv-a-xviii.html. Acesso em: 2 nov. 2018. 
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clausum (mar fechado) e os do mare liberum (mar aberto). Descoberto o caminho 

para a Índia e a chegada à América, os portugueses começaram a reivindicar a 

soberania sobre os mares descobertos. Portugal tornou-se um império de rotas e 

entrepostos, fundamentado em alguns homens e mercadorias de ponta, tornando-se 

necessário o domínio dos mares para assegurar sua condição de potência mercantil. 

O reino começava a expandir-se e a construir empórios ultramarinhos aos quais, no 

momento formativo, nem sempre se atribuiu a exata importância. (ZANELLA, 

2017, p. 56). 

Assim, guiados pelo incentivo mercantil, Portugal e Espanha, afirmavam ter 

inteiro domínio sobre os mares recém-descobertos exercendo titularidade de uso, exploração e 

controle de acesso. Jurisconsultos portugueses e espanhóis firmados nas características de 

formação medieval que consistira em unidade religiosa e política, que tem por fundamento a 

Igreja Católica, na pessoa do Papa, e o Sacro Império Romano, sustentavam teses de que o 

mar deveria ser fechado por legitimidade a quem o descobrisse. (SILVA, 2015). Na Figura 2, 

pode-se observar a grande distorção nos territórios localizados próximos aos polos (altas 

latitudes). A "Projeção Cilíndrica de Mercator" surgiu com o objetivo de facilitar a 

navegação, oferecendo uma representação do mundo, onde uma linha reta na carta 

correspondesse a uma reta de igual rumo no oceano. Tratava-se, portanto, de uma carta 

orientada. 

Figura 2 - Modelo Completo da Terra. "Typus Orbis Terrarum" 

 
            Fonte: Ortelius, 1571

2
.  

Em compensação, como bem descreve Mazzuoli (2018), o problema da Idade 

Moderna consistia, portanto, em encontrar uma base comum a todos os povos com 

independência da religião católica e do Império. Surge na vanguarda os pensamentos de Hugo 

                                                           
2
 Disponível em: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/grandes-navegacoes. Acesso em: 2 nov. 

2018. 
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Grócio, protestante holandês que deu importante ênfase ao direito internacional como ciência, 

despertando o interesse dos principais círculos cultos europeus com suas obras: Mare 

Liberum, publicada em Leyde, em 1609, e De Jure Belli ac Pacis, inspirada na Guerra dos 

trinta Anos, publicada em 1625.  

Nesse sentido, Souza (2015) mostra que os países ibéricos dividiram a sistemática 

europeia em apenas dois tratados, o de Alcáçovas-Toledo, de 1479, e o de Tordesilhas em 

1494, uma vez que pretendiam monopolizar rotas marítimas rumo aos locais que mantivessem 

comércio ao redor do mundo, tendo como protagonistas para a feitura desses tratados 

especificamente Portugal e Espanha. Em contraposição a essas ideias, coube ao jurista 

holandês Hugo Grócio, após um incidente ocorrido no Estreito de Singapura em 1603, 

desenvolver a tese da liberdade de navegação dos mares, contra o monopólio ibérico, em 

defesa dos interesses de seu país. 

Ao abordar a fundamentação jurídica para o uso de mar como objeto suscetível de 

apropriação privada ou pública, Menezes argumenta que: 

Por sua vez, e contrastando com a visão de centralização da Igreja Católica, portanto 

atendendo essencialmente a reinos protestantes em um contexto em que emergiam 

como potências marítimas, bem como à crescente e marcante concepção de Estado 

soberano, Hugo Grócio defendeu o mare liberum (1609). Propôs que os mares não 

eram suscetíveis de apropriação por qualquer Estado e que todos tinham uma 

propriedade comum sobre o direito de navegação, que não poderia ser objeto de 

apropriação. Em contraposição a essa ideia, emergiu o inglês John Selden (1635), 

que defendeu os interesses marítimos ingleses segundo o princípio do mare clausum, 

invocando o direito de propriedade do mar nas proximidades do território sob o 

domínio e jurisdição do monarca inglês, sendo o mar tratado como um objetivo 

suscetível de apropriação. Tal discussão se arrastou por tempos, e a imperatividade 

das necessidades econômicas dos Estados colonizadores, por conta das rotas do 

comércio e de conquista, foi timidamente consagrando o princípio da liberdade dos 

mares por uma conveniência política, levando a sua generalização circunstancial. 

(MENEZES, 2015, p. 25). 

Portanto, surgem à prima face no plano internacional, o Princípio da Igualdade 

formal dos Estados europeus e a exclusão de qualquer outro poder a eles superior. Uma 

sociedade de Estados independentes, substituindo, desde então, a ordem providencial e 

hierarquizada da Idade Média. Inicia-se, assim, a discussão sobre o princípio da liberdade de 

navegação como base jurídica.  

Descreve Menezes (2015) que essa discussão se arrastou por tempos, e a 

imperatividade das necessidades econômicas dos Estados colonizadores, por conta das rotas 

do comércio e de conquista, foi timidamente consagrando o princípio da liberdade dos mares 

por uma conveniência política, levando à sua generalização circunstancial. Assim, a água 
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como elemento condutor das relações exteriores produz ao direito internacional problemas de 

proporções sérias e postula para os estados algumas limitações como vemos a seguir: 

Do mesmo modo, a proteção da costa adjacente ao Estado também foi tratada como 

uma questão fundamental para os interesses dos Estados, receosos com sua proteção 

estratégica, embora adotassem posições discordantes quanto à extensão do exercício 

de proteção. Como exemplo de norma costumeira que se consolidou nesse tempo, 

pode-se mencionar a definição do entendimento estatal sobre a dimensão do mar 

territorial, frequentemente estabelecido no alcance de um tiro de canhão. Entendia-

se que o mar territorial seria de três milhas náuticas (com o aprimoramento 

tecnológico das armas, essa distância da costa foi tornando-se obsoleta), ficando fora 

do alcance da soberania dos Estados o restante da superfície marinha. Vale ainda 

recordar o direito de passagem inocente e a definição da imunidade de jurisdição de 

certas embarcações, entre outros exemplos resultantes da flexibilidade das normas 

estabelecidas pela navegação marítima. (MENEZES, 2015, p. 25). 

Do ponto de vista jurídico, o conceito de Soberania Estatal foi originalmente 

formulado em meados do século XVI, mas aplicado aos Estados em pleno século XVIII dada 

a necessidade de legislar como fato político o conceito de territorialidade marítima. Envolve 

nesse caso a impenetrabilidade nacional sobre determinado território dentro do qual nenhum 

outro Estado está autorizado a executar atos governamentais sem o seu consentimento 

(MORGENTHAU, 2003).  

Do século XV ao século XX, conforme Cigolini (2012), a importância do 

território como a base e a estrutura essencial da política emerge gradualmente no mapa-

múndi, paralelamente às ideias políticas de soberania nacional e autonomia. O fator 

geográfico na política é constantemente reforçado, à medida que a compartimentação se 

desenvolve, que as fronteiras nacionais passam a ser chamadas de “fronteiras naturais” e que 

mais nações vão aderindo à independência por meio da divisão dos velhos impérios.  

Na concepção de Gottmann (2012), a delimitação territorial adotada é 

frequentemente relacionada a diferenças culturais e, em muitas partes do mundo, são uma 

herança de fronteiras administrativas desenhadas por Poderes imperiais anteriores. Isso é 

evidente na África, nas Américas e em partes da Ásia. Uma vez que um sistema jurídico 

funcione por algum tempo sobre certa extensão do espaço, este parece criar um momentum 

que possibilita a ele sobreviver a mudanças de regime político, pois a unidade da jurisdição 

territorial estabelece interesses comuns e um modus vivendi entre os habitantes, mesmo que 

eles pertençam a povos razoavelmente diversos.  

O conceito de território foi determinante para as mudanças acontecerem. Por meio 

dele evidencia-se um espaço delimitado politicamente ainda que da própria natureza, 

delimitado pela condição humana. Nesta perspectiva, território pode ser definido como: 
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[...] uma porção do espaço geográfico que coincide com a extensão espacial da 

jurisdição de um governo. Ele é o recipiente físico e o suporte do corpo político 

organizado sob uma estrutura de governo. Descreve a arena espacial do sistema 

político desenvolvido em um Estado nacional ou uma parte deste que é dotada de 

certa autonomia. Ele também serve para descrever as posições no espaço das várias 

unidades participantes de qualquer sistema de relações internacionais. Podemos, 

portanto, considerar o território como uma conexão ideal entre espaço e política. 

Uma vez que a distribuição territorial das várias formas de poder político se 

transformou profundamente ao longo da história, o território também serve como 

uma expressão dos relacionamentos entre tempo e política. (GOTTMANN, 2012, p. 

1). 

Pode-se notar que foi imperativo estabelecer um espaço acessível e passível de 

intervenções, um espaço onde se projetou um trabalho, com relações de poder, mas não por 

direito de posse e propriedade. Contudo, adotou-se uma postura soberana de fiscalização e 

controle, ampliando os direitos de jurisdição dos Estados sobre o mar. E nesse cenário, Silva 

(2013), evidencia a necessidade de delimitar os espaços marítimos e a soberania e jurisdição 

dos Estados costeiros. Em decorrência dessa situação, os Estados começaram a manifestar 

seus interesses em incorporar maior parcela do espaço marítimo aos seus domínios ou de, no 

mínimo, exercer maior jurisdição sobre o espaço, conforme demonstra a figura 3. 

Figura 3: A carta universal de 1529. 

 
Fonte: Carta Universal do cosmógrafo português Diogo Ribeiro de 1529

3
. 

Tanto do ponto de vista interno como externo, o território expressa a possibilidade 

da organização política, o que possibilita certo nível de autonomia ao grupo e inserção no 

sistema de relações interestatais, que reconhece a comunidade política pelo reconhecimento 

da jurisdição dessa comunidade sobre uma porção do espaço. Essa concepção de território 

                                                           
3
 Disponível em: https://collections.leventhalmap.org/search/commonwealth:9s161h99r. Acesso em: 2 nov. 2018 
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como espaço político formal vincula-se à tradição histórica da geografia política. (CIGOLINI, 

2012). 

Na sua construção conceitual, embora tenha tido como referência a escala do 

Estado-nação, o território se funda sob o conceito de soberania, não vincula o espaço político 

a uma única escala ou ator, no caso, o Estado. Portanto, territórios existem, são construídos, 

desconstruídos nas mais diversas escalas, da mais restrita à internacional dentro de escalas 

temporais das mais diferentes formas. Podem ser por séculos, décadas, anos, meses ou dias. 

Nesse sentido, territórios podem ter um caráter permanente, mas também podem ter uma 

existência periódica, cíclica. (GOTTMANN, 2012). 

1.2 Das convenções para o Direito do Mar 

Nos períodos Renascentista e Humanista, os movimentos intelectuais dedicaram-

se à valorização da condição humana e suas múltiplas possibilidades de realizações e 

descobertas nos mais variados campos do saber, como a ciência, a literatura e as artes. Com o 

advento científico alterando a capacidade e o mínimo existencial da condição humana, o 

progresso provocou o aparecimento das chamadas potências, os Estados dominantes. Na 

perspectiva histórica do direito do mar, os motivos de interesse desses Estados sobre o mar 

adjacente foram: 

 Principalmente as necessidades e interesses econômicos como as atividades da 

pesca, fundamentais para a economia de alguns Estados e muito importantes para 

outros, a exploração de outras riquezas existentes no mar ou no subsolo marítimo, a 

necessidade de conservação de espécies marítimas, impedindo a pesca 

indiscriminada, em épocas impróprias e com o uso de técnicas inadequadas, ou em 

quantidades excessivas, a razões de ordem sanitária, muito enfatizadas nos últimos 

tempos, pela tomada de consciência dos riscos e inconvenientes da poluição 

marítima e a necessidade de suprir as deficiências dos Estados desprovidos de 

território submerso, quando tais Estados não dispõem de plataforma continental 

submarina ou quando esta é muito reduzida. (ABREU DALLARI, 1974, p. 2). 

A crescente necessidade de cooperação internacional, haja vista a autonomia sobre 

os espaços marinhos, conquistas e colonizações motivou a criação de normas costumeiras tais 

como exercer soberania territorial de três milhas marítimas com direito à fiscalização e ao 

controle sobre suas navegações a uma distância média de 100 léguas. Contudo, entre as 

demais razões descritas, destaca-se, segundo Abreu Dallari (1974), a conveniência e 

necessidade de utilização das vias oceânicas para comunicações, não só para a passagem de 

navios, mas também para a colocação de cabos submarinos e a instalação de aparelhos que a 

técnica moderna vem criando. Assim: 

Foram, aos poucos, consolidando-se essas duas perspectivas – por um lado, 

estabelecer uma zona de domínio absoluto do Estado na zona costeira de seu 
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território, adjacente a ele, e, por outro, a liberdade de navegação além dessa zona, 

que passou a ser objeto de apreciação unilateral pelos Estados, com base justamente 

em sua soberania, sem um entendimento comum que norteasse tal posicionamento. 

A primeira tentativa de sistematização do Direito do Mar se deu em 1856, com a 

realização do Congresso de Paris, relativo ao regime de navios durante conflito, que 

influenciou um bom número de Estados nesse período, e, posteriormente, com a 

Convenção de Genebra, de 1864, sobre as condições dos feridos em mar. Vale 

destacar que esse movimento inicial de codificação do Direito do Mar se deu em um 

ambiente internacional hostil, pois o próprio Direito Internacional carecia de regras 

mais rígidas capazes de criar obrigações oponíveis aos Estados. (MENEZES, 2015, 

p. 27). 

No entanto, a busca por territórios de colônias para conquistar novos mercados e 

venda de produtos, o crescimento das indústrias e as disputas nacionalistas romperam a 

chamada paz armada. O clima de tensão internacional levou as grandes potências a firmar 

tratados de alianças para somar forças e enfrentar as potências rivais provocando duas grandes 

guerras mundiais.  

O Direito Internacional, naquele tempo, tinha como fundamento as teorias 

voluntaristas mais rígidas, que deixavam para os Estados as condicionantes para 

submissão às regras internacionais. Naquele contexto, as relações entre Estados se 

davam apenas por necessidade e pelo estabelecimento de alianças estratégicas, 

inexistindo a ideia consolidada de uma sociedade internacional, que surgiria de 

forma mais incisiva em dois momentos posteriores: as Conferências da Paz de Haia 

(1889-1907) e a criação da Sociedade das Nações (1919). (MENEZES, 2015, p. 28). 

Mas os Estados não conseguiram sozinhos, realizar alguns de seus objetivos 

comuns no contexto determinado nas relações políticas, sociais e marítimas. Diante desse 

problema, os séculos XIX e XX foram cenários para o surgimento de Organismos 

Internacionais com finalidades específicas capazes de atender aos seus anseios e de realizar os 

seus objetivos mais prementes. De acordo com Portela (2014), cria-se, no final da Primeira 

Guerra Mundial, a Sociedade ou Liga das Nações – órgão representativo na Sociedade 

Internacional, cuja experiência, ainda que falha e bastante defeituosa, deu margem para a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial. Pode-se afirmar que: 

A Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, estabelece a 

primeira organização internacional destinada à manutenção da paz mundial. Não 

obstante, o sistema de segurança coletiva e o principio do desarmamento no sistema 

da Sociedade das Nações não incluem mecanismos compulsórios de implementação, 

subordinados apenas aos métodos de solução pacífica de conflitos, tais como 

negociação e arbitragem. De certa forma, o sistema de segurança coletiva pode ser 

considerado uma readaptação do equilíbrio de poder do Concerto de Viena, 

influenciado pela obra de Kant, A Paz Perpétua, de 1795, e os quatorzes pontos 

idealizados pelo Presidente Woodrow Wilson, dos EUA (WAISBERG, 2016, p. 56). 

Para o Direito Internacional Público, em específico o Direito do Mar, foi 

importante uma regulamentação jurídica universal de outro espaço marítimo, denominado 
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Alto Mar. Assim, a evolução tecnológica objetivou explorações mais complexas de recursos 

naturais minerais e aprimoramento na pesca, o que causou conflitos em áreas adjacentes aos 

mares territoriais já estabelecidos.  

Destaca Marcuse (1999) que, com o aparecimento de novas nações, o extremismo 

toma conta do território europeu, surgindo o Fascismo na Itália, o Nazismo na Alemanha e 

nas Américas, o enriquecimento dos Estados Unidos da América (EUA), confirmando ainda 

mais a personalidade jurídica das organizações internacionais. Frente ao fracasso da Liga das 

Nações, por não conseguir evitar os massacres e a crise mundial advindos da Segunda Grande 

Guerra, as questões relativas ao Direito do Mar mantiveram-se inertes, e cada vez mais foi se 

tornando comum a prática unilateral dos estados mais desenvolvidos nas áreas adjacentes dos 

territórios marinhos de costume.  

Nota-se que essa inércia adveio das relações entre Estados e se dava apenas por 

necessidade e pelo estabelecimento de alianças estratégicas, inexistindo uma ideia 

consolidada de sociedade internacional universalizada. A máquina adorada não é mais matéria 

morta, mas se torna algo semelhante a um ser humano. E devolve ao homem o que ela possui: 

a vida do aparato social ao qual pertence. O comportamento humano se reveste, da 

racionalidade do processo da máquina e essa racionalidade tem um conteúdo social definido. 

(MERCUSE, 1999). 

Destaca Menezes (2015) que a Sociedade das Nações, em 1930, decidiu convocar 

a Conferência de Haia, com o objetivo de proceder a uma codificação que levasse a um 

entendimento comum sobre o uso do mar, sobre a delimitação do mar territorial e de uma 

zona contígua. Infelizmente, porém, as discordâncias entre os Estados acabaram por paralisar 

as atividades de discussão, e nenhum texto acabou sendo proposto.  

Portanto, a Conferência de 1930 não reconheceu os regimes jurídicos das águas 

interiores e de zona contígua e, sobretudo, não fortaleceu a regra das três milhas, nem 

estabeleceu nenhum outro limite para o Mar Territorial. O texto final da Conferência acabou 

por nem ser votado e pelos Estados, não constituindo, portanto, um tratado internacional. Com 

a criação da ONU, na década de 50, dá-se início a uma série de discussões a respeito da 

elaboração de um tratado internacional que sistematizasse os espaços marítimos. (ZANELLA, 

2017).  

A primeira tentativa de unificação mundial de normatização dos espaços 

marítimos ocorreu durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

– CNUDM I (The United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS I), realizada 
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em 1958, em Genebra. A CNUDM I não foi ratificada pelo Brasil e por outros inúmeros 

países, resultando, portanto, em tentativa fracassada. (BEIRÃO; PEREIRA, 2014). 

A segunda tentativa também ocorreu em Genebra, em 1960, na II Conferência das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar – CNUDM II, sendo encerrada, todavia, sem qualquer 

resultado significativo. A não aceitação mundial das tentativas de uniformização dos espaços 

marítimos por meio da CNUDM I e da CNUDM II revelou a necessidade de instauração uma 

Nova Ordem, acentuando a necessidade de uma Convenção de aceitação geral. (MARTINS, 

2010). 

Por meio de estudos científicos, considerando a complexidade jurídica e 

principalmente a tecnológica, salienta Menezes: 

A criação das Nações Unidas renovou decisivamente esforços na busca pela 

regulamentação, obviamente já em um ambiente em que o tema sobre o uso do mar 

tomava outra dimensão, englobando outros aspectos por conta de diversos fatores, 

especialmente das novas descobertas sobre as riquezas que poderiam ser retiradas do 

mar, bem como da discussão sobre a exploração da plataforma continental. Essas 

novas tentativas de regulação do Direito do Mar também ressurgem com outra 

perspectiva normativa e com outro ambiente nas relações internacionais. 

(MENEZES, 2015, p. 29). 

 

Nesse cenário, e, ainda sob a égide da ONU, foi realizada, em 1973, mais uma 

Conferência sobre o Direito do Mar – CNUDM III (The United Nations Convention on the 

Law of the Sea – UNCLOS III). A III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 

com sessões em Nova York, Caracas e Genebra, de 1973-1982, culminou com a assinatura em 

Montego Bay, Jamaica, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(Convemar), em 10 de dezembro de 1982, com a presença de 164 Estados (membros ou não 

da ONU), além de observadores e Organizações Intergovernamentais. (ALBUQUERQUE; 

NASCIMENTO, 2002). 

 Moreira (2013) ressalta que a CNUDM III é conhecida como Lei do Mar (Law of 

the Sea), e a Convenção de Montego Bay, de 1982, é considerada uma verdadeira 

“Constituição do Mar”, dada a sua relevância e abrangência. A Convenção atribuiu ao Direito 

do Mar uma característica universal e contribuiu para a sistematização dos direitos e deveres 

dos países signatários no espaço marítimo. Seu texto foi estruturado em 320 artigos, 

distribuídos em 17 partes e nove anexos com as seguintes determinações: 

Foram 160 Estados que participaram da Terceira Conferência da ONU sobre o 

Direito do Mar, que se deu entre 1973 e 1982, resultando na referida CNUDM, a 

qual entrou em vigor em 16 de novembro de 1994, após o 60º depósito de 

instrumento de ratificação, sendo que até a presente data, 165 Estados fazem parte 

dessa Convenção, além da União Europeia. A CNUDM estabeleceu, ainda, o 

Tribunal Internacional do Direito do Mar, órgão jurisdicional especializado em 

matéria de lei do mar, competente para resolver disputar sobre a interpretação ou 

aplicação da referida Convenção, segundo matérias ali disciplinadas, e outros vários 
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acordos multilaterais concluídos no quadro da CNUDM no que se refere à 

interpretação e à regulamentação de temas vinculados e que submetem à jurisdição 

dessa Corte Internacional. (SOUZA, 2015, p. 305). 

A CNUDM consagra a visão atual do Direito do Mar ao instituir as coordenadas 

básicas que devem ser seguidas pelos Estados: definir os espaços marítimos e consolidar os 

conceitos herdados dos costumes internacionais e textos esparsos. Refere-se a quase todo o 

espaço oceânico e seus usos: navegação, exploração de recursos, conservação e 

contaminação, pesca e tráfego marítimo.  

1.2.1 Conferência de 1958, a Convenção de Genebra sobre a Plataforma Continental 

Com o despertar da era tecnológica e ascendente círculo de desenvolvimento 

econômico, os países desenvolvidos e os em desenvolvimento tomaram para si determinações 

inéditas. Nesse contexto, como veremos a seguir, a Conferência de Genebra de 1958 admite a 

soberania do Estado costeiro em uma zona de mar adjacente a suas costas, a qual se estendia 

ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao leito e subsolo subjacentes.  

Como se pode notar, ao instituir bases científicas sobre a existência de uma 

plataforma no subsolo marítimo que corresponda à natureza da sua estrutura terrestre, 

Machado (2015) observa que o interesse científico na plataforma continental iniciou-se no 

último período do século XIX e que, em meados do século XX, surgiram os primeiros 

exemplos concretos de manifestações dos Estados com vistas a estabelecer jurisdição sobre os 

fundos marinhos adjacentes a suas costas.  

Nessa linha de raciocínio, Machado (2015) demonstra que, em 1942, o Reino 

Unido e a Venezuela firmaram um tratado visando dividir as áreas submarinas, ricas em 

petróleo, do Golfo de Paria, situadas além do mar territorial da Venezuela e de Trinidad-

Tobago, então colônia dos britânicos. Não obstante, 

O Tratado de Paria constitui um instrumento jurídico-internacional original na 

época, no sentido de que, pela primeira vez, foi celebrado um instrumento 

internacional cujo objeto versava sobre o leito e subsolo marinhos, designados no 

Tratado por “áreas submarinas” (submarine areas), que constituem o espaço físico 

que veio a corresponder posteriormente ao conceito de plataforma continental. 

Embora o fato de o Tratado de Paria ser reconhecido como um ponto importante na 

evolução histórica do regime jurídico da plataforma continental, PULVENIS rejeita 

que este Tratado constitua a origem do conceito jurídico correspondente à 

plataforma continental, apresentando, dois argumentos de base. O primeiro, de 

natureza essencialmente formal, o fato de o Tratado se referir apenas a “áreas 

submarinas” e não à plataforma continental em si, não fazendo, igualmente, 

referência ao estatuto jurídico das costas dos dois Estados. O segundo argumento 

tem a ver com o fato de a área geográfica abrangida pelo Tratado ser relativamente 

pequena, não cobrindo sequer o Golfo de Pária na sua totalidade. (COELHO, 2017, 

p. 44).  
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Esse tratado foi importante, conforme explicita o autor, porque, pela primeira vez, 

foi efetuada a vontade pacífica de explorar os recursos minerais a partir da superfície do mar e 

por ter sido definida a apropriação nacional de uma área, embora limitada, para além da 

jurisdição nacional, Por fim, e não menos importante, a menção expressa ao fato de o regime 

jurídico das águas sobrejacentes não ser afetado pelas atividades de exploração. 

(MACHADO, 2015). 

Como o fim da II Guerra Mundial, houve escassez de matérias-primas. 

Enfatizando esses aspectos, Coelho (2017) postula que em 5 de junho de 1943 o Secretário de 

Estado do Interior, Harold Ickes4, recomendou ao Presidente Roosevelt que tivesse em 

consideração a possibilidade de reclamar o acesso aos recursos da plataforma continental e 

das águas suprajacentes. A recomendação foi tida em consideração e, em 28 de setembro de 

1945, o Presidente Truman assinou duas proclamações, uma sobre a política dos EUA com 

respeito à pesca costeira em certas áreas do alto mar e outra sobre os recursos naturais do 

subsolo e solo da plataforma continental. 

No que concerne à análise dessa Proclamação, pode-se afirmar que o Governo dos 

Estados Unidos da América editou o texto com pertinência e convicção de seus objetivos. 

Conscientes, destacaram a necessidade mundial, de longo alcance, de novas fontes de petróleo 

e outros minerais – recursos que estão subjacentes à plataforma continental ao longo da costa 

dos EUA. Afirmou também o governo Truman, no referido texto, já possuírem moderna 

tecnologia para prosperar, de pronta utilização ou de imediato para as práticas de exploração.  

 Além da importância da exploração, os EUA reconhecem a necessidade de haver 

uma jurisdição reconhecida sobre esses recursos, cuja utilização e conservação devem ser 

prudentes quando se almeja o desenvolvimento. Diante disso, fica evidente que a eficácia das 

medidas para usar ou conservar esses recursos depende da cooperação e proteção da costa, já 

                                                           
4
 Harold LeClair Ickes (15 de março de 1874 - 3 de fevereiro de 1952) foi um administrador e político 

americano. Ele serviu como Secretário do Interior dos Estados Unidos por 13 anos, de 1933 a 1946, o mais longo 

mandato de qualquer pessoa para ocupar o cargo, e o segundo mais antigo membro do Gabinete na história dos 

EUA depois de James Wilson. Ickes e a secretária do trabalho, Frances Perkins, foram os únicos membros 

originais do gabinete de Roosevelt que permaneceram no cargo durante toda a sua presidência. Ickes foi 

responsável por implementar grande parte do " New Deal " do presidente Franklin D. Roosevelt . Ele estava no 

comando do programa de grande ajuda, a Administração de Obras Públicas (PWA), e encarregado dos esforços 

ambientais do governo federal. Em sua época, ele era considerado um importante porta-voz liberal, um orador 

habilidoso e um destacado defensor de muitas causas afro-americanas, embora às vezes ele fosse politicamente 

conveniente quando se tratava de segregação em nível estadual. Antes de sua carreira política em nível nacional, 

onde ele removeu a segregação em áreas de seu controle direto, ele havia sido o presidente da NAACP de 

Chicago. Robert C. Weaver, que em 1966 se tornou o primeiro afro-americano a ocupar uma posição de gabinete 

nos EUA, estava no "Black Kitchen Cabinet", o grupo de assessores de relações raciais de Ickes. Ele era pai de 

Harold M. Ickes , vice-chefe de gabinete da Casa Branca para o presidente Bill Clinton .Disponível em:  

https://www.britannica.com/biography/Harold-L-Ickes. Acesso em: 28 fev. 2019. 
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que a plataforma continental era semelhante a uma extensão da massa terrestre da nação 

costeira e, portanto, naturalmente adjacente a ela, uma vez que recursos frequentemente 

formam uma extensão em direção ao mar de uma piscina ou depósito que fica no território. 

Bastos (2005) destaca, entre as razões específicas, as necessidades energéticas 

resultantes do pós-guerra, associadas à consciência de uma necessidade iminente de ajudar a 

Europa na reconstrução. Também considera o interesse em procurar novos depósitos de 

petróleo, gás natural e minerais existentes no subsolo marinho tendo em vista prevenir falhas 

de abastecimento resultantes do baixo nível das reservas mundiais provocadas pela guerra e 

evitar importação daqueles bens estratégicos e a expansão da esfera de influência soviética.  

A Proclamação de Truman, destaca Coelho (2017), constituiu um passo para o 

desconhecido no que se refere ao exercício de poderes em áreas geográficas até então 

consideradas, na sua plenitude, como espaços de liberdade de toda a Humanidade. Esse 

avanço foi, contudo, mitigado pelo fato de que a soberania proclamada pelo presidente dos 

EUA diz respeito apenas a direitos sobre os recursos e não sobre estes e o espaço físico onde 

esses recursos se encontram. Efetivamente, destaca Machado (2015), a Proclamação de 

Truman foi, assim, seguida de uma série de iniciativas unilaterais por parte de vários Estados, 

entre os quais se destacam os latino-americanos, conforme se confirma a seguir: 

O Decreto n.º 14.708, de 11 de outubro de 1946, da Argentina. A Declaração 

presidencial do México, de 29 de outubro de 1945, publicada em cinco de dezembro 

de 1946. A Declaração do Presidente do Chile, de 23 de junho de 1947. O Decreto 

Supremo n.º 781, de um de agosto de 1947, do Presidente do Peru. A proclamação, 

de 27 de julho de 1948, da Costa Rica. A incorporação por El Salvador na sua 

constituição política de 1950. O Decreto nº 28.840, de oito de novembro de 1950, do 

Brasil. A Declaração de Santiago, de 18 de agosto de 1952, assinada a 18 de agosto 

de 1952 pelo Chile, Peru e Equador, e complementada em dezembro de 1954 pela 

Declaração de Lima, através das quais é reclamada por aqueles Estados a soberania 

e a jurisdição exclusiva de cada um deles sobre as águas adjacentes às respetivas 

costas, até a uma distância de 200 milhas. (COELHO, 2017, p. 51). 

Portanto, as declarações mencionadas anteriormente distinguiram-se claramente 

da Proclamação de Truman quanto aos respectivos objetos, ou seja, a natureza de poderes e a 

extensão geográfica. Diante disso, afirma Figueirôa (2014), ficou evidente nas declarações 

dos Estados Sul-americanos a abrangência do próprio leito e subsolo, bem como as águas que 

a eles estão sobrejacentes. Além da jurisdição e controle, havia o objetivo de exercer poderes 

soberanos sobre as próprias zonas em si. E por derradeiro, determinaram uma extensão 

geográfica equivalente a 200 milhas, substancialmente superior à largura até então 

normalmente reivindicada para o mar territorial e pela Proclamação de Truman. 



32 
 

A fim de compreender melhor o problema, Machado (2015) ressalta que, em 

1947, a ONU, nos termos do disposto na alínea a, do parágrafo 1, do artigo 13º, criou a 

Comissão de Direito Internacional (CDI) com o objetivo de promover o desenvolvimento 

progressivo do direito internacional e sua codificação, cuja missão foi preparar projetos de 

convenções sobre matéria ainda não regulada pelo direito internacional, suas fontes, tratados e 

as novas regras de costumes  que não se tenham desenvolvido suficientemente na prática dos 

Estados. Nesse projeto, destacam-se as sessões II, III, V e VIII celebradas em 1950, 1951, 

1953 e 1956. 

Soares (2002), por sua vez, declara que, em sua primeira sessão, em 1949, a CDI 

selecionou tanto o regime das águas territoriais como o do alto mar como temas de 

codificação. Para o tema alto mar, nomeou-se o Sr. Jean Pierre Adrien François5, como 

Relator Especial, que, posteriormente, teve seu mandato ampliado para incluir também o tema 

do mar territorial. Os temas foram considerados da segunda a oitava sessões, de 1950 a 1956, 

com base nos relatórios do Relator Especial, informações fornecidas por Governos e 

Organizações Internacionais, bem como documentos preparados pela Secretaria.  

Afirma Machado (2015) que oitenta e seis estados participaram da Conferência, 

cujo mandato era examinar a lei do mar, levando em conta não apenas os aspectos legais, mas 

também técnicos, biológicos, econômicos e políticos do problema, e incorporar resultados do 

seu trabalho em uma ou mais convenções ou outros instrumentos apropriados. Quatro 

convenções separadas foram adotadas pela Conferência, em 29 de abril de 1958, e abertas 

para assinatura até 31 de outubro de 1958. Posteriormente foram abertas para a adesão por 

todos os Estados Membros das Nações Unidas, bem como por outros Estados e agências 

especializadas convidadas pela Assembleia Geral.  

Os projetos finais relativos à plataforma continental, às pescarias e à zona 

contígua foram apresentados pela Comissão à Assembleia Geral na sua quinta sessão, em 

1953. Em 1956, declara Coelho (2017), a Comissão adotou o seu relatório final sobre o mar 

                                                           
5
 François, Jean Pierre Adrien , advogado ('s-Gravenhage 5-7-1889 -' s-Gravenhage 7-10-1978). Filho de 

Cornelis Joseph François, professor de matemática, e Willemina Catrina van Hoogstraten. Casado em 23-3-1921 

com Petronella Ida Wilhelmina van Doesburgh. Dois filhos nasceram desse casamento. Após o divórcio (20-12-

1935) casou-se em 16-1-1936 com Johann Martha Aurelia Feith jkvr. Nenhuma criança nasceu desse casamento. 

No departamento de Relações Exteriores que havia sido reorganizado depois da guerra, François era conselheiro 

do conselho jurídico internacional em decisões políticas e, entre outras coisas, envolvido na participação 

holandesa nas Nações Unidas e na questão indonésia. Ele também desempenhou um papel importante como 

membro da Comissão de Direito Internacional, um órgão que foi fundado em seu conselho pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 1948. François foi presidente da Comissão de Direito Internacional em 1953 e, 

como relator e especialista em conferências, teve um papel importante na formulação da Convenção de Genebra 

sobre o Direito do Mar (1958). Em parte por causa das ações conciliares de François, a Comissão de Direito 

Internacional alcançou um resultado importante. Disponível em: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-

2000/lemmata/bwn2/francois . Acesso em: 28 fev. 2019. 
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territorial. Na mesma sessão, todos os artigos preliminares relativos à lei do mar foram 

incluídos num único corpo sistemático, de modo a constituir uma versão final do direito do 

mar. Após a discussão do relatório da CDI sobre os trabalhos de sua oitava sessão, destaca 

Martins (2010), a Comissão decidiu convocar os Estados Unidos, e, portanto, quatro 

convenções separadas foram adotadas pela Conferência, em 29 de abril de 1958, e abertas 

para assinatura até 31 de outubro de 1958. Nessa perspectiva, 

Torna-se parte: na Convenção sobre o Mar Territorial e a Zona Contígua (entrou em 

vigor em 10 de setembro de 1964); a Convenção sobre o Alto Mar (entrada em vigor 

em 30 de setembro de 1962); a Convenção sobre a Pesca e a Conservação dos 

Recursos Vivos do Alto Mar (entrada em vigor em 20 de março de 1966) e a 

Convenção sobre a Plataforma Continental (entrou em vigor em 10 de junho de 

1964). Além disso, foi adotado um Protocolo Facultativo de Assinatura relativo à 

Solução Compulsória de Controvérsias, que entrou em vigor em 30 de setembro de 

1962. A Conferência também adotou as seguintes resoluções: Testes nucleares em 

alto mar, Poluição do alto mar por radioatividade Materiais, Convenções 

internacionais de conservação da pesca, Cooperação em medidas de conservação, 

Matança humana da vida marinha, Situações especiais relacionadas com a pesca 

costeira, Regime de águas históricas, Convocação de uma segunda Conferência das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar e Homenagem à Comissão de Direito 

Internacional.
6
 (LEE, 1983, p. 542, tradução nossa). 

 

 Conforme os Registros Oficiais da Conferência das Nações Unidas sobre a Lei do 

Mar, volume VI, Quarta Comissão, Plataforma Continental, Rezek (2002) argumenta que os 

projetos finais relativos à plataforma continental, às pescarias e à zona contígua foram 

apresentados pela Comissão à Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) e adotou-se o 

seu relatório final sobre o mar territorial. Na mesma sessão, todos os artigos preliminares 

relativos à lei do mar foram incluídos num único corpo sistemático, de modo a constituir uma 

versão final do direito do mar. Diante disso, fica evidente que surge pela primeira vez a 

necessidade de atribuir ao direito positivo um conceito relativamente recente, cuja existência 

não se enquadrava no direito consuetudinário da época, que considerava ser aquela zona como 

tradicionalmente sujeita às liberdades de alto-mar. 

                                                           
6
Four separate conventions were adopted by the Conference on 29 April 1958 and were opened for signature 

until 31 October 1958, and thereafter opened for accession by all Member States of the United Nations, as well 

as other States and specialized agencies invited by the General Assembly to become party to: the Convention on 

the Territorial Sea and the Contiguous Zone (entered into force on 10 September 1964); the Convention on the 

High Seas (entered into force on 30 September 1962). The Convention on Fishing and Conservation of the 

Living Resources of the High Seas (entered into force on 20 March 1966), and the Convention on the 

Continental Shelf (entered into force on 10 June 1964). In addition, an Optional Protocol of Signature 

Concerning the Compulsory Settlement of Disputes was adopted, which entered into force on 30 September 

1962. The Conference also adopted the following resolutions: Nuclear tests on the high seas, Pollution of the 

high seas by radio-active materials, International fishery conservation conventions, Co-operation in conservation 

measures, Humane killing of marine life, Special situations relating to coastal fisheries, Régime of historic 

waters, Convening of a second United Nations Conference on the Law of the Sea, and Tribute to the 

International Law Commission.  

 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_fishing.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_fishing.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_optional_protocol.pdf&lang=EF
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_optional_protocol.pdf&lang=EF
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Assim, nos debates das sessões ante as novas realidades que surgiram no cenário 

internacional, pretendiam os críticos que as convenções tivessem não somente o caráter de 

codificação, disciplinando e sistematizando as antigas regras costumeiras sobre o Direito do 

Mar, mas também representasse, na sua concepção e elaboração, o efetivo desenvolvimento 

surgido no pós-guerra. Na concepção de Figueirôa (2014), os anseios eram que as convenções 

de Genebra despertassem um novo paradoxo na criação de uma disciplina jurídica adequada 

às novas realidades, consubstanciando-se em veículo para o desenvolvimento progressivo do 

Direito Internacional e não numa codificação de costumes, que não atendiam ao interesse dos 

Estados. No entanto, 

Essas convenções não delimitaram claramente alguns assuntos polêmicos, como o 

da largura do mar territorial, o reconhecimento das águas históricas, a delimitação 

das zonas de pesca e a questão das águas arquipélagas. Destarte, foi convocada a 

Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, reunida em Genebra 

entre 17 de março e 27 de abril de 1960, que não conseguiu um consenso relativo a 

nenhum dos temas polêmicos, não resultando nenhuma convenção a ser assinada 

pelas partes, o que contribuiu para o malogro das convenções de Genebra. 

(FIORATI, 1997, p. 2). 

Importa sublinhar que, apesar de existir, no decurso da Conferência, uma 

percepção generalizada de que a fórmula aprovada para a definição de plataforma continental 

não era satisfatória, este não constituiu motivo suficiente para a Assembleia Geral justificar a 

convocação da Conferência de 1960. O objeto anunciado para essa Conferência foi apenas a 

largura do mar territorial ou limites de pesca. (MARRONI, 2013). 

O fato de o projeto apresentado pela CDI definir a plataforma continental com 

base expressa num duplo critério, profundidade até 200 metros e exploração de seus recursos, 

suscitou dúvidas pelas consequências que poderiam resultar da aplicação prática. Mas a 

Proclamação de Truman foi mais eficaz em seu entendimento ao fundamentar que há uma 

extensão geomorfológica natural da massa terrestre do território e, nesse caso, pelo critério da 

razoabilidade, seria justo que fosse o Estado costeiro a explorar os recursos naturais lá 

existentes. Depois de elucidar essas questões, é importante recorrer à concepção de Pereira da 

Silva (2015), segundo a qual essa alusão à extensão geomorfológica da plataforma continental 

com a parte emersa do Estado costeiro justificou a inclusão implícita de outro critério aos 

anteriores, a contiguidade. Essa definição não foi satisfatória face ao rápido desenvolvimento 

econômico e político, em particular com o surgimento de grande número de novos Estados 

que proclamaram independência finalizando seus processos de descolonização.  

Contudo, gerou-se uma grande incerteza relacionada ao fato de os Estados 

costeiros com capacidade tecnológica avançada virem a ser beneficiados e se apropriarem da 
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totalidade dos fundos marinhos, conquistando uma posição claramente vantajosa em relação 

aos Estados geograficamente desfavorecidos. (COELHO, 2017). 

Assim, relativamente à natureza dos poderes que o Estado costeiro exerce, Coelho 

(2017) explicita que a Convenção de Genebra sobre a Plataforma Continental classifica-os 

como soberanos e exclusivos, tendo em vista a exploração e a extração dos recursos naturais. 

Esse regime é claramente distinto do alto mar, uma vez que não afeta o regime das águas 

sobrejacentes nem o espaço aéreo situado sobre essas águas. Toda essa evolução em matéria 

de direito ambiental, no entanto, não se deu apenas no âmbito internacional, mas em cada 

país, incentivando a execução de vários tratados multilaterais de compromissos progressivos 

perante a comunidade internacional. Entretanto, nem todas as sessões lograram êxito.  

A fim de compreender melhor o problema, Coelho (2013) destaca que os 

fracassos da Conferência e do contexto político internacional levaram a uma revisão profunda 

da lei do mar. Nesse período, a Guerra Fria destacou as deficiências das Convenções adotadas 

pela Primeira Conferência em relação à regulamentação da liberdade de passagem e sobrevoo 

e a falta de regulamentação do fundo do mar ficou evidente quando os avanços técnicos 

possibilitaram o acesso aos recursos neles depositados, conforme se confirma em Garcia-

Carriazo (2017): 

[...] as convenções adotadas em 1958 logo mostraram sintomas de envelhecimento. 

Em particular, a Convenção sobre a Plataforma Continental afirmou que os autores 

não haviam estado em contato com a tecnologia que estava sendo desenvolvida e 

que, aparentemente, eles não contemplavam a possibilidade de que o leito do mar 

pudesse ser explorado para fins militares e comerciais em maior profundidade além 

dos 200 metros arbitrariamente selecionados.
7
 (GARCIA-CARRIAZO, 2017, p. 40, 

tradução nossa). 

As Convenções de Genebra de 1958 sofreram grande oposição dos países em 

desenvolvimento, que viam no conteúdo das quatro convenções a codificação de práticas que 

não levavam seus interesses em consideração. Nessa linha de raciocínio, Trindade (2003) 

demonstra que, em razão dessa oposição e de temas controversos que haviam ficado 

pendentes, como a largura do mar territorial, o reconhecimento das águas históricas, a 

delimitação das zonas de pesca, a liberdade de navegação em estreitos e canais e as águas dos 

arquipélagos, convocou-se a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

realizada em Genebra entre 17 de março e 27 de abril de 1960, antes mesmo de as 

Convenções de Genebra haverem entrado em vigor.  

                                                           
7
 Los Convenios adoptados en 1958 pronto mostraron síntomas de envejecimiento. En particular, el Convenio 

sobre la Plataforma Continental manifestó que los autores no habían estado en contacto con la tecnología que se 

estaba desarrollando y que, aparentemente, no contemplaron la posibilidad de que el lecho marino pudiese ser 

explotado para fines militares y comerciales a profundidades más allá de los 200 metros seleccionados 

arbitrariamente.  
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A segunda conferência fracassou em lograr consenso sobre esses temas pendentes. 

Tampouco se tratou dos fundos marinhos e oceânicos internacionais. Por sua vez, Coelho 

(2017) postula que uma terceira conferência foi realizada de 1973 a 1982, resultando na 

adoção da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que substituiu, para os 

Estados-signatários, as quatro convenções adotadas em 1958.  

1.2.2 A terceira conferência de 1973-1982 

Em 18 de junho de 1967, cerca de um mês antes da XXII AGNU, a delegação de 

Malta propôs formalmente a inclusão de um novo item na agenda da Assembleia, conforme é 

explicitado em Trindade (2003, p. 49): “Declaração e Tratado relativos à reserva 

exclusivamente para fins pacíficos do leito do mar e do fundo do mar, subjacentes aos mares 

para além da jurisdição nacional atual, e à utilização dos seus recursos no interesse da 

humanidade”
8
. 

 O embaixador de Malta, Arvid Pardo
9
, chamou a atenção da ONU sobre a 

possibilidade de potências mais tecnologicamente desenvolvidas, como os EUA, se 

apropriarem dos leitos marinhos e lançou o conceito de “patrimônio comum da humanidade” 

para todos os recursos minerais marinhos, incluindo os hidrocarbonetos, situados além das 

                                                           
8
Declaration and Treaty concerning the reservation exclusively for peaceful purposes of the sea-bed and the 

ocean floor underlying the seas beyond present national jurisdiction, and the use of their resources in the 

interests of mankind. (tradução nossa) 
9
Arvid Pardo (12 de fevereiro de 1914 - 19 de junho de 1999) foi um diplomata maltês e sueco, acadêmico e 

professor universitário. Ele é conhecido como "Pai da Lei do Mar". Pardo trabalhou como lavador de pratos e 

garçom em uma cadeia de restaurantes de Londres até que procurou um amigo de seu pai, David Owen, que 

estava ajudando a estabelecer as Nações Unidas em Londres. Owen o contratou como assistente na seção de 

documentários e, apesar de ter um doutorado, trabalhou como funcionário júnior encarregado de arquivos em 

1945. Ele serviu no Departamento de Tutela e Territórios Não Autônomos até 1960, quando se juntou ao 

Secretariado do Conselho de Assistência Técnica (precursor do PNUD) e serviu como vice-representante na 

Nigéria e Equador , onde ele estava estacionado antes de ser selecionado em 1964 como o primeiro 

Representante Permanente de Malta para as Nações Unidas pelo país recém-independente que ele havia visitado 

apenas brevemente durante sua vida. Durante seu tempo como delegado da ONU, trabalhou para reformar a lei 

do mar. Em 1º de novembro de 1967, ele fez um discurso eletrizante antes da Assembleia Geral, exigindo 

regulamentações internacionais para assegurar a paz no mar, para evitar mais poluição e para proteger os 

recursos oceânicos. Ele propôs que o fundo do mar faz parte da herança comum da humanidade, uma frase que 

aparece no artigo 136 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e pediu que algumas das 

riquezas do mar fossem usadas para financiar um fundo. Isso ajudaria a fechar a lacuna entre nações ricas e 

pobres. Foi Pardo que iniciou o processo de quinze anos que culminaria em 1982, quando a Convenção foi 

aberta para assinaturas, e nos primeiros anos, ele continuou um esforço dedicado para promover a questão, 

ajudando alcançar quase unânime passagem da Resolução AG 2749 em 17 de dezembro de 1970. Essa resolução 

incorporava princípios relativos ao fundo do mar e seus recursos que, mais tarde, seriam incorporados à 

Convenção. Pardo estava descontente com a provisão do instrumento final para uma Zona Econômica Exclusiva, 

lamentando que a herança comum da humanidade tivesse sido reduzida a "alguns peixes e um pouco de algas 

marinhas". De 1967 a 1971, Pardo também foi embaixador de Malta nos Estados Unidos. Durante o mesmo 

período serviu como Embaixador na URSS e foi Alto Comissário do Canadá de 1969 a 1971. Ele foi 

representante de Malta na Comissão Preparatória da Conferência do Direito do Mar em 1972 e liderou a 

delegação maltesa ao Comitê do Fundo Marinho da ONU de 1971-1973. Disponível em: 

https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/14918. Acesso em: 28 fev. 2019. 

https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/14918
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jurisdições nacionais, levando a AGNU, em 1970, a adotar a Declaração de Princípios, pela 

qual o leito dos oceanos e seu subsolo situado além das jurisdições nacionais, bem como seus 

recursos minerais, são patrimônio comum da humanidade. (FIORATI, 1997). 

Portanto, afirma Trindade (2003) que a Terceira Conferência foi preparada entre 

1967 e 1973 pelo Comitê para os Usos Pacíficos dos Fundos Marinhos e Oceânicos além dos 

Limites da Jurisdição Nacional, uma instituição criada por iniciativa da AGNU em 1968. As 

reações às ideias de Pardo foram contraditórias. Muitos países desenvolvidos adotaram uma 

postura de cautela no tratamento da matéria. O discurso foi bem recebido pelos países em 

desenvolvimento em geral. Destaca Fogueirôa (2014) que o embaixador Pardo trouxe para o 

debate a herança comum do fundo do mar além dos limites da jurisdição nacional, onde foram 

depositados importantes recursos minerais cuja exploração parecia prometer benefícios 

econômicos importantes. Em sua oratória, afirmou que os seguintes princípios devem ser 

incorporados ao tratado proposto: 

a) O leito do mar e o leito oceânico, sob as águas além dos limites das jurisdições 

nacionais, não estão sujeitos à apropriação nacional de forma alguma. b) O leito do 

mar e o fundo do oceano além dos limites das jurisdições nacionais devem ser 

reservados exclusivamente para fins pacíficos. c) A pesquisa científica sobre a 

profundidade dos mares e do fundo do oceano, não diretamente relacionada com as 

atividades de defesa, deve ser livremente acessível e disponível para todos. d) Os 

recursos do fundo do mar e do fundo do oceano, além dos limites das jurisdições 

nacionais, devem ser explorados essencialmente no interesse da humanidade, com 

especial interesse nas necessidades dos países pobres. e) A exploração e exploração 

do fundo do mar e do fundo do oceano além dos limites das jurisdições nacionais 

devem ser realizadas de maneira compatível com os princípios e propósitos da Carta 

das Nações Unidas.
10

 (GARCIA-CARRIAZO, 2017, p. 43, tradução nossa). 

Nessa linha de raciocínio, Beirão e Pereira (2014) postulam que Arvid Pardo 

reconhece e conclama a atenção da comunidade internacional ao determinar o reconhecimento 

do limite exterior da plataforma continental, que separa uma área sujeita à jurisdição do 

Estado costeiro de outra considerada como patrimônio comum da humanidade. O alto mar, a 

zona internacional dos leitos do mar e oceano seria definida pelo critério de exclusão. Nesse 

diapasão, a necessidade de conseguir uma definição para a obtenção de limites precisos para a 

                                                           
10

a) El lecho marino y el fondo oceánico, bajo las aguas situadas más allá de los límites de las jurisdicciones 

nacionales, no están sujetas a la apropiación nacional en manera alguna. b) El lecho marino y el fondo oceánico 

más allá de los límites de las jurisdicciones nacionales debe reservase exclusivamente para fines pacíficos. c) La 

investigación científica sobre la profundidad de los mares y de los fondos oceánicos, no directamente 

relacionada con actividades de defensa, debe ser libremente accesible y estar disponible para todos. d) Los 

recursos del lecho marino y del fondo oceánico, más allá de los límites de las jurisdicciones nacionales, deben 

explotarse esencialmente en interés de la humanidad, con especial interés en las necesidades de los países 

pobres. e) La exploración y la explotación del lecho marino y del fondo oceánico más allá de los límites de las 

jurisdicciones nacionales debe llevarse a cabo de modo coherente con los principios y propósitos de la Carta de 

las Naciones Unidas.  
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Área, tal como estabelecido na Resolução 2750 (XXV), seria, implicitamente, uma definição 

precisa para o limite exterior da plataforma continental.  

Por meio de um gentleman’s agreement
11

, as no-law-yet situations, embora não 

querendo vincular-se legalmente, as partes, nesse preciso momento, deixam aberta a 

possibilidade de o fazerem mais tarde – situação aplicada a processos de longa negociação, 

em que se faz necessária a elaboração de um memorial onde fiquem consignados os pontos 

em que elas já tenham chegado a um acordo. Estabeleceu-se que as partes decidiriam as 

questões debatidas na Conferência por consenso, sendo submetidas à votação apenas se esse 

fosse impossível, e que os temas abordados na Conferência seriam decididos como um 

conjunto (package deal). Esse gentleman’s agrément, em 1974, acabou evidenciando que as 

partes ainda não pretendem vincular-se, pois elas são livres tanto para contratar como para 

não contratar, parte integrante do Regulamento Geral da terceira conferência que serviu de 

base para todas as negociações nela havidas. (TRINDADE, 2003). 

Como se pode observar, Trindade (2003) explicita em sua obra que o método do 

package deal associava-se ao fato de que a grande maioria dos Estados desejava uma solução 

jurídica global para as várias matérias do Direito do Mar, que compreendesse o regime 

jurídico tanto das áreas de mar submetidas às jurisdições nacionais quanto do alto-mar e dos 

fundos marinhos internacionais, e que todas as questões relativas aos mares e aos oceanos são 

intimamente interligadas, demandando uma regulamentação jurídica integrada. É possível 

ressaltar que: 

Igualmente no mesmo dia, foi elaborada a Resolução 2.750 da Assembleia Geral, 

convocando uma conferência internacional sobre Direito do Mar, cujo objetivo seria 

“o estudo do estabelecimento de um regime internacional equitativo, combinado 

com um mecanismo internacional aplicável à Área e aos recursos dos fundos dos 

mares e oceanos, bem como a seu solo e subsolo, além dos limites da jurisdição 

nacional, uma definição precisa da Área e uma série extensa de tópicos pertinentes, 

como aqueles concernentes ao regime do alto-mar, da plataforma continental, do 

mar territorial (no qual se incluíam a questão de sua largura e dos estreitos 

internacionais) e da zona contígua, a pesca e a conservação dos recursos biológicos 

                                                           
11

Gentlemen's agreements são acordos internacionais destituídos de efeitos jurídicos, mas que exigem 

moralmente o seu cumprimento pelas partes contratantes. Charles Rousseau, FRANÇOIS e KRAUS aceitam a 

obrigatoriedade, apenas moral dos acordos em questão. VEICOPOULOS, contudo, afirma que, apesar de a 

obrigação de executar o acordo assinado ser individual e pessoal, é também jurídica e não unicamente moral 

como sustentam alguns autores, e, prossegue dizendo que ele não poderia ser moral, pois as noções de direito e 

moral pertencem a esferas distintas. FRANÇOIS diz que se lança mão do "gentlemen's agreements" quando as 

obrigações recíprocas não são suceptíveis de ser definidas com a necessária precisão jurídica, e cita, à guisa de 

exemplo, o "Root-Takahira Agreement" de 1907, por meio do qual o Japão se obrigou a prosseguir na sua 

política de desencorajamento da imigração dos seus nacionais para os Estados Unidos. O acordo Lansing-Ishii de 

1917 entre as mesmas partes, também é tido como u m "gentlemen's agreements". Segundo KRAUS, outros 

órgãos que não os diplomáticos podem concluir "gentlemen's agreements". Assim, os acordos do caso Schnábele 

de 1887, levados a cabo por agentes policiais fronteiriços franceses e alemães, são também "gentlemen's 

agreements". Disponível em: www.journals.usp.br/rfdusp/article/download/66702/69312. Acesso em: 28 fev. 

2019. 
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do alto-mar (estabelecendo direitos preferenciais dos Estados ribeirinhos), a 

proteção do meio marinho (incluindo-se a prevenção da poluição) e a pesquisa 

científica”. (FIORATI, 1997, p. 4). 

Sendo assim, a resolução citada anteriormente não tinha caráter erga omnes, mas 

motivou o Comitê a apresentar, em 17 de dezembro de 1970, na XXV Sessão, a “Declaração 

de Princípios a Reger o Fundo dos Mares e dos Oceanos bem como seus Subsolos, além dos 

Limites da Jurisdição Nacional”, que foram declarados “Área de Patrimônio Comum da 

Humanidade”, não constituindo objeto de apropriação por quaisquer Estados e de uso 

exclusivamente pacífico. Por sua vez, Fiorati (1997) declara que o processo não foi tão eficaz 

porque impetrou apurado conhecimento desse órgão que, até então, não era tão aparente tendo 

em vista os diversos interesses dos Estados e as grandes divergências surgidas na elaboração 

do Projeto de Convenção. 

Enfatizando esses aspectos, destaca Trindade (2013) que o Comitê dos Fundos 

Marinhos subdividira-se em três comissões
12

: a primeira, responsável pelo regime jurídico dos 

fundos marinhos, a segunda, autora do projeto relativo aos outros espaços oceânicos e a 

terceira designada a se ocupar da proteção e preservação do meio marinho, da pesquisa 

científica e da transferência de tecnologia.  

Reafirmaram os Estados participantes durante a convenção, conforme explicita 

Marroni (2013), que é indispensável manter o delicado equilíbrio na estrutura da futura 

Autoridade Internacional que administrará os fundos marinhos e oceânicos situados além dos 

limites da jurisdição nacional, declarados Patrimônio Comum da Humanidade, a fim de que 

sejam atendidos os interesses legítimos de todos, em particular os interesses e necessidades 

dos países em desenvolvimento. Como destaca a delegação brasileira e mexicana ao expor 

seus argumentos na terceira conferência, 

 Entre os diversos assuntos examinados na Comissão Política sob o item intitulado 

“Questão do Fundo do Mar”, merece menção especial a resolução co-patrocinada 

                                                           
12

Em agosto de 1973, o Comitê dos Fundos Marinhos apresentou uma lista com vinte e cinco temas a serem 

discutidos pelos Estados: 1. Regime jurídico internacional para os fundos dos mares e oceanos além da jurisdição 

internacional; 2. Mar territorial; 3. Zona contígua; 4. Estreitos utilizados para a navegação internacional; 5. 

Plataforma continental; 6. Zona econômica exclusiva situada além do mar territorial; 7. Direitos preferenciais do 

Estado ribeirinho sobre os recursos situados fora do mar territorial; 8. Alto-mar; 9. Países sem litoral; 10. 

Direitos e interesses de Estados de plataforma continental fechada, plataforma continental estreita ou costa 

pequena; 11. Direitos e interesses dos Estados de plataforma continental ampla; 12. Preservação do meio 

ambiente; 13. Pesquisa científica; 14. Desenvolvimento e transferência de tecnologia; 15. Acordos regionais; 16. 

Arquipélagos; 17. Mares fechados e semi-abertos; 18. Ilhas artificiais e instalações; 19. Regime das ilhas; 20. 

Obrigações e responsabilidade relativas aos danos por uso do meio marinho; 21. Solução de controvérsias; 22. 

Utilização com fins pacíficos do espaço oceânico, zonas de segurança; 23. Tesouros arqueológicos e históricos 

dos fundos marinhos fora dos limites da jurisdição nacional; 24. Transmissões em alto-mar; 25. Promoção da 

participação universal dos Estados nas convenções multilaterais relativas ao Direito do Mar. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/202/r133-14.PDF?sequence=4. Acesso em: 28 fev. 2019. 
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pelas Delegações do Brasil e do México que proíbe, até que seja elaborado um 

regime internacional para o fundo do mar além das jurisdições nacionais, aos 

“Estados e pessoas jurídicas ou físicas, a exploração e utilização dos recursos da 

área do leito do mar e fundo dos oceanos e seus subsolos, além dos limites da 

jurisdição nacional”, declarando que não serão reconhecidas quaisquer 

reivindicações de soberania sobre aquela área ou sobre seus recursos. Esse texto 

afirma a ilegalidade das atividades de exploração das áreas do fundo do mar, que já 

vêm sendo realizado por países desenvolvidos, em benefício próprio, o que contraria 

terminantemente o princípio que vimos defendendo no Comitê dos Fundos Marinhos 

e Oceânicos, segundo o qual o fundo do mar é herança comum da humanidade, e sua 

exploração deve beneficiar todos os países igualmente, com especial atenção às 

necessidades dos países em desenvolvimento, e contraria também o Direito 

Internacional Público Positivo, de forma indireta, posto que ele não tenha 

dispositivos específicos sobre a matéria. (TRINDADE, 2012, p. 238). 

Diante de tantos relatórios de argumentações convincentes e fundamentações 

concisas, principalmente dos países em desenvolvimento, como resposta ao quadro de 

insatisfações, um dos primeiros trabalhos do Comitê dos Fundos Marinhos ao iniciar a 

conferência, foi redigir uma moratória em relação à utilização dos recursos dos fundos 

marinhos e oceânicos internacionais.  

Portanto, em 15 de dezembro de 1969, a Assembleia Geral da ONU expediu em 

forma de declaração, por 62 votos a favor, 28 contrários e 28 abstenções, a Resolução nº 

2.574 D (XXIV), que foi uma espécie de moratória na tentativa de evitar a espoliação dos 

recursos dos fundos marinhos enquanto durassem as negociações. Diante disso, as pessoas 

físicas ou jurídicas ficavam obrigadas a se absterem de quaisquer atividades de exploração 

dos recursos dos fundos marinhos e oceânicos, e o respectivo subsolo, além dos limites da 

jurisdição nacional até que fosse definido um regime internacional adequado. Além disso, 

nenhuma pretensão sobre qualquer parte dessa área ou seus recursos deveria ser reconhecida. 

(TRINDADE, 2003). 

A despeito das controvérsias no seio do Comitê dos Fundos Marinhos, em 17 de 

dezembro de 1970, a AGNU, por 108 votos a favor e 14 abstenções, aprovou a Declaração de 

Princípios que governam os Fundos Marinhos, o Leito do Oceano, e seu Subsolo, além dos 

Limites da Jurisdição Nacional. Contudo, conforme destaca Figueirôa (2014), essa Declaração 

de Princípios logrou traduzir o mínimo denominador comum de consenso sobre os traços 

jurídicos fundamentais do regime a ser definido para os fundos marinhos e oceânicos 

internacionais. O presente documento expressa os seguintes conceitos: 

Reconhecia a existência dos fundos marinhos e oceânicos além dos limites da 

jurisdição nacional e, logo em seu artigo primeiro, os proclamava patrimônio 

comum da humanidade, sujeito aos princípios nela definidos. Esses princípios 

consistiam na inapropriabilidade e impossibilidade de sujeição à soberania (art. 2), 

na utilização exclusivamente para fins pacíficos (art. 5), no aproveitamento dos 

recursos em benefício da humanidade, em especial dos países em desenvolvimento 

(arts. 7 e 9), na cooperação científica internacional (art. 10) e na proteção ambiental 



41 
 

(art. 11). A Declaração, em seu art. 9, solicitava a conclusão de um tratado a respeito 

do tema para a definição do regime internacional da área, disposição reforçada pela 

Resolução 2.750 (XXV) da AGNU, que, na mesma ocasião, previu a convocação da 

Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar para 1973 e 

transformou o Comitê dos Fundos Marinhos em Comitê preparatório da futura 

Conferência. (TRINDADE, 2003, p. 53). 

Essa transformação em si mesma já representou uma inovação na prática do 

Direito Internacional Público, pois Beirão e Pereira (2014) postulam que a tarefa de preparar 

conferências e projetos de tratados cabia tradicionalmente à Comissão de Direito 

Internacional, órgão técnico da ONU, e não a um órgão intergovernamental como era o 

Comitê dos Fundos Marinhos.  

Em meio à perspectiva internacional para normatizar instrumentos jurídicos 

passíveis de credibilidade e concordância, em junho de 1972, foi realizada a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano em Estocolmo, Suécia. 

(FIG.4). Essa conferência ficou mais conhecida como Conferência de Estocolmo e teve a 

participação de 113 países, 250 organizações não governamentais e organismos da ONU, que, 

de forma precisa, expuseram quão intensamente eram seus anseios para definir padrões de 

conduta adequados à conservação da natureza, ao meio ambiente e, consequentemente, à 

sociedade humana global. (PASSOS, 2009). 

A expressão desenvolvimento sustentável surge como elemento de vanguarda para 

designar um modelo econômico que busque conciliar desenvolvimento econômico à 

preservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis. Segundo a ONU, o 

desenvolvimento sustentável é definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 

(ONU, 1972). 

              Figura 4 - Conferência sobre o Meio Ambiente de Estocolmo em 1972 

 
                     Fonte: Ministério do Meio Ambiente

13
. 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc. 

https://www.infoescola.com/ecologia/recursos-naturais/
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 Nessa linha de raciocínio, a Declaração de Estocolmo, de 1972, consolida a ONU 

como o principal mediador na perspectiva do Direito Internacional Público frente aos Estados 

para discutir direitos de soberania e principalmente institucionalizar os Princípios que 

determinarão a tutela jurisdicional internacional para a Convenção do Direito do Mar de 1982. 

Dr. Alexander Yankov14, representante da Bulgária em várias organizações e conferências 

internacionais como presidente da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar e presidente da terceira comissão em todas as sessões de 1973 a 1982, postula que: 

A Declaração de Estocolmo estabelece os princípios fundamentais e os principais 

objetivos da política ambiental, incluindo o ambiente marinho. O princípio 1 

proclama a responsabilidade solene para proteger e melhorar o ambiente para as 

gerações presentes e futuras. Além disso, o Princípio 7 enuncia o dever dos Estados 

de tomar todas as medidas possíveis para prevenir a poluição dos mares…”Essa 

disposição é a génese do artigo 192 da UNCLOS. Estabelece a obrigação geral dos 

estados de proteger e preservar o meio marinho. É pela primeira vez no direito 

internacional em prática que esta regra foi aceita como princípio geral da moderna 

lei, acarretando consequências legais. Esse foi um passo em frente no processo de 

transformação de uma declarativa em um dispositivo legalmente vinculativo. O 

Princípio 21 da Declaração serve como ponto de partida para os artigos 193, 195 e 

197 da UNCLOS
15

. (YANKOV, 2003, p.2, tradução nossa). 

Portanto, o denominador comum da Terceira Confêrencia sobre o Direito do Mar 

com a Conferência de Estocolmo de 1972 é demonstrada por Milaré (2014) ao relacionar a 

proteção e a preservação do meio ambiente marinho, os fundos marinhos como ordem de 

governança dos oceanos atrelada ao conceito de patrimônio comum da humanidade, conforme 

descrição a seguir: 

Em geral, admitiu-se que a UNCLOS é uma espécie de compromisso entre uma 

política avançada de proteção ambiental e os interesses econômicos dos estados de 

explorarem os recursos marinhos sob sua jurisdição. Portanto, disposições da 

                                                                                                                                                                                     
http://www.justificando.com/2015/06/09/feliz-aniversario-declaracao-de-estocolmo/>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
14

 ALEXANDER YANKOV, Diplomata Búlgaro, Oficial, Presidente do Comitê, da Terceira Conferência das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar; Embaixador no Reino Unido. Corte de Arbitragem, Câmara de Comércio 

da Bulgária. Presidente do Comitê da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 

Embaixador no Reino Unido desde 1972. Presidente da Assembleia da Organização Consultiva Marítima 

Intergovernamental, 1973. Membro, Tribunal Permanente de Arbitragem, Haia, 1970-1972. Professor de Direito 

Internacional da Universidade de Sófia desde 1968. V Presidente do Comitê das Nações Unidas para os usos 

pacíficos do leito marinho e do oceano, 1968. Conselheiro, Missão Permanente da Bulgária, Nova York, 1965-

1968. Professor Associado de Direito Internacional da Universidade de Sofia, 1957-1965. Secretário da União 

Internacional dos Estudantes, Praga, 1954-1957. Professor Assistente de Direito Internacional da Universidade 

de Sofia, 1951-1954. Disponível em: < https://prabook.com/web/alexander.yankov/760013>. Acesso em: 28 fev. 

2019. 
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The Stockholm Declaration laid down the fundamental principles and main objectives of environmental policy, 

including the marine environment. Principle 1 proclaims the solemn responsibility to protect and improve the 

environment for present and future generations. Furthermore Principle 7 enunciates the duty of States” to take all 

possible steps to prevent pollution of the seas…” This provision is the genesis of Article 192 of UNCLOS. It 

lays down the general obligation of states to protect and preserve the marine environment. It is for the first time 

in international law and practice that this rule was accepted as general principle of modern international law, 

entailing legal consequences. This was a step forward in the process of transformation of a declarative statement 

into a legally binding treaty provision. Principle 21 of the Declaration serves as a starting point to articles 193, 

195 and 197 of UNCLOS.  
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UNCLOS relativas à gestão e proteção dos recursos marinhos são 

predominantemente baseados na abordagem setorial e zonal. De acordo com a 

abordagem setorial, as medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição são 

consideradas dependendo da fonte específica de poluição (baseada em terra, de 

através da atmosfera, despejo, navegação, exploração do fundo do mar) e são 

realizadas separadamente. A abordagem zonal é determinada pelas características 

específicas da área marítima respectiva. A nova tendência avançada pela Agenda 21 

leva em conta a interdependência e integração de fatores sociais e econômicos com 

proteção ambiental
16

. (YANKOV, 2003, p. 2, tradução nossa). 

Tomando por base esse contexto, é importante frisar que a Conferência de 

Estocolmo foi muito importante por conciliar órgãos não governamentais, Estados e empresas 

privadas na legislação, nas regras administrativas e nas tecnologias confeccionadas para a 

exploração econômica do espaço marinho viabilizando métodos de cumprimento e execução 

eficientes. É importante ressaltar ainda que:  

Definidos os regimes jurídicos dos espaços marítimos, a Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar introduz o conceito de desenvolvimento sustentável 

nos artigos 204 a 225. Desse modo, a partir do Controle Sistemático dos riscos de 

poluição ou dos efeitos de poluição do meio marinho, os Estados devem publicar 

relatórios sobre os resultados obtidos, criar regras internacionais e legislação 

nacional para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, poluição de 

origem terrestre, poluição proveniente de atividades relativas aos fundos marinhos 

sob jurisdição nacional, poluição provenientes de atividades na área (significa o leito 

do mar, os fundos marinhos e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional), 

poluição por alijamento (lançamento deliberado no mar de detritos e de outras 

matérias, a partir de embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções), 

poluição proveniente de embarcações, poluição proveniente da atmosfera ou por 

meio dela, medidas relativas à navegabilidade das embarcações para evitar a 

poluição, medidas para evitar a poluição resultantes de acidentes marítimos. 

(FABRIZ; OBREGÓN, 2015, p. 180). 

Enfatizando esses aspectos, surge nova vertente jurídica denominada convenções-

quadro, em que se emolduram as grandes bases jurídicas do acordo assim como os direitos e 

obrigações das partes, postergando para um momento futuro sua regulamentação detalhada. 

Essa foi uma resposta ao sistema antropocêntrico dos países desenvolvidos atuando como 

uma ferramenta importante para o ambiente das relações multilaterais e soluções de 

controvérsias entre os Estados.  

 Portela (2014), por sua vez, declara que a Terceira Conferência sobre o Direito do 

Mar foi convocada com o propósito de alcançar êxito nas negociações até então pendentes da 

                                                           
16

However, it has generally been admitted that UNCLOS is a kind of a compromise between an advanced 

environmental protection policy and the economic interests of states to explore and exploit the marine resources 

under their jurisdiction. Therefore the provisions of UNCLOS relating to management and protection of marine 

resources are predominantly based on sectoral and zonal approach. According to the sectoral approach the 

measures to prevent, reduce and control pollution are considered depending on the specific source of pollution 

(land-based, from or through the atmosphere, dumping, navigation, exploitation of the seabed) are undertaken 

separately. The zonal approach is determined by the specific features of the respective maritime area. The new 

trend advanced by Agenda 21 takes into account the interdependence and integration of social and economic 

factors with environmental protection. (tradução nossa). 
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última conferência e de estudar um amplo programa que incluísse a revisão de aspectos 

tradicionais que já não atendiam aos anseios de desenvolvimento no atual cenário vigente e 

não promoviam a inclusão de questões não resolvidas como as controvérsias de entendimento 

no nível de patrimônio comum da humanidade. 

Nesse sentido, Rezek (2002) pontua que a primeira sessão começou em 1973, em 

Nova York, onde questões organizacionais relacionadas à Conferência foram discutidas. O 

segundo período de sessões, em que as questões substantivas começaram a ser estudadas, foi 

realizado em Caracas, a convite do governo venezuelano, durante o verão de 1974. Foram 

necessárias onze sessões durante quatorze anos para obter a aprovação de um texto de 

consenso. Na busca pelo acordo global desejado, dois mecanismos processuais fundamentais 

foram utilizados para superar os obstáculos e resolver as questões mais controversas: grupos 

restritos de negociação para examinar certos problemas e negociar textos. As principais 

comissões da Conferência e as delegações estabeleceram grupos de negociação quando 

perceberam discrepâncias em certas questões que dificultaram a negociação em plenário e a 

necessidade de avançar entre as delegações mais interessadas e os representantes dos grupos. 

Por outro lado, os textos de negociação continham rascunhos dos artigos da futura convenção, 

elaborados, em partes separadas e sob responsabilidade dos presidentes das principais 

comissões. Posteriormente, esses artigos foram unificados em um projeto de texto básico sob 

a responsabilidade do Colégio formado pelas principais autoridades da Conferência.  

Esse mecanismo forneceu à Conferência um texto para trabalhar e propor 

alterações. Dessa forma, foram feitas modificações graduais até chegar ao último texto de 

negociação, o Projeto de Convenção sobre o Direito do Mar de 1981, que poderia ser 

considerado, na maioria das suas disposições, um texto de consenso.  

Pode-se afirmar, como destaca Albuquerque e Nascimento (2002), que a Terceira 

conferência da ONU sobre Direito do Mar, com sessões em Nova York, Caracas e Genebra, 

de 1973 a 1982, culminou com a assinatura em Montego Bay, Jamaica, da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CONVEMAR), em 10 de dezembro de 1982, com a 

presença de 164 Estados (membros ou não da ONU), além de observadores e Organizações 

Intergovernamentais. 

1.2.3 O Direito do Mar e os espaços marítimos conforme a Convenção de Montego Bay 

 Após longas rodadas de discussão acerca dos conceitos que seriam tratados pela 

Convenção para o Direito do Mar, tendo em sua gênese uma ambiciosa e única agenda de 

vinculação internacional referente a assuntos catalogados no uso dos oceanos e com a missão 
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de torná-la pública à participação de todos os Estados de forma consensual, a CNUDM, 

segundo Machado (2015), introduziu os conceitos de mar territorial, zona contígua, zona 

econômica exclusiva e plataforma continental, nas áreas de jurisdição nacional, alto-mar e 

área internacional dos fundos marinhos, Área nas áreas de jurisdição internacional. A 

Convenção trata de diversas zonas, definindo para cada uma delas um grau de soberania e 

jurisdição dos Estados costeiros, bem como protegendo os direitos dos países 

geograficamente desfavorecidos. A Convenção positivou normas consuetudinárias que 

tornaram acessíveis o uso do mar.  

Destacam-se as expressões Explorar, Explotar
17

, Conservar, Administrar, 

exclusividade e soberania, uma vez que as perspectivas apresentadas pela Convenção 

estabelecem diretrizes para fins econômicos e científico-tecnológicos. Assim, tratou de 

conceituar e estabelecer extensões para cada uma das áreas antes tratadas costumeiramente, 

procurando dirimir as controvérsias existentes e preenchendo lacunas existentes. Nessa linha 

de raciocínio, Muehe e Garcez (2005) consideram águas interiores  aquelas que se encontram 

aquém da linha de base, a partir da qual o mar territorial é determinado, sendo consideradas 

águas internas ou nacionais, marítimas territoriais, de poder exclusivo, tendo regime jurídico 

próprio dos Estados costeiros, os quais exercem plena soberania tanto sobre elas quanto sobre 

o espaço aéreo acima e seu subsolo. Determina a CNUDM que, adjacente à linha de base, 

encontra-se o mar territorial a uma faixa de até 12 milhas marítimas. 

  Silva (2013) declara que é importante ressaltar que a linha de base normalmente 

é interpretada como uma linha imaginária traçada a partir da costa do Estado ribeirinho, com 

finalidade de ser base do cálculo de delimitação dos espaços oceânicos. Atualmente utilizam 

as linhas de base normal ou as de base retas. Afirma Menezes (2015) que as águas interiores 

juridicamente se convergem subordinadas ao domínio terrestre. Nota-se que as baías serão 

consideradas águas interiores desde que as linhas de baixa-mar ou linha de base dos pontos 
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Verbo transitivo. Explorar economicamente os recursos naturais de determinada porção de terra. Tirar proveito 

econômico de (determinada área), sobretudo quanto aos recursos naturais. Para as geociências, a explotação, ou 

exploração, em português de Portugal, é um termo técnico usado para se referir à retirada, extração ou obtenção 

de recursos naturais, geralmente não renováveis, para fins de aproveitamento econômico, pelo seu 

beneficiamento, transformação e utilização. Esse termo se contrapõe à exploração, que se refere à fase de 

prospecção e pesquisa dos recursos naturais. A exploração visa à descoberta, delimitação e definição de tipologia 

e teores e qualidade da ocorrência do recurso. Sobre-explotação (ou superexplotação) é entendido como uma 

explotação excessiva, nãosustentável, em relação a uma explotação julgada ser o máximo possível sobre a base 

de um critério definido e, assim, trazendo consequências negativas que, cedo ou tarde, serão prejudiciais aos 

próprios operadores ou a terceiros. Esses critérios podem ser físico/quantitativo, qualitativo, econômico, social 

ou ambiental. Disponível em:  https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/explotar/explorar/. Acesso 

em: 2 jan. 2019. 
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naturais de suas entradas não excedam 24 milhas náuticas, sendo os golfos, portos e 

ancoradouro e estuários considerados parte das águas interiores.  

Deve-se, portanto, dedicar atenção especial às exceções relacionadas à navegação 

de passagem inofensiva no mar territorial. Declara Souza (1999) que o Estado costeiro exerce 

soberania ou controle pleno sobre a massa líquida e o espaço aéreo sobrejacente, incluindo 

seu leito e subsolo, com direitos exclusivos sobre os recursos vivos e não vivos. A principal 

limitação à soberania costeira consiste no direito de passagem inocente dos navios sobre o 

mar territorial, pois o estado ribeirinho está sujeito a certas obrigações. 

O Estado costeiro, de acordo com Silva (2012), pode estabelecer a zona contígua 

como medida de proteção do seu território, que não se estenderá além de 24 milhas marítimas. 

Não tem, no entanto, soberania nessa região, devendo fiscalizar e reprimir infrações às 

normas sanitárias, fiscais, de imigração e outras vigentes em seu território. Está ligado 

diretamente a fundamento político de defesa e de segurança do Mar Territorial. Pode-se 

afirmar que a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) se sobrepõe e abarca a Zona Contígua, 

sujeitando esse espaço ao regime jurídico da ZEE. 

A zona econômica exclusiva está situada além do mar territorial e a este 

adjacente, não podendo exceder 200 milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se 

mede a largura do mar territorial. Na ZEE, o Estado costeiro possui direitos de soberania para 

fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não 

vivos das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo. (CANTARELLI, 

2001). 

Destaca Cantarelli (2001) que a investigação científica na ZEE brasileira, 

realizada por instituições nacionais e /ou internacionais, somente poderá ser realizada com o 

consentimento do governo brasileiro. Portanto, o Estado costeiro também tem jurisdição para 

regulamentar a investigação científica marinha, com direito exclusivo de construir, autorizar e 

regulamentar a construção, operação e utilização de ilhas artificiais ou outras instalações e 

estruturas com finalidades econômicas e /ou para fins de investigação científica.  

Na perspectiva de Menezes (2015), a CNUDM entende a plataforma continental 

como uma extensão submersa do território, reconhecendo a soberania do Estado costeiro para 

fins de exploração e aproveitamento dos recursos naturais nela existentes. Isso não se aplica  

às águas marinhas e ao espaço aéreo sobrejacente, mas apenas ao leito e ao subsolo ali 

existente. 

 Souza (1999), por sua vez, declara que a plataforma continental de um Estado 

costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu 
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mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre, até o 

bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das 

linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o 

bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. 

Determina expressamente a CNUDM que o Estado costeiro na plataforma 

continental exerce direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento dos seus 

recursos naturais, minerais e outros recursos não vivos do leito do mar e subsolo, bem como 

os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias. E esses direitos são exclusivos, ou 

seja, se o Estado costeiro não explorar e aproveitar os recursos minerais da plataforma 

continental, ninguém pode empreender essas atividades sem o seu expresso consentimento. 

(SOUZA, 1999). 

O alto-mar, de acordo com a CNUDM, compreende todas as partes do mar não 

incluídas na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores de um 

estado, nem nas águas arquipelágicas de um estado arquipélago, estando aberto a todos os 

Estados costeiros ou sem litoral, que nele tem liberdade de navegação, de sobrevoo, de 

instalação de cabos e dutos, de construção de ilhas artificiais e outras instalações. Também 

tem liberdade de pesca e de realizar investigações científicas, nos termos previstos na 

CNUDM. O alto-mar será utilizado para fins pacíficos, e nenhum Estado pode legitimamente 

pretender submeter qualquer parte do alto-mar à sua soberania. (CANTARELLI, 2001). 

Diante disso, conforme explicita Trindade (2003), a Área corresponde aos fundos 

marinhos e oceânicos que se situam além dos limites da jurisdição nacional. Os recursos da 

Área compreendem todos os minerais sólidos, líquidos ou gasosos in situ no leito do mar ou 

no seu subsolo. A Área, em certo sentido, é um conceito jurídico residual: trata-se, 

basicamente, do que resta dos fundos marinhos e oceânicos e seu subsolo, descontadas as 

plataformas continentais dos Estados.  

De acordo com esse conceito, a CNUDM não atribui competências para a 

Autoridade em termos da definição dos limites da Área, haja vista sua natureza jurídica 

residual, o que ocorrerá progressivamente, à medida que os Estados forem concluindo os 

levantamentos das respectivas plataformas continentais. Nesse aspecto, mais relevante é o 

papel da Comissão de Limites da Plataforma Continental. (RIBEIRO, 2015). 

Durante as negociações, complementa Ribeiro (2015), chegou-se a propor a 

inclusão dos objetos históricos e arqueológicos no patrimônio comum da humanidade, mas a 

disciplina do texto final da Convenção apenas determina o dever de conservação dos objetos 

históricos e arqueológicos situados na Área, ou sua disposição em benefício da humanidade 
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em geral, tendo particularmente em conta os direitos preferenciais do Estado ou país de 

origem ou dos Estados de origem cultural ou histórica e arqueológica do objeto.  

1.2.4  A conferência de 1982, a Convenção de Montego Bay 

Considerações jurídicas inéditas saem do uso costumeiro das pautas de discussões 

para se tonarem normas jurídicas dentro da Epistemologia jurídica internacional formando um 

novo conceito de princípios sem precedentes. Nas discussões, conforme postula Fiorati 

(1997), a diversidade das finalidades do Direito do Mar torna-se um direito a serviço da 

técnica, cartografia, geografia, geologia, biologia e até da ciência da administração, que 

passam a fazer parte do mundo jurídico, como a gestão econômica dos recursos biológicos e 

minerais, a representação geográfica e geológica dos mares, a pesquisa científica marinha, a 

manutenção e o equilíbrio da biosfera e os limites máximos e mínimos conjuminados nas 

margens de segurança para o aproveitamento dos recursos vivos, bem como para o alijamento 

de poluentes e outros. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em 

vigor no dia 16 de novembro de 1994, e, em razão de condicionantes presentes no bojo, os 

Estados adiaram a ratificação e promoveram alterações no texto original, resultando num 

acordo subsequente relacionado à execução da parte XI da Convenção, adotado em 28 de 

julho de 1994 e incorporado em 28 de julho de 1996 (MENEZES, 2015). 

Ela é composta de um Preâmbulo, 17 partes e nove anexos. No preâmbulo, são 

tratados os problemas do espaço oceânico, que estão intimamente ligados e devem ser 

tratados como um todo. São discutidas a soberania estatal e a necessidade da existência de 

uma ordem jurídica que facilite a comunicação entre os Estados, promovendo o uso pacífico 

das águas e uma ordem econômica internacional justa. As 17 partes da Convenção tratam da 

formação da Plataforma continental, da área, da solução de controvérsias e da participação de 

organizações internacionais. (WEIGERT; DE LACERDA BADARÓ, 2012). 

Destarte, diante desse embate emblemático, explica-se a preocupação ambiental 

relacionada ao Direito do Mar, por razões essencialmente fatídicas que alocavam o espaço 

marítimo num ambiente em que os danos ambientais seriam irreversíveis, não só para as 

espécies vegetais e animais, mas também para os próprios seres humanos, tendo como cenário 

a poluição telúrica, os vazamentos de petróleo e combustível, o alijamento de detritos 

poluindo os mares e oceanos. Dispostos a instituir uma disciplina jurídica unitária, abrangente 

e adequada às novas relações estatais que tenham por objeto o mar, a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 obedece à seguinte estrutura: 
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A uma complexa elaboração estrutural, tendo os seus trezentos e vinte artigos 

subdivididos em dezessete capítulos ou partes, cujos critérios obedecem às 

especificidades dos espaços marítimos e das relações conflitais a serem 

disciplinados, possuindo, ainda, nove anexos e uma declaração final. Fazem parte da 

Convenção todos os entes da sociedade internacional, mesmo aqueles considerados 

mediterrâneos, que são aqueles que não têm uma saída para o mar, que possuem 

direitos de explorar os recursos naturais marítimos em igualdade de condições. 

(MAZZUOLI, 2018, p. 710). 

Além disso, como referência ao Direito do Mar, Trindade (2012) destaca que se 

deve ter o maior cuidado em não associar a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar às Convenções de Genebra de 1958, já que todas elas incluem disposições que não 

podem justificadamente ser consideradas como normas internacionais de caráter geral, mas 

apenas “juris inter partes”. É importante ressaltar ainda que: 

A entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar passa a 

ser uma garantia para a solução pacífica de conflitos relativos aos usos do mar, já 

que regulamenta e cuida dos deveres fundamentais de proteção ambiental dos 

espaços marítimos, cria o Estatuto Internacional do Direto do Mar, a Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos, permitindo que as relações entre os Estados e os 

organismos internacionais contribuam na adoção de medidas internas e 

internacionais para a preservação no presente e no futuro das riquezas oferecidas 

pelo mar. (FIORATI, 1997, p. 3). 

O alicerce político das Nações Unidas para criar estratégias seguras e garantir sua 

eficácia na Convenção sobre o Direito do Mar foi o surgimento de um novo contexto 

internacional que visava disciplinar atividades que transcendessem os limites físicos dos 

Estados criando um conjunto de normas jurídicas para regulamentar. Entre as tendências de 

evolução, saltava aos olhos a universalização econômica. Era necessário legitimar o uso dos 

mares e oceanos pelos Estados impondo-lhes obrigações, limites e sanções. 

O amadurecimento de estratégias, econômicas, políticas, sociais e culturais e a 

regionalização dos Estados em decorrência do caráter transnacional, sem fronteiras em razão 

das correntes oceânicas, serviram como zona de tensões por conta de seu uso. Assim, o 

espírito norteador da Convenção foi e continua sendo o propósito de estabelecer a cooperação 

mútua para a manutenção da paz e do progresso coletivo das sociedades e dos povos. É 

compreensível descrever que a história baliza o grande desafio que ocorreu nos séculos XIX e 

XX, que foi o reconhecimento de soberania dos Estados sobre os espaços marítimos ricos em 

petróleo e minerais.  

Contudo, a Convenção inaugura fortes tendências ao expor diretrizes e condutas 

eficazes como um instrumento que estabelece segurança nas relações internacionais. 

Desenvolve textos de forma previsível, como resultado de longo debate com ampla aceitação. 
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Surge como farol direcionando os Estados nas relações e efetivando soluções pacíficas bem 

sucedidas por meio da adoção de medidas de conexão entre os povos e Estados.  

A Parte I compõe-se de uma introdução explicativa sobre os diversos termos 

utilizados na redação da Convenção, enquanto, da Parte II até a Parte X, estão disciplinados 

os diversos espaços marinhos na seguinte ordem: mar territorial, contendo normas ligadas a 

seus limites, à passagem inocente de navios, jurisdição sobre os navios em mar costeiro e 

zona contígua; estreitos, contendo normas sobre regime jurídico e passagem em trânsito; 

Estados arquipelágicos; zona econômica exclusiva; plataforma continental; alto-mar, 

delimitando a jurisdição sobre os navios e a conservação de recursos vivos do alto-mar; 

regime de ilhas; mares fechados e direito e acesso ao mar dos Estados desprovidos de litoral. 

(FIORATI, 1997). 

Com a eminência da entrada em vigor da Convenção, os Estados descontentes 

tiveram de agir, e foi então realizado o chamado Acordo de 1994 em Nova York, a fim de 

encontrar uma solução eficaz para a Parte XI. Foi então aprovada uma Resolução contendo 

interpretações sobre a forma de aplicação da Parte XI. (ZANELLA, 2017). 

A Parte XI, intitulada Área e considerada a mais polêmica da Convenção, por 

envolver tecnicamente a estrutura e fomentos dos países desenvolvidos, conforme explicita 

Fiorati (1997), refere-se ao aproveitamento econômico dos recursos do alto-mar e dos fundos 

marinhos, estabelecendo políticas de exploração, órgãos internacionais que farão a supervisão 

dessa exploração, como a Empresa, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e seus 

respectivos custos, recursos financeiros, estrutura de funcionamento, poderes e imunidades. 

Da Parte XII até a Parte XIV estão previstos, nesta ordem, a proteção e 

preservação do meio marinho, contendo normas referentes à cooperação internacional, 

assistência técnica, normas para reduzir e controlar a poluição com suas respectivas garantias, 

responsabilidades e imunidades; investigação científica marinha disciplinando as instalações e 

equipamentos e a sua realização, bem como as responsabilidades e o desenvolvimento e 

transferência de tecnologia marinha acerca da cooperação tecnológica e da criação de centros 

de pesquisa científica e tecnológica marinhas. (FIORATI, 1997). 

Na Parte XV, está disciplinado um sistema de solução de controvérsias que 

estabelece, conforme descreve Fiorati (1997), um procedimento de conciliação, a criação de 

um Tribunal Internacional de Direito do Mar, a utilização da Corte Internacional de Justiça e a 

criação de dois Tribunais Arbitrais. Já nas Partes XVI e XVI, conforme destaca Fiorati 

(1997), estão contidas as disposições gerais e finais. Relativamente aos Anexos, o primeiro 

refere-se às espécies altamente migratórias, relacionadas com a criação da zona econômica 
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exclusiva, e o segundo trata da criação de uma comissão para delimitar a plataforma 

continental, conforme demonstra a figura 5. 

Figura 5 – Solução de controvérsias, Órgãos da CNUDM. 

Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas CNDUM
18

. 

Os Anexos III e IV dizem respeito às condições para a prospecção, pesquisa e 

aproveitamento dos fundos marinhos e ao estatuto da empresa e estão relacionados 

diretamente com a Parte XI. Os Anexos V a VIII reportam-se diretamente ao sistema de 

solução de controvérsias, disciplinando respectivamente o processo de conciliação; o estatuto, 

a organização, a jurisdição, o processo, as Câmaras especiais do Tribunal Internacional do 

Direito do Mar; a arbitragem e a arbitragem especial. O Anexo IX disciplina a participação 

das organizações internacionais na Convenção. (FIORATI, 1997). 

 

                                                           
18

 Disponível em: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_purpose.htm. Acesso em: 2 nov. 2018. 
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2  PLATAFORMA CONTINENTAL E SUA LOCALIZAÇÃO 

A segunda metade do século XX está marcada por um desenvolvimento 

tecnológico com precedentes de uma evolução para adaptação dos conceitos jurídicos. Nesse 

contexto, a ciência geográfica possibilitou estruturar os espaços marinhos, uma vez que se 

utilizou como principal ferramenta o desenho de linhas de base e, consequentemente, a 

delimitação. Portanto, os avanços tecnológicos contribuíram para o desenvolvimento da 

pesquisa e exploração dos oceanos para fins econômicos e a exploração intensiva dos recursos 

marinhos. Surge nessa empreitada adventista o termo plataforma continental. 

A expressão “Plataforma Continental” foi evidenciada em 1887 por Hugh Robert 

Mill
19

, geógrafo e meteorologista escocês. Nesse sentido, Figueirôa (2014) argumenta que a 

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea
20

 (DOALOS) define-a com base na 

nomenclatura utilizada pela disciplina da Geologia para indicar a massa terrestre continental 

que desliza suavemente sob o mar até onde começam as grandes profundidades oceânicas. 

                                                           
19

Hugh Robert Mill (28 de maio de 1861 - 5 de abril de 1950) foi um geógrafo e meteorologista escocês influente 

na reforma do ensino de geografia e no desenvolvimento da meteorologia como ciência. De 1902 a 1906, foi 

secretário honorário da Real Sociedade Meteorológica e tornou-se seu presidente em 1907. Mill serviu em 

muitos comitês ligados à meteorologia e assuntos afins, incluindo o Conselho Internacional para o estudo do mar 

(1901-8) e o comitê da Junta Comercial sobre o poder da água das Ilhas Britânicas (1918). Em 1901, tornou-se 

diretor da British Rainfall Organization e editor da revista britânica British Rainfall and Symons. Quando a 

British Rainfall Organization foi convertida em um fundo em 1910, ele se tornou o presidente do conselho de 

administração, cargo do qual se aposentou em 1919. De 1906 a 1919 ele foi especialista em chuvas no Conselho 

Metropolitano de Água. Ele ocupou o cargo de secretário da Royal Geographical Society durante o 

envolvimento da Sociedade com as principais expedições antárticas britânicas do final do século XIX e início do 

século XX. Ele era amigo e confidente de Scott, Shackleton e especialmente de William Speirs Bruce, que 

liderou a Expedição Nacional Antártica Escocesa, de 1902 a 1904. Ele iniciou a mudança de Bruce da medicina 

para a pesquisa polar, recomendando-o à expedição baleeira de Dundee à Antártica, de 1892 a 1893, e a outras 

expedições ao Ártico. Em 1923, ele produziu a primeira biografia completa de Shackleton. Mill recebeu a 

Medalha Victoria da Royal Geographical Society (1915) e a Medalha Symons da Sociedade Meteorológica 

(1918). Ele é comemorado pelo Glaciar Mill, um afluente do Glaciar Beardmore a 85 ° 10′S 168 ° 30′E. 

Disponível em:  https://www.geni.com/people/Hugh-Mill/6000000029839491477. Acesso em: 24 fev. 2019. 
20

Divisão para os Assuntos do Mar e a Lei do Mar. Fornece aos Estados e organizações intergovernamentais uma 

série de serviços jurídicos e técnicos, tais como informação, aconselhamento e assistência, Também auxilia  na 

condução de pesquisas e preparação de r estudos relacionados à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar (UNCLOS), o Acordo relativo à implementação da Parte XI da UNCLOS e o Acordo para a 

implementação da UNCLOS relativo à Conservação e Gestão de Estoques de Peixes Transzonais e Estoques de 

Peixes Altamente Migratórios (Acordo de Estoques de Peixes da ONU) com vistas a promover um melhor 

entendimento da UNCLOS e dos Acordos de Implementação, sua aceitação mais ampla, aplicação uniforme e 

consistente e implementação efetiva; Prestação de serviços substantivos à Assembleia Geral sobre o direito dos 

assuntos marítimos e oceânicos, incluindo o Processo Consultivo Informal Aberto das Nações Unidas 

estabelecido pela Assembleia Geral em sua resolução 54/33, a fim de facilitar a revisão anual pela Assembleia de 

desenvolvimentos em assuntos oceânicos; a Reunião dos Estados Partes da Convenção e a Comissão sobre os 

Limites da Plataforma Continental; Prestar apoio às organizações do sistema das Nações Unidas para facilitar a 

coerência com a Convenção dos instrumentos e programas em suas respectivas áreas de competência; 

Descarregar as responsabilidades, além das funções de depositário, do Secretário-Geral sob a UNCLOS e o 

Acordo da ONU sobre os estoques de peixes; Realizar atividades de monitoramento e pesquisa e manter um 

sistema de informação abrangente e biblioteca de pesquisa sobre a Convenção e sobre a lei dos assuntos 

marítimos e oceânicos; e fornecendo treinamento e companheirismo e assistência técnica no campo do direito 

dos assuntos marítimos e oceânicos. Disponível em: http://www.un.org/depts/los/. Acesso em: 28 fev. 2019. 

 



53 
 

Esse fato natural, o prolongamento dos continentes sob o mar, constituiu a base para as 

primeiras reivindicações estatais sobre a plataforma, que viria a culminar no regime 

estabelecido pela CNUDM.  

O conceito definitivo de plataforma continental foi instituído pelo artigo 76º da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, em preparação para a 

Convenção de Montego Bay. Explicita Zanella (2017) que se trata de uma ficção científica e 

de direito exigente retratando as origens da regulação dessa área. Contudo, a Plataforma 

Continental não é tão plana como se pode imaginar. Pelo contrário, é normalmente 

acidentada, em contraste com as grandes profundidades que geralmente são uniformes, com 

enormes planícies abissais. Isso não exclui a existência de fossas abissais, gargantas, cabeças 

e cadeias de montes, picos submarinos, dorsais oceânicas entre outros tipos topográficos dos 

fundos oceânicos.  

Para a CNUDM, a definição da plataforma continental parte de termos geológicos 

aos quais se atribui um aspecto jurídico. Sendo assim, um Estado costeiro não se formou 

derivado das leis da natureza nem da configuração do mar, do fundo do mar ou do subsolo. 

Mas a lógica do artigo 76º baseia-se nas distintas realidades geográficas, com o dever jurídico 

de reconhecer a integração das características naturais das bases territoriais dos Estados 

costeiros. Diferentemente do conceito estabelecido para definir a margem externa continental, 

a plataforma continental jurídica pode incluir parte do fundo do oceano quando a borda 

externa da margem continental estiver a menos de 200 milhas náuticas da linha de base. 

Portanto, o sentido concedido pela Convenção de Montego Bay ao prolongamento natural do 

território difere do conceito de prolongamento submerso da margem continental. A noção de 

extensão natural utilizada na definição da plataforma continental é um conceito rigorosamente 

jurídico que se refere ao território terrestre, sob jurisdição dos Estados. Sob a ótica científica, 

a plataforma continental é parte integrante da margem continental, constituindo o elemento 

geomorfológico marinho mais próximo do território Estado costeiro. Antes apresentar uma 

descrição detalhada do conceito de plataforma continental, é essencial esclarecer os principais 

aspectos geofísicos. 

2.1 Importância e características da Plataforma Continental 

Durante milênios, não escapamos ao domínio do homem. A influência de um 

Estado não percorria mais de uma distância de três milhas náuticas de costa, sendo 

praticamente um tiro de canhão que determinava essa amplitude. Contudo, a humanidade 

descobriu os fundos marinhos e começou o maior empoderamento de apropriação de terras da 
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história. Com a ideia de que a massa continental submergida, na realidade, é uma prolongação 

de sua superfície terrestre, quem vai discutir que não compõe o prolongamento natural e faz 

parte de seu território? 

Assim é o despertar do século XX para os Estados perante a comunidade 

internacional. Quanto mais as pesquisas comprovavam que havia recursos minerais com 

abundância para uso econômico nos fundos oceânicos, mais Estados reclamavam a 

propriedade. A ciência e a tecnologia sempre desempenharam um papel na exploração e 

documentação dos oceanos. Destaca Sousa (2018) que, no século XVIII, os avanços na 

tecnologia aumentaram as possibilidades de interagir com o ambiente marinho. Contudo, a 

segunda metade do século XX é marcada por um desenvolvimento tecnológico sem 

precedentes, que exige uma evolução e adaptação dos conceitos jurídicos.  

Nesse contexto, o termo plataforma continental distanciou-se do conceito 

estritamente científico, embora a fundação seja constituída por uma série de elementos 

geográficos e topográficos. Assim, afirma Sousa (2018), a doutrina considera que atualmente 

temos uma definição cientificamente fundamentada, legalmente defensável e politicamente 

aceitável. 

Com o fim da II Guerra Mundial, reforça-se a consciência na comunidade 

internacional do valor econômico dos recursos do mar e, consequentemente, a reivindicação 

da extensão do mar territorial para a expansão da soberania. Nessas palavras, o Presidente 

Truman
21

 afirmou existir um novo espaço marítimo, a plataforma continental, sujeita à 

relativa jurisdição e controle do Estado costeiro por sua natureza e formação. Foi uma 

afirmação verdadeira da propriedade que vai além de uma reivindicação de soberania. 

Sendo assim, a Proclamação da extensão de jurisdição dos EUA justifica-se para a 

eficácia de medidas de conservação e utilização dos recursos da Plataforma, mas depende da 

cooperação e proteção do Estado por ser este inerente paradigma. Assim, são naturalmente 

pertencentes a ele seus recursos constituídos em direção ao mar do ponto de vista geológico, o 

que reforça a tese de que é titular da massa continental e também da Plataforma pautados no 

princípio de que “o acessório segue o principal”. (FIGUEIRÔA, 2014). 

                                                           
21

A proclamação aponta e origina duas áreas até então inexistentes: a plataforma continental e a zona de pesca 

(atualmente denominada Zona Econômica Exclusiva). O argumento para a criação da Plataforma Continental 

teve por base o reconhecimento científico do fato de a terra firme norte-americana não terminar na fronteira 

marítima, mas se estender mar adentro num prolongar natural da costa. O Estado costeiro deveria ter alguma 

jurisdição relativa aos recursos naturais do Alto Mar adjacente para fins de exploração e controle destes, em 

especial da pesca. PRESIDENT TRUMAN’S PROCLAMATIONS ON U.S. POLICY CONCERNING 

NATURAL RESOURCES OF SEA BED AND FISHERIES ON HIGH SEAS. Disponível em:  

WWW:URL:http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=12332>https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&as_sdt=0%2C5&q=+Truman%2C+de+28+de+setembro+de+1945&btnG=. Acesso em: 28 Jan. 2019. 
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A história geológica da terra não favorece os Estados por igual. Existem 

dimensões variadas por continentes que deixam na plataforma continental uma variável 

inconstante. Como exemplo, conforme Rezek (2002) destacam-se a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), que possui uma borda continental com mais de 400 km² e o 

Sudeste da África Ocidental, que possui uma borda continental de somente 20 km².  

Além da importância disso para compreender o processo de investigação, pode-se 

destacar também que, conforme Zanella (2017), quando o Chile e Equador, em 1947, 

declararam unilateralmente direitos de soberania sobre 200 milhas marítimas adjacentes a 

suas costas, o Peru, em 1952, juntou-se a eles formando a Declaração de Santiago. Afirmaram 

nessa declaração que também possuíam direitos exclusivos de exploração tanto das águas 

como do leito e subsolo marítimo nas 200 milhas adjacentes. 

 Essas declarações unilaterais justificavam-se pelo fato de esses países 

simpatizarem com a ideia da plataforma continental, quando na realidade, não a possuíam. As 

costas desses Estados terminam logo numa fossa abissal, o que os impediria, a princípio, pela 

natureza, de reivindicar a exploração. Logo, a reivindicação das 200 milhas consubstancia 

aplicação do princípio da igualdade entre Estados.  

Tomando por base esse conceito, é importante frisar que não constitui objeto de 

interesse a borda do talude continental, como veremos mais detalhes no capítulo seguinte. 

Interessa, sim, a extensão do mar com plataforma ou sem plataforma. O fator 200 milhas, 

explicita Beirão e Pereira (2014), determina a consistência do sistema marinho chileno e 

peruano.  

Esses países deficitários de extensão natural territorial para além-mar não estavam 

dispostos a dividir os direitos de jurisdição e muito menos os direitos de águas livres. Nesse 

sentido, a ONU fez um grande esforço para unificar e universalizar os diversos atos 

unilaterais estatais. Forma-se, então, o primeiro instrumento plurilateral latino-americano que 

protege o interesse dos Estados costeiros.  

A definição real de plataforma continental, criada pelo artigo 76 da Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, é uma determinação científica e de 

direito exigente. Essa base científica é composta de aspectos geográficos e técnicos. Por um 

lado, a ciência geográfica possibilita a estruturação dos espaços marinhos, uma vez que é 

utilizada como principal ferramenta para o desenho de linhas de base e, consequentemente, 

para a delimitação de espaços e a determinação de condições de exploração.  

Por outro lado, os avanços tecnológicos promoveram o desenvolvimento da pesquisa 

e exploração dos oceanos para fins econômicos e a exploração intensiva dos 
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recursos marinhos. Esses dois pilares são complementados por uma dimensão 

econômica, contemplada pela Convenção de Montego Bay, cujo objetivo é reduzir 

as desigualdades econômicas por meio da regulamentação do acesso aos recursos 

naturais. Nesse sentido, ajudou muito o desenvolvimento cartográfico-científico, 

com as cartas geográficas marítimas, bem elaboradas, mostrando que em boa parte 

dos oceanos há, além da linha costeira, extensas faixas de terra submersas a pequena 

profundidade, que aumentava gradativamente, à medida que se distanciava da costa 

em direção ao alto-mar (FIORATI, 1999, p. 14). 

Nessa perspectiva, a convenção entende e ratifica em seus artigos que a 

Plataforma Continental é um alargamento submerso do território, seguindo a soberania do 

Estado para fins de exploração e bom emprego dos recursos naturais nela existentes, não se 

justapondo às águas marinhas e ao espaço aéreo sobrejacente, mas exclusivamente ao leito e 

ao subsolo que ali de fato existe. É importante frisar que o Estado costeiro, conforme a 

convenção, exerce direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento dos seus 

recursos naturais, e esses direitos são exclusivos, ou seja, se o Estado costeiro não explorar e 

aproveitar os recursos minerais da Plataforma Continental, ninguém tem a permissão de 

empreender essas atividades sem o seu expresso consentimento. (FIGUEIRÔA, 2014).  

Para a Convenção, a plataforma continental é assim definida: 

A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo das 

áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, em toda a extensão do 

prolongamento natural do seu território terrestre, até o bordo exterior da margem 

continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir 

das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da 

margem continental não atinja essa distância. A margem continental compreende o 

prolongamento submerso da massa terrestre do Estado costeiro e é constituída pelo 

leito e subsolo da plataforma continental, pelo talude e pela elevação continental. 

Não compreende nem os grandes fundos oceânicos, com as suas cristas oceânicas, 

nem o seu subsolo. O Estado costeiro deve traçar o limite exterior da sua plataforma 

continental, quando esta se estender além de 200 milhas marítimas das linhas de 

base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, unindo, mediante linhas 

retas, que não excedam 60 milhas marítimas, pontos fixos definidos por coordenadas 

de latitude e longitude. (BRASIL, 1990). 

Nesse diapasão, o Estado costeiro tem duas opções: fixar sua plataforma 

continental até uma distância máxima de 200 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de 

base, independentemente dos seus fatores geológicos ou geomorfológicos, ou estender sua 

Plataforma Continental até o bordo exterior da margem continental, desde que esse limite não 

exceda 350 milhas marítimas ou uma distância que não exceda 100 milhas marítimas da 

isóbara de 2.500 metros. (PEREIRA DA SILVA, 2015, p. 172). 

De acordo com o artigo 77º da CNUDM, o Estado costeiro exerce direitos de 

soberania sobre a Plataforma Continental para efeitos de exploração e aproveitamento dos 

seus recursos naturais. São direitos que determinam a sua natureza jurídica amparada nos 

princípios da exclusividade e da independência. Nesse sentido, se o Estado não explora a 
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Plataforma Continental ou não aproveita seus recursos naturais, não será permitido a nenhum 

outro Estado empreender essa atividade sem o expresso consentimento do Estado possuidor.  

Dá-se, portanto, poderes de interdependência ao Estado reservando-o do opróbrio 

que ocorre na Zona Econômica Exclusiva, que outorga poderes de mera fruição, e na qual os 

direitos não são exercidos sobre as águas, mas sobre os recursos naturais nelas encontrados. 

Sobre o direito de instalar cabos e dutos submarinos na Plataforma Continental, a Convenção 

reconhece, portanto, o direito do Estado costeiro de disciplinar as regras para colocação de 

tais cabos, bem como de determinar seu traçado, conforme demonstra a figura 6. 

Figura 6 – Plataforma e navio na superfície, coligados por vários cabos a pontos de extração 

de gás do subsolo no fundo do mar 

 

                Fonte: As riquezas do fundo do mar
22

. 

Só haverá impedimento do direito de instalação caso esse Estado decida tomar 

medidas razoáveis para a exploração da sua Plataforma Continental, para o aproveitamento de 

seus recursos naturais e para a prevenção, redução e controle da poluição causada pelos dutos 

e cabos, devendo os Estados que pretendem exercer esse direito levar em conta os cabos e 

dutos já instalados e sua manutenção. (MENEZES, 2015). 

Depreende-se do exposto que a delimitação da Plataforma Continental entre 

Estados deve ser amplamente publicada e exposta por meio de cartas de escalas e listas 
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coordenadas geográficas, com as linhas do limite exterior, e apresentadas ao Secretário Geral 

das Nações Unidas.  

Afirma Menezes (2015) que, no momento da delimitação do espaço da Plataforma 

Continental entre Estados com costas adjacentes ou situadas frente a frente, deve-se observar, 

em primeiro lugar, a existência de algum acordo entre eles; em caso de não existência, 

consideram-se as fontes disponíveis do Direito Internacional, a fim de se chegar a uma 

solução equitativa. Em caso, porém, de persistência da controvérsia, deverão os Estados 

recorrer aos mecanismos de solução de controvérsias e buscar todas as formas de solução 

pacífica, especialmente os caminhos diplomáticos. 

Contudo, a competência do Estado costeiro sobre a Plataforma Continental não se 

reveste do mesmo poder de Soberania que é exercido sobre o leito e o subsolo do Mar 

Territorial. O poder do Estado sobre o Mar Territorial explicita Zanella (2017), é 

absolutamente mais abrangente que os direitos sobre a Plataforma Continental, que deve ser 

considerada apenas como o prolongamento do território do Estado. Este, por sua vez, exerce 

sobre o leito e o subsolo do Mar Territorial poder de soberania.  

Sobre a Plataforma Continental exerce apenas alguns direitos de soberania que se 

revestem de um caráter funcional, para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus 

recursos naturais. A seguir, na figura 7, é possível ver a estrutura tecnológica utilizada para 

implementar mecanismos de exploração da plataforma continental. 
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Figura 7 – Plataforma coligada a vários veículos responsáveis pela prospecção de minerais no 

solo marinho 

 

            Fonte: As riquezas do fundo do mar
23

. 

Por outro lado, como se verá a seguir, destaca Pereira da Silva (2015) que a 

Convenção reconhece também a probabilidade de expansão desse espaço, fundada em seus 

dispositivos, em casos em que haja um prolongamento natural e sejam ressaltados certos 

procedimentos. A natureza jurídica da plataforma continental é definida no artigo 76º da 

Convenção, mas há divergências na doutrina sobre a delimitação e natureza jurídica dos 

poderes exercidos nesse espaço marítimo. Contudo, conforme destaca Fiorati (1997), a 

definição da natureza jurídica, embora presente no artigo 2º, § 2 da Convenção de Genebra 

sobre a Plataforma Continental, suscitou debates no caso da plataforma continental do Mar do 

Norte. A Corte Internacional de Justiça foi provocada a analisar, entre outros, a natureza dessa 

zona. 

Destaca Zanella (2017) que a República Federal da Alemanha litigou contra a 

Dinamarca e os Países Baixos sobre uma questão de delimitação e natureza jurídica dos 

poderes exercidos nesse espaço marítimo. Ficou consolidado na Sentença da Corte 

Internacional de Justiça que a plataforma continental constitui um prolongamento natural do 

Território para dentro e sob o mar e que ela existe ipso facto e ab initio, em virtude de sua 

soberania sobre a terra e como uma extensão dos direitos soberanos de sua exploração dos 
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recursos naturais do fundo do mar. Conclui a autora que a plataforma continental constitui um 

bem inseparável do território, não caracterizado como res nullius ou res communis, mas como 

res publica, pertencente a um determinado Estado. 

Vale mencionar que a plataforma continental conceitualmente constitua um 

prolongamento natural do Mar Territorial do Estado costeiro, ela tem natureza jurídica própria 

e exclusiva e, por isso, não se confunde com nenhum outro espaço marítimo. Nesse sentido, 

defende-se que o Estado costeiro exerce direitos absolutos e exclusivos, devendo apenas 

respeitar a liberdade da navegação. Zanella (2017) assevera que, na PC, a natureza jurídica 

dos poderes do Estado costeiro é de domínio próprio e de raiz, recaindo sobre todo o seu leito 

e subsolo, além dos recursos vivos e não vivos, cuja apropriação pelo Estado costeiro 

constitui, juridicamente, a causa da atribuição.  

Todavia, menciona o autor que os direitos atribuídos aos Estados são limitados em 

razão da finalidade para efeitos de exploração. Entende também que o Estado costeiro não 

tem soberania plena em sua plataforma continental, mas direitos absolutos limitados, para 

efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais e por não estarem sujeitos à 

intromissão de terceiros.  

A natureza jurídica desses direitos está determinada pelos princípios da 

exclusividade e da independência. São exclusivos no sentido de que, se o Estado não explora 

a PC ou não aproveita seus recursos naturais, ninguém pode empreender essa atividade sem 

seu expresso consentimento. Esses direitos, por sua vez, são independentes da sua ocupação 

(real ou fictícia) ou de qualquer declaração expressa, até as 200 milhas. (ZANELLA, 2017, p. 

302). 

 Contudo, explicita Martins (2010) que a natureza jurídica dos poderes do Estado 

costeiro na plataforma continental não é de mera fruição, como ocorre com a Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE), apesar de possuírem em grande medida a mesma extensão de 200 milhas 

marítimas. Na ZEE os direitos não são exercidos sobre as águas, mas sobre os recursos 

naturais nelas encontrados. O regime abrange os recursos naturais da coluna d’água que estão 

sujeitos às regras sobre a partilha dos excedentes dos recursos vivos com outros Estados, de 

comum acordo com os Estados sem litoral e geograficamente desfavorecidos da mesma 

região ou sub-região.  

Quanto ao regime jurídico, dispõe a Convenção nos artigos 77º, 78º, 80º e 81º. 

Verifica-se que o objetivo central do seu regime jurídico é garantir os direitos soberanos do 

Estado costeiro na exploração dos recursos minerais do subsolo e do leito do mar e, ao mesmo 
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tempo, a ampla liberdade de navegação e sobrevoo nas águas sobrejacentes ou espaço aéreo 

acima dessas águas (FIORATI, 1997).  

É importante ressaltar ainda que o regime jurídico da plataforma continental não 

afeta a liberdade de navegação e sobrevoo da região. Impera, pois, a liberdade sem restrição a 

esses direitos. Também se pode afirmar que o Estado costeiro pode tomar medidas razoáveis 

para prevenir, reduzir e controlar a poluição causada por instalação de cabos e dutos na 

plataforma continental.  

A Convenção ainda regulariza e sistematiza os direitos e deveres do Estado 

costeiro consoante às Ilhas artificiais, instalações e estruturas situadas na PC, em seu artigo 

80º, que remete ao disposto no artigo 60º. Nota-se que a Convenção concedeu ao Estado 

costeiro direito exclusivo de construir e de autorizar e regulamentar a construção, operação e 

utilização de ilhas artificiais, instalações ou estruturas com finalidades econômicas ou 

qualquer outra que possa interferir no exercício dos direitos do Estado ribeirinho nesse 

espaço. (COELHO, 2017). 

 Segundo Martins (2010), o regime jurídico a ser aplicado é nos moldes da ZEE, 

ou seja, o Estado costeiro tem jurisdição exclusiva em matéria de leis e regulamentos 

aduaneiros, fiscais, de imigração, sanitários e de segurança sobre essas instalações e, assim, 

somente ele poderá construí-las ou autorizar sua construção, determinar a criação de zonas de 

segurança ao seu redor, aplicar os seus regulamentos fiscais e aduaneiros.  

A aplicação dessa jurisdição tem por finalidade proteger a soberania e os 

interesses nacionais. Hodiernamente, entende Zanella (2017) que o Estado deverá conceder a 

sua autorização, observando primordialmente as condições de exercícios e fruição de seus 

próprios direitos de soberania sobre os recursos da PC para que Estados, empresas ou 

instituições efetivem quaisquer instalações na ZEE ou na PC. 

2.2 A CLPC, Limite Exterior da Plataforma Continental Estendida, regras e diretrizes 

A Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) foi criada pela 

Convenção conforme artigo 76º, §8, concedendo juridicamente estratégias que possibilitam a 

conexão interdisciplinar do sistema científico por meio de regras técnicas para a extensão dos 

limites da plataforma continental para além das 200 milhas náuticas. É relevante destacar, 

neste estudo, que o critério técnico é subsidiário ao critério legal determinando os limites para 

estabelecer as competências e as demandas dos Estados. De acordo com o artigo 3º do Anexo 

II da Convenção, as funções da CLPC são as seguintes: 
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a) Considerar os dados e outros materiais apresentados pelos Estados costeiros 

relativos aos limites exteriores da plataforma continental em zonas onde esses  

limites vão além de 200 milhas náuticas para fazer recomendações em conformidade 

com o artigo 76 e a Declaração de Entendimentos em 29 de agosto de 1980 pela 

Terceira Conferência das Nações Unidas sobre a Lei do mar; b) Prestar 

aconselhamento científico e técnico, a pedido da administração costeira do Estado 

em questão durante a preparação dos dados referidos na alínea a. (MORE, 2014, p. 

119). 

Ao executar essas funções, a CLPC pode: 

Cooperar, na medida considerada necessária e útil, com o Conselho 

Intergovernamental, Comissão Oceanográfica da UNESCO, a International 

Organização Hidrográfica e outras organizações internacionais competentes com 

vista ao intercâmbio de informações científicas e técnicas que possam dar assistência 

no cumprimento das responsabilidades da Comissão. (MORE, 2014, p. 119). 

Na perspectiva de More (2014), a diretriz jurídica crida pela Convenção outorga 

especialistas para aferir os documentos de requisição do pleito. Eles são divididos em 

subcomissões para avaliar as submissões, com sete especialistas para cada subcomissão, para 

que esses especialistas possam participar em mais de uma subcomissão. No entanto, devem 

ser observadas regras para evitar peritos nacionais do Estado requerente, bem como, na 

medida do possível, deve haver um equilíbrio científico e geográfico entre os especialistas de 

cada subcomissão.  

Entre os principais documentos da CLPC, estão as Regras de Procedimento e as 

Diretrizes Científicas e Técnicas da Comissão Limites da Plataforma Continental. A CLPC 

ordinariamente se reúne em dois períodos do ano, na sede das Nações Unidas, em Nova York. 

Tomando por base esse contexto, a recomendação da CLPC para a outorga e concessão na 

Comunidade Internacional para expedir comprovação que determina a extensão da Plataforma 

Continental, conforme o artigo 76, §8, com efeitos ex tunc acerca do exercício de um direito 

existente, ipso facto e ab initio, é que sejam enviados ao Secretário Geral das Nações Unidas, 

mapas e informações pertinentes, incluindo dados geodésicos, que descrevam 

permanentemente os limites exteriores da sua plataforma continental.  

Pode-se ainda verificar o direito exclusivo de realizar escavações e perfurações na 

Plataforma Continental. Qualquer perfuração nessa zona apenas pode ser realizada pelo país 

ribeirinho ou com sua devida autorização. Portanto, afirma a CNUDM, o Estado costeiro pode 

aproveitar o subsolo por meio de escavação de túneis, independentemente da profundidade 

das águas no local considerado. (ZANELLA, 2017). 

Devido ao seu aspecto jurídico e em razão de critérios geológicos, a Plataforma 

Continental principia coincidindo com o leito e o subsolo do mar territorial, por um 
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prolongamento natural do talude continental, possibilitando aos Estados costeiros estender 

para além das 200 milhas marítimas, como destaca o artigo a seguir: 

4. a) para os fins da presente Convenção, o Estado costeiro deve estabelecer o bordo 

exterior da margem continental, quando essa margem se estender além das 200 

milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar 

territorial, por meio de: i) uma linha traçada de conformidade com o parágrafo 7º, 

com referência aos pontos fixos mais exteriores em cada um dos quais a espessura 

das rochas sedimentares seja pelo menos 1% da distância mais curta entre esse ponto 

e o pé do talude continental; ou ii) uma linha traçada de conformidade com o 

parágrafo 7º, com referência a pontos fixos situados a não mais de 60 milhas 

marítimas do pé do talude continental. b) Salvo prova em contrário, o pé do talude 

continental deve ser determinado como ponto de variação máxima do gradiente na 

sua base. (BRASIL, 1990). 

 

Infere-se do exposto que as determinações são concisas e veementes para alcançar 

tal pleito, e há a exigência de especificidades técnicas e confirmadas cientificamente das 

elevações submarinas que sejam componentes naturais da margem continental, tais como os 

seus planaltos, elevações continentais, topes, bancos e esporões como se descreve abaixo: 

5. Os pontos fixos que constituem a linha dos limites exteriores da plataforma 

continental no leito do mar, traçada de conformidade com as sub-alíneas i) e ii) da 

alínea a) do parágrafo 4º, devem estar situadas a uma distância que não exceda 350 

milhas marítimas da linha de base a partir da qual se mede a largura do mar 

territorial ou a uma distância que não exceda 100 milhas marítimas da isóbata de 

2500 metros, que é uma linha que une profundidades de 2500 metros. 6. Não 

obstante as disposições do parágrafo 5º, no caso das cristas submarinas, o limite 

exterior da plataforma continental não deve exceder 350 milhas marítimas das linhas 

de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial. O presente parágrafo 

não se aplica a elevações submarinas que sejam componentes naturais da margem 

continental, tais como os seus planaltos, elevações continentais, topes, bancos e 

esporões. (BRASIL, 1990). 

 

Para regulamentar a extensão além das duzentas milhas, os Estados devem 

informar isso à Comissão de Limites da Plataforma Continental. Assinala a convenção que o 

Estado costeiro deve traçar o limite exterior da sua plataforma continental, quando esta se 

estender além de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura 

do mar territorial, unindo, mediante linhas retas, desde que não excedam 60 milhas marítimas, 

pontos fixos definidos por coordenadas de latitude e longitude. (BRASIL, 1990). 

Diante disso, fica evidente que os Estados devem informar isso à Comissão de 

Limites da Plataforma Continental e que a natureza desses direitos está determinada pelos 

princípios da exclusividade e da independência. São direitos excludenti omnes allios, 

dominiais próprios e de raiz, cuja juridicidade será apresentada à representação internacional, 

formada por 21 membros, distribuídos por critérios de representação geográfica, devendo ser 

obrigatoriamente peritos em Geologia, Geofísica ou Hidrografia, indicados e eleitos pelos 

Estados, incumbidos de prestar serviços a título pessoal, com mandato renovável de cinco 
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anos, tendo como responsabilidade examinar os dados apresentados e prestar assessoria 

científica e técnica. (BRASIL, 1990). 

Dessa forma, a Plataforma Continental não se confunde com a Zona Econômica 

Exclusiva, a qual não é o foco de análises e hipóteses desta dissertação. É, portanto, uma ação 

declaratória e de fato já existente, não se confundindo com nenhum outro espaço marítimo e 

não se consubstanciando como pedido de mera fruição. É, portanto, a Comissão que 

determina as recomendações e como será o procedimento que irá definir a existência ou não 

de uma extensão continental de território marítimo do Estado requerente. 

8. Informações sobre os limites da plataforma continental, além das 200 milhas 

marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, 

devem ser submetidas pelo Estado costeiro à Comissão de Limites da Plataforma 

Continental, estabelecida de conformidade com o Anexo II, com base numa 

representação geográfica equitativa. A Comissão fará recomendações aos Estados 

costeiros sobre questões relacionadas com o estabelecimento dos limites exteriores 

da sua plataforma continental. Os limites da plataforma continental estabelecidas 

pelo Estado costeiro, com base nessas recomendações serão definitivos e 

obrigatórios. (BRASIL, 1990). 

Depois de elucidar essas questões, é importante recorrer a Zanella (2018), que 

descreve consequências importantes. Quando um Estado costeiro tiver a intenção de expandir 

os limites da plataforma continental além das 200 milhas marítimas, nos termos previstos no 

artigo 76 da Convenção, deverá apresentar as informações científicas e técnicas que apoiam 

seu pleito e, conforme o artigo 4º do Anexo II terá um prazo de 10 anos seguintes à entrada 

em vigor da CNUDM para apresentar essas informações. O prazo venceria em 16 de 

novembro de 2004.  

Em contrapartida, percebe-se que Zanella (2018) assume diferente perspectiva, ao 

afirmar que, na 11ª Conferência dos estados partes da Convenção de Montego Bay, ocorrida 

em 2001, os países decidiram que o prazo deveria ser contado a partir da publicação do 

Scientific and Tchincal Guidelines
24

 da Comissão de Limites, que ocorreu em 13 de maio de 

1999. Esse fundamento tem por base o entendimento que, somente a partir dessa publicação, 

os Estados tiveram conhecimento dos documentos básicos relativos às submissões devido aos 
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problemas que enfrentaram principalmente os Estados em desenvolvimento, incluindo os 

constituídos por pequenas ilhas, para cumprir o prazo limite.  

9. O Estado costeiro deve depositar junto do Secretário Geral das Nações Unidas 

mapas e informações pertinentes, incluindo dados geodésicos, que descrevam 

permanentemente os limites exteriores da sua plataforma continental. O Secretário 

Geral das Nações Unidas deve dar a esses documentos a devida publicidade. 10. As 

disposições do presente artigo não prejudicam a questão da delimitação da 

plataforma continental entre Estados com costas adjacentes ou situadas frente a 

frente. (BRASIL, 1990). 

A CNUDM estabelece, assim, um regime específico para a exploração da área 

estendida, distribuindo ganhos para todos os Estados, seguindo entendimento análogo de que, 

apesar de um prolongamento natural, a dimensão do espaço tem, em certos aspectos, o mesmo 

tratamento dado àquelas atividades da área. Distribui-se, assim, parte dos recursos obtidos a 

todos os Estados, especialmente àqueles que mais necessitam, como os menos desenvolvidos 

e os sem litoral. (MORE, 2014). 

Esses pagamentos serão realizados anualmente, de acordo com More (2014), em 

relação a toda a produção do espaço, após os primeiros cinco anos de produção, cuja taxa será 

de 1% sobre a produção e sucessivamente majorada até o décimo ano, mantendo-se em, no 

máximo, 7% da produção. Caso a exploração se dê por um Estado em desenvolvimento, como 

o Brasil, e seja importador substancial de um recurso mineral extraído de sua plataforma 

continental, ela fica isento desses pagamentos em relação especificamente ao recurso mineral 

extraído. 

O papel da CLPC doravante, explicita More (2014), é bastante peculiar, visto que 

a maioria dos Estados não utilizará dos seus serviços. Todavia, as decisões e recomendações 

tomadas pela Comissão vão exercer impacto sobre toda a sociedade internacional. Isso ocorre 

porque toda a expansão da plataforma continental de um Estado costeiro, além do limite das 

200 milhas marítimas, tem como consequência a diminuição da Área, considerada patrimônio 

comum da humanidade.  

Assim, a Comissão foi criada para examinar os pleitos estatais sobre as questões 

relacionadas com o estabelecimento dos limites exteriores da plataforma continental, ou seja, 

além do limite inicial das 200 milhas marítimas, conforme destaca a figura 8. 
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Figura 8 – Administração Nacional Oceânica e Atmosférica 

 

            Fonte: ETOPO2v2 2006, Version ETOPO2v2c 2
25

. 

Portanto, ela sofre pressão de dois lados: de um lado, dos Estados costeiros que 

buscam maximizar seus pleitos; de outro, dos Estados sem litoral e geograficamente 

desfavorecidos, que não contam com plataforma continental ou não têm possibilidade de 

expandi-la e que, por conseguinte, não têm interesse em um aumento das plataformas 

continentais dos Estados costeiros. (MENEZES, 2015, p. 145). 

Interessante observar que a Convenção de 1982, embora tenha previsto disciplina 

substancialmente diversa para o limite exterior da plataforma continental, não deixou de 

aplicar o mesmo método negociador que levara aos critérios de profundidade e 

aproveitabilidade da Convenção de 1958, a combinação de critérios opostos para alcançar 

consenso: a isóbata de 200 m ou aproveitabilidade econômica foi substituída por 200 milhas 

ou bordo exterior da margem, conforme as técnicas da linha de Gardiner ou da linha de 

Hedberg, sujeito ao máximo de 350 m das linhas de base ou 100 m da isóbata de 2,5 mil m. 

(MENEZES, 2015, p. 146). 

Nesse sentido, destaca Zanella (2017) que a Plataforma Continental que ultrapassa 

as 200 milhas marítimas tem uma regulamentação peculiar e de fundamental importância 

econômica. O Estado costeiro deve efetuar pagamentos ou contribuições em espécie relativa 

ao aproveitamento dos recursos não vivos da Plataforma Continental além das 200 milhas. 

Essa distribuição dos valores deverá ser paga à Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos (ISA), organização internacional que fará a distribuição dos valores pagos entre 
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 Disponível em: <http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/2minrelief.html>. Acesso em: 2 nov. 2018. 
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todos os Estados que fazem parte. Essa distribuição será realizada pelo critério de repartição 

equitativa, tendo em conta os interesses e necessidades dos Estados em Desenvolvimento, 

particularmente, os menos desenvolvidos e os sem litoral. 

2.3 A margem continental 

Foi a partir da década de 1960 que passou a ser genericamente aceito o fenômeno 

da deriva continental, explicado com base na teoria da tectônica das placas. Coelho (2017) 

destaca que a superfície da Terra encontra-se dividida num conjunto de blocos rígidos, 

designados por placas tectônicas, que se movimentam umas em relação às outras. De acordo 

com o movimento relativo entre duas placas, distinguem-se três tipos de fronteira: 

divergentes, quando pares de placas vizinhas se afastam; convergentes, quando colidem; 

transformantes, quando o movimento entre elas é paralelo à fronteira que partilham.  

Esses tipos de fronteiras correspondem a estruturas morfológicas típicas na 

superfície do globo. As fronteiras divergentes de placas correspondem às grandes cadeias de 

montanhas submarinas designadas por cristas médio-oceânicas. Por sua vez, as margens 

continentais são classificadas como margens ativas quando correspondem a uma fronteira de 

placas, e passivas quando não correspondem. As margens ativas são geralmente estreitas, 

geológica e topograficamente complexas, podendo estar ladeadas por grandes fossas 

oceânicas. Apresentam invariavelmente atividade sísmica e vulcânica. A margem oeste do 

continente Sul-americano é um exemplo clássico de uma margem ativa convergente. O Mar 

Vermelho, por outro lado, exemplifica uma margem ativa divergente. (MENEZES, 2015).  

As margens passivas são caracterizadas por estabilidade tectônica, apresentam 

uma morfologia mais simples, sendo geralmente mais extensas que as margens ativas. São 

compostas, conforme explicita Carvalho (2013), por espessas sequências de sedimentos 

marinhos que se inclinam suavemente em direção aos fundos oceânicos. Do ponto de vista da 

composição são definidas genericamente como as porções submersas das massas de natureza 

continental e incluem geralmente três domínios fisiográficos: a plataforma continental, o 

talude continental e a rampa ou elevação continental. São exemplos de margens passivas o 

bordo noroeste do continente europeu, correspondente ao Mar do Norte, e a margem 

continental da Austrália, representados no mapa a seguir.  
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Figura 9 – A deriva continental a partir de placas tectônicas 

 
Fonte: UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

26
. 

A história de uma margem continental ao longo dos tempos geológicos está 

intrinsecamente ligada à evolução geodinâmica da bacia oceânica que lhe é adjacente. É o 

caso, por exemplo, da Península Ibérica. No passado geológico, a Península Ibérica, com os 

seus limites geográficos, não existia. Num determinado momento da história da Terra, tinha 

por vizinhos próximos a Terra Nova e o Norte de África. O Oceano Atlântico e o Mar 

Mediterrâneo não existiam ainda. Esse momento, há cerca de 300 milhões de anos, 

correspondeu à aglutinação de todas as massas emersas da Terra num supercontinente, a 

Pangea. (CARVALHO, 2013). 

Foi o rompimento desse supercontinente que marcou o início da abertura do 

Atlântico e do Mediterrâneo com consequente formação das margens continentais Sul e Oeste 

da Península Ibérica. Os primeiros estágios da formação de um oceano, designados rifting 

intercontinental, definem genericamente o desenvolvimento de margens ativas divergentes, 

com a ocorrência de episódios mais ou menos significativos de vulcanismo. Todos os 

processos de alastramento dos fundos oceânicos se concentram no centro da bacia nas Cristas 

Médio-oceânicas, o que faz as margens deixar de corresponder a uma fronteira de placas. 

(FIGUEIRÔA, 2014). 

Nesse sentido, as margens tornam-se passivas, na medida em que apenas são 

moldadas pela deposição de sedimentos provenientes da erosão do continente que lhe está 

adjacente. Durante a evolução do Atlântico, as margens oeste da Europa e leste dos Estados 

Unidos e Groelândia terão evoluído desse modo. Um tempo virá em que, tal como abriu, o 

Oceano Atlântico voltará a fechar. Existem atualmente no Pacífico evidências de fecho de um 

oceano. As margens ativas que o bordejam materializam o conhecido Anel de Fogo do 

Pacífico, que é constituído por zonas fortemente ativas com numerosos vulcões e sismos, 
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 Disponível em: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Placas_tect2_pt_BR.svg. Acesso em: 13 nov. 2018. 
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associadas a fossas oceânicas, nas quais é progressivamente consumido o fundo do mar do 

Pacífico. (CARVALHO, 2013). 

Toda a sequência de eventos decorrentes da abertura ao fecho de um oceano 

define o Ciclo de Wilson, que possibilita a leitura e interpretação das margens continentais no 

contexto da teoria da Tectónica de Placas. De uma forma geral, as rochas que compõem os 

fundos oceânicos são bastante diferentes das rochas que existem nos continentes, 

distinguindo-se dois tipos de litosfera: a litosfera oceânica e a litosfera continental. As 

principais diferenças de densidade, composição e espessura estão estreitamente ligadas aos 

respectivos processos de formação. (FIGUEIRÔA, 2014). 

 A margem continental, do ponto de vista geomorfológico, pode-se dividir em três 

zonas distintas que são a Plataforma Continental, o Talude Continental e a Elevação 

Continental. Essa configuração descreve um modelo formal de margem divergente, a presença 

de feições como cones sedimentares, elevações, canais, planaltos, cadeias marginais e platôs 

marginais, altera a morfologia clássica da margem continental e traz complexidades 

adicionais por ocasião da aplicação do artigo 76º da CNUDM. (FIGUEIRÔA, 2104).  

Dispõe-se no artigo 76º
27

 que a plataforma continental compreende o leito e 

subsolo até o bordo exterior da margem continental, cujo bordo exterior é definido pelas 

                                                           
27

ARTIGO 76. Não compreende nem os grandes fundos oceânicos, com as suas cristas oceânicas, nem o seu 

subsolo. 4. a) para os fins da presente Convenção, o Estado costeiro deve estabelecer o bordo exterior da margem 

continental, quando essa margem se estender além das 200 milhas marítimas das linhas de base, a partir das 

quais se mede a largura do mar territorial, por meio de: i) uma linha traçada de conformidade com o parágrafo 7º, 

com referência aos pontos fixos mais exteriores em cada um dos quais a espessura das rochas sedimentares seja 

pelo menos 1% da distância mais curta entre esse ponto e o pé do talude continental; ou ii) uma linha traçada de 

conformidade com o parágrafo 7º, com referência a pontos fixos situados a não mais de 60 milhas marítimas do 

pé do talude continental. b) Salvo prova em contrário, o pé do talude continental deve ser determinado como 

ponto de variação máxima do gradiente na sua base. 5. Os pontos fixos que constituem a linha dos limites 

exteriores da plataforma continental no leito do mar, traçada de conformidade com as sub-alíneas i) e ii) da 

alínea a) do parágrafo 4º, devem estar situadas a uma distância que não exceda 350 milhas marítimas da linha de 

base a partir da qual se mede a largura do mar territorial ou a uma distância que não exceda 100 milhas 

marítimas da isóbata de 2500 metros, que é uma linha que une profundidades de 2500 metros. 6. Não obstante as 

disposições do parágrafo 5º, no caso das cristas submarinas, o limite exterior da plataforma continental não deve 

exceder 350 milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial. O 

presente parágrafo não se aplica a elevações submarinas que sejam componentes naturais da margem continental, 

tais como os seus planaltos, elevações continentais, topes, bancos e esporões. 7. O Estado costeiro deve traçar o 

limite exterior da sua plataforma continental, quando esta se estender além de 200 milhas marítimas das linhas 

de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, unindo, mediante linhas retas, que não excedam 

60 milhas marítimas, pontos fixos definidos por coordenadas de latitude e longitude. 8. Informações sobre os 

limites da plataforma continental, além das 200 milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a 

largura do mar territorial, devem ser submetidas pelo Estado costeiro à Comissão de Limites da Plataforma 

Continental, estabelecida de conformidade com o Anexo II, com base numa representação geográfica equitativa. 

A Comissão fará recomendações aos Estados costeiros sobre questões relacionadas com o estabelecimento dos 

limites exteriores da sua plataforma continental. Os limites da plataforma continental estabelecidas pelo Estado 
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fórmulas constantes na alínea “a” do n.º 4 do artigo 76.º. Por sua vez, o n.º 3 do artigo 76.º 

dispõe que a margem continental compreende o prolongamento submerso da massa terrestre 

do Estado costeiro, sendo constituída pelo leito e subsolo da plataforma continental, pelo 

talude e pela elevação continental. (FIGUEIRÔA, 2014). 

A parte final do mesmo preceito afasta da definição de margem continental o leito 

e subsolo dos grandes fundos marinhos e as suas cristas oceânicas. As fórmulas que definem o 

bordo exterior da margem continental para lá das 200 milhas são aplicadas relativamente a 

uma nova referência, o pé do talude continental, cuja definição consta no artigo 76.º, n.º 4, 

alínea “b”. (MENEZES, 2015). 

Aplicam-se as regras definidas no artigo 76º, alínea “a” quando o bordo exterior 

da margem continental se localizar para além das 200 milhas. Assim, a largura das restantes 

zonas marítimas para aquém do solo dos fundos marinhos é determinada pela referência às 

linhas de base. A primeira das regras, constante na subalínea “i”, também conhecida por 

fórmula de Gardiner, determina como o bordo exterior da margem continental pode ser 

traçado. (CARVALHO, 2013).  

            A figura 10 apresenta de maneira mais detalhada as regras acima descritas. 

Figura 10 – A margem continental e suas subdivisões 

 

                           Fonte: Wordpress
28

. 

  

                                                                                                                                                                                     
costeiro com base nessas recomendações serão definitivos e obrigatórios. 9. O Estado costeiro deve depositar 

junto do Secretário Geral das Nações Unidas mapas e informações pertinentes, incluindo dados geodésicos, que 

descrevam permanentemente os limites exteriores da sua plataforma continental. O Secretário Geral das Nações 

Unidas deve dar a esses documentos a devida publicidade. 10. As disposições do presente artigo não prejudicam 

a questão da delimitação da plataforma continental entre Estados com costas adjacentes ou situadas frente a 

frente. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-

publicacaooriginal-1-pe.htm. Acesso em: 24 fev. 2019. 

 
28

 Disponível em:  https://geopoliticadopetroleo.wordpress.com/geopolitica-do-atlantico-sul/plataforma-

continental-zee/. Acesso em: 24 fev. 2019. 
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A segunda regra, constante na subalínea “ii”, também conhecida por fórmula de 

Hedberg, dispõe que o bordo exterior da margem continental pode ser traçado com referência 

aos pontos fixos situados a não mais de 60 milhas do pé do talude continental. O bordo 

exterior da margem continental será definido por uma linha traçada a partir dos pontos mais 

favoráveis, determinados com base em qualquer uma das fórmulas, que não distem mais de 60 

milhas entre si. (COELHO, 2017). 

Para recorrermos ao conceito jurídico e a identificação da base do talude 

continental, a Convenção em seu artigo 76º, conforme as Diretrizes Científicas e Técnicas, 

define talude continental e elevação continental. Nesse sentido, destaca Coelho (2017) que o 

talude continental é a parte exterior da margem continental que se estende do bordo da 

plataforma até a parte superior da elevação ou até os grandes fundos marinhos onde a 

elevação não se desenvolveu. Nessa mesma linha de raciocínio, Coelho (2017) explicita que a 

elevação continental consiste no corpo sedimentar em forma de cunha com uma gradiente 

inferior ao talude continental. 

Nesse diapasão, declara Soarez (2008) que a CLPC define a base do talude 

continental como a região onde a parte inferior do talude se funde com a parte superior da 

elevação continental, ou com os grandes fundos marinhos nos locais em que a elevação 

continental não existe. Assim, pode-se determinar a localização da base do talude continental 

quando a procura do bordo do lado do mar começa pela elevação ou pelos grandes fundos 

marinhos em direção ao talude continental ou quando a procura do bordo do lado de terra 

começa pela parte inferior do talude em direção à elevação continental, ou aos grandes fundos 

marinhos. 

Pode-se afirmar que a localização da base do talude continental, bem como a 

determinação dos pontos de pé do talude implicam, em primeira mão, a utilização de dados de 

morfologia e batimetria que, por regra, são utilizados em aplicações informáticas. Explicita 

Soarez (2008) que, no âmbito das ciências positivas, em que a quantificação numérica é 

fundamental para os resultados que se pretendem obter, as Diretrizes Científicas e Técnicas da 

CLPC não fazem qualquer referência objetiva aos valores que devem ser utilizados para 

determinar a base do talude continental. 

Contudo, para a determinação da base do talude continental, as Diretrizes 

Científicas e Técnicas dispõem que, sempre que a base do talude continental possa ser 

claramente determinada com base em prova morfológica e batimétrica, a CLPC recomenda a 

aplicabilidade dessa prova. Não são, contudo, aceitos métodos baseados em simples 

percepção visual da batimetria. (FIGUEIRÔA, 2014). 
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Conforme determinações que estão dispostas no artigo 76º, n.º 4, alínea “b”, a 

localização do ponto de pé do talude continental se faz por meio do ponto da máxima variação 

do gradiente na sua base, como uma disposição de natureza geral. Portanto, conforme Silva 

(2015), os requisitos fundamentais estabelecidos nessa disposição são a identificação da 

região definida como a base do talude continental e a determinação da localização do ponto de 

máxima variação do gradiente na base do talude continental. 

Ainda assim, o autor em sua obra, chama-nos a atenção para a parte sistemática do 

artigo que correspondente ao método da prova em contrário, ou seja, essa referência está no 

artigo 76º, n.º 4, alínea “b” que pressupõe, em primeiro lugar, que a máxima variação do 

gradiente pode não ser sempre definida com precisão com base nas características 

geomorfológicas do fundo marinho, uma vez que elas podem não ser conclusivas esse 

respeito. No entanto, é possível verificar a ocorrência de estudos de razões geológicas ou 

geofísicas alterando a localização do pé do talude num outro local que não seja o ponto da 

máxima variação do gradiente. 

 Diante da inconsistência de dados, afirma coelho (2017) que não são precisas as 

notificações e instruções para a posição oficial do pé do talude. Deve-se ater às 

recomendações para a localização da base do talude continental e o cálculo dos pontos do pé 

do talude efetuados preferencialmente com base em dados batimétricos e na ilustração dos 

gráficos com os perfis, que constitui um elemento fundamental para compreender as 

recomendações da comissão de limites da plataforma continental. 

De terminologia geocientífica, a elevação continental constitui um conceito 

autônomo, ou seja, conforme Coelho (2017), é um gradiente menor que o talude continental. 

É uma camada sedimentar em forma de cunha proveniente das áreas da plataforma e 

acumuladas junto à base do talude, em muitos locais progredindo parcialmente sobre a crusta 

oceânica. Para se chegar à largura da elevação continental, é necessário interpretar em 

conjunto os nº 3 e 4 do artigo 76º da Convenção.  

No conceito estabelecido, a margem continental é composta da plataforma 

continental, do talude continental e da elevação continental. Uma vez conhecido o pé do 

talude, a área do leito e subsolo que se situa entre os pontos de pé do talude e o bordo exterior 

da margem continental correspondem à elevação continental. Assim, declara Menezes (2015) 

que, nos casos em que o bordo exterior da margem continental é determinado pela fórmula de 

Hedberg, a largura da elevação continental é 60 milhas. Quando o bordo exterior da margem 

continental é determinado pela fórmula de Gardiner, a largura da elevação continental será 
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superior a 60 milhas, até um valor máximo correspondente a 100 vezes o valor da espessura 

de sedimentos do ponto que define o bordo exterior da margem continental.  

Portanto, destaca Coelho (2017), a expressão elevação continental é um conceito 

jurídico, cuja extensão é artificialmente definida e cujos valores se podem afastar 

significativamente dos verificados na natureza para a realidade física correspondente ao 

conceito geocientífico. Tal como nas outras definições jurídicas da Convenção, a elevação 

continental jurídica coincidirá com a sua correspondente geológica, pois, mesmo nas margens 

continentais onde a elevação continental física não se desenvolveu, existe uma elevação 

continental jurídica de, pelo menos, 60 milhas. 

2.4 O grande fundo marinho 

A Convenção não se preocupou em definir juridicamente os grandes fundos 

marinhos. Declara Coelho (2017) que o artigo 76º da CNUDM não apresenta uma definição 

para esse termo, referindo-se apenas à parte final do n.º 3 aos espaços que não fazem parte da 

margem continental do Estado costeiro. Contudo, as referências para os grandes fundos 

marinhos estão associadas à qualificação do relevo submarino, em particular, das cristas 

oceânicas, sem, entretanto, apresentar uma definição sistêmica. 

Acrescentando o fato de que os grandes fundos marinhos constituem um elemento 

importante na definição do limite exterior da plataforma continental, intimamente associado à 

margem continental e às cristas oceânicas, que dele fazem parte, afirma Silva (2015) que a 

Convenção é clara ao dizer que onde a margem continental acaba, conforme artigo 76º, nº 3 e 

4, uma vez identificados o bordo exterior da margem continental, as áreas submarinas que se 

encontram além desse limite fazem parte dos grandes fundos marinhos. 

São conceituados no artigo 76.º da CNUDM três tipos de relevo submarino: as 

cristas oceânicas, as cristas submarinas e as elevações submarinas. O parágrafo terceiro 

dispõe que a margem continental compreende o prolongamento submerso da massa terrestre 

do Estado costeiro, mas não compreende os grandes fundos marinhos, com as suas cristas 

oceânicas, nem o seu subsolo. Nessa perspectiva destaca Figueirôa (2014) que as cristas 

oceânicas fazem parte dos grandes fundos marinhos. Uma vez que os grandes fundos 

marinhos não fazem parte da margem continental, por consequência, as cristas oceânicas não 

fazem parte da margem continental. Os outros dois tipos de características submarinas fazem 

parte da margem continental, razão pela qual estão incluídos no prolongamento submerso da 

massa terrestre do Estado costeiro.  
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Tomando por base esse conceito, é importante frisar que a parte final do nº 6, ao 

dizer que a restrição das 350 milhas imposta às cristas submarinas não se aplica a elevações 

submarinas que sejam componentes naturais da margem continental, tais como planaltos, 

elevações continentais, topes, bancos e esporões, fornece o elemento que possibilita distinguir 

entre cristas submarinas e elevações submarinas. Ambas fazem parte do prolongamento 

submerso da massa terrestre do Estado, mas apenas as elevações submarinas são componentes 

naturais da margem continental, ou seja, desse mesmo prolongamento submerso da massa 

terrestre do Estado costeiro. (COELHO, 2017). 

Depois de elucidar essas questões, é importante recorrer à concepção de Zanella 

(2017), segundo a qual, estando excluídas da margem continental, as cristas oceânicas não 

geram plataforma continental para lá das 200 milhas. A consequência direta da aplicação 

dessas regras torna vantajoso para o Estado costeiro que o relevo submarino faça parte da 

margem continental, que se estenda para lá das 350 milhas e que seja qualificado pela CLPC 

como elevação submarina, o que permitirá a aplicação da fórmula restritiva da profundidade, 

100 milhas para lá da isóbata dos 2.500 m. Isso está representado na Figura 11. 

FIGURA 11 – Os Espaços Marinhos definidos pela CNUDM 

 
      Fonte: UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY

29
. 

  

Diante do presente estudo e em concordância com os preceitos da Convenção, 

declara Figueirôa (2014) que as Plataformas Continentais se estendem por cerca de 25 

milhões de km, o que equivaleria a 7% do leito dos oceanos e 17% da superfície das terras 

emersas. Comprova-se a relevância econômica desse espaço na crosta terrestre, já que nelas é 

comum a presença de grandes depósitos de recursos minerais, especialmente petróleo.  
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 Disponível em: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Placas_tect2_pt_BR.svg. Acesso em: 13 nov. 2018. 
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3 O ATLÂNTICO SUL 

Atualmente, o Atlântico Sul é um dos assuntos mais relevantes por sua crescente 

estima na comunidade internacional basicamente por dois eventos simultâneos. Segundo 

Rucks (2014), o primeiro deles foi a necessidade de alternativas às tradicionais Linhas de 

Comunicação Marítimas, rota estratégica de extrema relevância uma vez que se localiza na 

porção sul do Hemisfério Oceânico, possibilitando a conexão interoceânica, tanto com o 

Índico, quanto com o Pacífico. Nesse sentido, concentraram-se os fluxos de comércios entre o 

Ocidente e o Oriente, que já não comportam grandes cargueiros e petroleiros, tais como o 

Canal de Suez (1869) e o Canal do Panamá (1914). O outro motivo, ainda conforme Rucks 

(2014) são as descobertas de grandes reservas de recursos vivos e não vivos em ambos os 

lados do Atlântico Sul. Essas descobertas conferiram à região valor estratégico para a 

economia numa perspectiva financeira de grandes aportes, que reacendeu o debate acerca da 

presença de potências e países desenvolvidos em seu território e, por conseguinte, a segurança 

e a manutenção da paz na região. Mas merece destaque, principalmente, o uso reacional dos 

recursos marinhos existentes como se esclarece a seguir: 

O Atlântico Sul constitui uma ponte entre continentes irmãos […], que hoje se 

reúnem, aqui em Montevidéu, com um foco mais específico: o da dimensão sul 

atlântica. A importância do Atlântico Sul tem-se evidenciado no cenário global na 

mesma proporção em que se projeta e com impulso cada vez maior, a presença sul-

americana e africana, seja pelo desenvolvimento econômico e social, seja pelos 

passos dados no caminho da sustentabilidade, seja pelas descobertas de enormes 

reservas minerais e petrolíferas, seja por seus abundantes recursos de biodiversidade. 

No plano do comércio internacional, outras áreas marítimas, como o Índico e o 

Pacífico, atraem talvez maior atenção, por concentrarem rotas de especial relevância 

para as maiores economias. Mesmo nesse plano, contudo, o Atlântico Sul é, para 

nós, decisivo. (ALMEIDA; BERNARDINO, 2013, p. 1). 

Nesse aspecto, a bacia austral do grande oceano não deixou de perder a sua 

importância. Apesar de, num passado recente, existirem poucos acordos multilaterais, tanto 

nas relações diplomáticas, quanto nas relações comerciais entre os Estados da América do sul 

e os Estados da Costa Ocidental Africana, as descobertas do Pré-sal na costa brasileira e o 

crescimento do intercâmbio comercial entre os continentes trouxeram ao século XXI o 

endosso que faltava para tornar a costa atlântica a personagem central da história da 

humanidade mais uma vez.  

Nessa perspectiva: 

O Atlântico, com sua imensa massa líquida, oferece-nos não apenas a melhor via de 

comunicação entre os grandes centros costeiros do país ou a rota indispensável ao 

nosso comércio exterior, propicia-nos, também, uma fonte de recursos econômicos 

da maior importância. Além da pesca, antiquíssima riqueza extraída dos mares, os 
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novos caminhos abertos pela tecnologia vieram ampliar a gama de recursos 

marinhos em setores vários tais como: hidrocarbonetos, isto é, petróleo e gás; dos 

minerais, particularmente manganês, cobre, estanho, cobalto e níquel; dos vegetais 

entre os quais se destacam as algas cujo aproveitamento para fins industriais vem 

aumentando; finalmente, as aplicações dos cascalhos e areias. (NEVES, 2015, p. 

256). 

Nesse diapasão, tanto essa transnacionalização quanto essa centralização 

securitária crescente são compreensíveis e vêm acrescentar-se à emergência, nas costas de um 

Atlântico Sul cada vez mais central, de Estados ribeirinhos poderosos e movimentos político-

sociais cada vez mais ativos e bem armados, cuja importância nos palcos internacionais 

aumenta a olhos vistos. As implicações disso podem ser tudo menos despiciendas, e é bem 

provável que o longo isolamento geopolítico deste Oceano esteja chegando ao fim: de per si, 

geopolitizou-se, por assim dizer. (GUEDES, 2012). Conforme guia geográfico, Moraes 

(2010) define o Atlântico Sul como a bacia e linhas de costa abaixo da zona de jurisdição da 

Aliança Atlântica, que vão do arquipélago de Cabo Verde para baixo, até parte da Antártida 

como demonstra a figura 12. 

Figura 12 – O oceano Atlântico Sul e sua extensão 

 

            Fonte: Oceano Atlântico Sul
30

. 

Nessa perspectiva, explicita Guedes (2012) que suas características geológicas e o 

incremento da produção petrolífera das reservas localizadas nas bacias sedimentares dos 

litorais da América do Sul e da África Ocidental aumentaram a importância estratégica do 
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Atlântico Sul, contribuindo para a redução da dependência dos Estados Unidos e demais 

países ocidentais em relação ao petróleo do Oriente Médio. Nessa abordagem destaca-se: 

A criação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), em 1986, 

por iniciativa do Brasil, testemunha a favor das intenções brasileiras de cooperação 

para o estabelecimento de melhorias mútuas, envolvendo os países africanos 

banhados pelo Atlântico Sul, além de Uruguai e Argentina. Também reflete a adesão 

do Brasil a um sistema de relações internacionais baseado na possibilidade do 

exercício mútuo de poder e cooperação, por meio do desenvolvimento de 

compreensões mútuas de si mesmo e dos seus interlocutores. Assim, a proposta da 

ZOPACAS adere a um regime de relações internacionais baseado no cognitivismo 

forte. (FERNANDES, 2015, p. 266). 

Declara Luís (2018), em sua tese, que a Nigéria e a Venezuela ocupam oitava e 

nona posições no ranking quanto à produção mundial de gás natural. Destaca também que a 

Argentina, o Brasil e Angola dispõem desse recurso em quantidades apreciáveis. Chama a 

atenção para a área de biocombustíveis, na qual o Brasil é o precursor, sendo detentor de uma 

tecnologia sofisticada e de elevadas produções de etanol, com fábricas também na costa 

Africana, em Chade, Mali e Burkina Faso. Os recursos energéticos, portanto, têm sido uma 

das grandes alavancas da ascensão do Brasil, a caminho de se tornar uma grande potência 

mundial, com o consequente aumento de influência em todo o continente americano e na 

África Ocidental.  

A distância entre o nordeste brasileiro e a África Ocidental geograficamente é 

menor que se possa imaginar. O arquipélago de Cabo Verde ocupa, assim, uma posição 

privilegiada em relação a esse “gargalo” do Atlântico, e, nisso, Cabo Verde, Angola e Brasil, 

constitui um triângulo estratégico comercial nas relações exteriores de particular relevância 

para o Atlântico Sul. Na área em apreço, como explicita Costa (2016), não há registros de 

conflitos ou tensões graves que afetem a estabilidade global. Desde que a África do Sul, o 

Brasil e a Argentina suspenderam os seus programas nucleares, o Atlântico Sul tem ficado 

imune à proliferação nuclear embora disponham dos conhecimentos para pode retomá-los.  

Preocupações com esse redimensionamento, compreensivelmente, têm crescido, 

mas ainda sem grandes respostas. Sob esse aspecto, convém esclarecer que: 

 

A Cooperação Sul-Sul se conformou em um dos eixos principais da política externa 

brasileira tendo os Estados africanos como parceiros importantes, haja vista pelo 

aprofundamento do nível das relações que houve na última década. Além da área 

econômica, política e tecnológica, entre outras, o governo brasileiro firmou uma 

série de acordos de cooperação no campo da segurança e defesa com diversos países 

africanos. Enquanto o Atlântico Sul condicionou o preparo e emprego para as forças 

navais no quadro de defesa das Américas no período da Guerra Fria. Hoje essa área 

se apresenta para a política externa e para a política de defesa como prioridade 

estratégica e como eixo de inserção internacional do Brasil. (NEVES, 2015, p. 240). 
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Nessa linha de raciocínio, Guedes (2012) demonstra que há perspectivas de 

segurança, uma vez que os campos petrolíferos do Atlântico Sul apresentam uma vantagem 

posicional decisiva: estão quase todos localizados offshore e, por isso, relativamente insulados 

da instabilidade crônica que assola uma área continental que inclui vários Estados frágeis, 

muitos outros claramente fracassados, e uma maioria deles corroídos por teias de corrupção e 

ineficácia quantas vezes terminais. Parece difícil separar tudo isso do interesse cada vez mais 

explícito demonstrado pelos EUA e pela China na região. Além da importância disso para 

compreender o processo de interesses, assegura Guedes (2012) que gigantescas reservas 

energéticas estão confirmadas para a estrutura geográfica do Atlântico Sul. 

Além disso, declara Couto (2012), o Atlântico Sul beneficia do fato de se 

encontrar relativamente isolado do Oceano Pacífico, que já referimos como principal palco da 

competição estratégica à escala mundial, como mostra a figura 13. 

Figura 13 – Distância geográfica Brasil e África 

 

             Fonte: Wordpress
31

. 

Contudo, afirma Guedes (2012), o Atlântico Sul tornou-se o principal espaço 

marítimo aberto que está emergindo no campo do petróleo, com facilidade de logística e de 

resposta rápida para as potências ocidentais do Norte, em particular para a nova hegemonia na 

ceara da comunidade internacional. Está por assumir uma importante estratégica com 
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plataformas offshore economicamente promissoras e como corredor de fornecimento 

alternativo. Diante de tais argumentos fica evidente: 

No entanto, quase duas décadas depois de alguns Estados Africanos terem visto 

cortado o acesso a financiamentos internacionais e ainda a aceitação Estados 

desenvolvidos, cuja integração no sistema internacional é ativamente procurada para 

consumo de combustíveis fósseis, torna-se estratégica a bacia energética da África 

Ocidental para o futuro abastecimento energético mundial. A possibilidade que a 

dimensão das receitas do petróleo confere (quando as cotações mundiais são 

tendencialmente elevadas, o que tem acontecido) aos governos de obterem uma 

significativa autonomia financeira face aos doadores e às Organizações 

Internacionais e o montante de investimentos dirigido a estes Estados da África 

Austral, bem como o acesso continuado e fácil a todas regiões do planeta. 

(ALMEIDA; BERNARDINO, 2013, p. 9). 

Como se pode notar, essa importante via preocupa as grandes potências, 

nomeadamente as ocidentais, não só individualmente como também a sua organização 

defensiva, que, na sua denominação, leva o nome do Atlântico Norte. Não é por acaso que os 

EUA recentemente criaram o Comando África com o objetivo de controlar as costas africanas 

do Atlântico em 1º de Outubro de 2008 em contraponto ao Comando Austral que controla as 

costas sul-americanas do mesmo oceano. Também não é por acaso que, desde há uns anos, 

apoiam a formação de exércitos africanos. (GUEDES, 2012). 

Depreende-se do exposto que não são os norte-americanos os únicos a correr ao 

Atlântico Austral, mas também outros o fazem em corredeira: China, Rússia e Alemanha são 

alguns dos países que fazem parte dessa vigorosa competição internacional que se está 

instalando, o que se pode tomar como uma nova abertura cosmopolita da bacia oceânica e dos 

seus arredores continentais. Essa abertura, seguramente, coloca esses países numa arena 

geopolítica que se vê cada vez mais confiscada como se descreve a seguir: 

A concentração das capacidades administrativas na gestão do sector petrolífero está  

condensada nas “Companhias Nacionais de Petróleo” e na sua articulação com os 

“Ministérios das Finanças” ou “Ministério dos Petróleos” e os bancos centrais, 

sendo que em vários casos essas Companhias passaram a ser capazes de vender nos 

mercados internacionais, de forma autónoma, a parte do petróleo extraído, cabendo 

aos respectivos Estados, ainda que se limite a essas funções e não monopolizem, a 

prospecção, desenvolvimento e exploração dessas atividades ou fraco índice de 

multipartidarismo, como acontece em Angola. Refira-se, a esse propósito, que a 

deslocação do centro de gravidade estratégica da exploração de petróleo para o 

offshore profundo teve consequências estratégicas para a região. (ALMEIDA; 

BERNARDINO, 2013, p. 10). 

É importante ressaltar ainda que, em termos meramente indicativos e numa 

enumeração simples de atuações nevrálgicas, tanto num lado como noutro da bacia sul-

atlântica, a China tem investido em população e infraestruturas. Contam-se hoje milhares de 
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chineses recém-estabelecidos em Angola. E muitos mais que chegaram ao Estado de São 

Paulo, no Brasil. (GUEDES, 2012). 

O aumento do comércio internacional, cada vez mais dependente do transporte 

marítimo, ocasionou a estruturação de um sistema fortemente globalizado e essencialmente 

transnacional de uso econômico dos mares. Nesse sentido, Guedes (2012) enfatiza que, sem 

incluir o potencial do Pré-Sal brasileiro, a produção diária de petróleo no mar na América do 

Sul pode crescer de 2,5 milhões de barris em 2005 para 6,1 milhões de barris até 2030 

(crescimento de 144%). No mesmo período, a produção no litoral da África pode passar de 

4,9 a 12,4 milhões de barris por dia (crescimento de 153%).  

Contudo, compreende-se que o Brasil valoriza o espaço comum propiciado pelo 

Atlântico Sul devido ao seu grande potencial que vislumbra o desenvolvimento 

socioeconômico dos países costeiros propondo a cooperação entre os Estados-Membros da 

costa atlântica. Busca-se nesse sentido, declara Viegas Filho (2016), sua consolidação como 

zona de Paz e Governança, livre de armas nucleares ou de quaisquer armas de destruição em 

massa. Para tal, o caminho a ser seguido visa a um estudo transdisciplinar de uma forma cada 

vez mais consistente e racional de administração internacional. 

3.1 A Argentina, as relações no Atlântico Sul 

O Brasil nasceu com aptidão marítima, pois seu descobrimento se deu pelo mar, 

através do qual o país sofreu suas primeiras invasões. Possui uma área litorânea de 

aproximadamente 8.500km² ocupando uma posição privilegiada no Atlântico Sul. Dependente 

das vias marítimas para o seu desenvolvimento nacional e grande parte de suas atividades 

econômicas, o País se desenvolve por via marítima. No entanto, esses fatores não foram 

suficientes para desenvolver uma mentalidade marítima na população brasileira. O mar 

oferece recursos imensuráveis, sejam vivos, não vivos ou de serviços, mas os brasileiros, em 

sua grande maioria, pensam nele apenas de forma lúdica. (BRASIL, 2016). 

Portanto, na vertente atlântica, há uma ampla gama de interesses que integram a 

dimensão do exercício da soberania nas fronteiras marítimas. Entre os principais objetivos, 

destaca-se a manutenção da integridade do patrimônio nacional que inclui, além do mar 

territorial e patrimonial, as águas, solo e subsolo da plataforma continental; a garantia de 

livre-trânsito para o comércio exterior brasileiro, a exploração das potencialidades 

econômicas, que inclui recursos naturais e intercâmbio comercial, e, por fim, a projeção que 

garanta a vigilância sobre as linhas de comunicação marítima que dão acesso ao território 

brasileiro. (COSTA, 2016). 
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A presença brasileira no Atlântico Sul, portanto, tem o de objetivo mitigar 

vulnerabilidades estratégicas e possíveis ameaças que possam afetar a segurança do Brasil a 

partir do mar. Contudo, destaca Bastos (2009), o exercício da presença brasileira foi 

fragilizado em razão da posse pelo Reino Unido e pela França – potências marítimas de escala 

global – de territórios ultramarinos no Atlântico Sul que possibilitam seu controle, tais como a 

posse das ilhas oceânicas de Ascensão, Tristão da Cunha e Falklands / Malvinas, entre outras, 

pelos ingleses, e o departamento da Guiana, no norte da América do Sul, pelos franceses. 

Alguns desses territórios, como Falklands / Malvinas e Ascensão possuem instalações 

militares que possibilitam o controle do tráfego marítimo entre o norte e o sul desse oceano 

conforme se vê na figura 14.  

Figura 14 – Atlas geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil, Argentina e Uruguai 

 

          Fonte: IBGE – Mapa Geopolítico
32

 

É importante ressaltar ainda que, no Atlântico Sul, conforme explicita Moraes 

(2010), situam-se três das principais passagens do mundo. Atualmente, encontra-se a do Cabo 

da Boa Esperança, pela qual se faz a circulação marítima entre o Atlântico e o Índico, a do 

Canal do Panamá, sob responsabilidade dos EUA, e a do Estreito de Magalhães, na 

extremidade sul, que liga o Atlântico ao Pacífico. Essa última, controlada pela Argentina e 
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pelo Chile, confere especial importância estratégica às Ilhas Falkland, bem como às pequenas 

ilhas South Geórgia e South Sandwich, todas elas de responsabilidade inglesa.  

A recente descoberta de petróleo ao largo das Ilhas Falkland aguça a tensão entre 

a Argentina e o Reino Unido. A disputa entre Argentina e Reino Unido pela soberania sobre 

as ilhas Falklands / Malvinas é outra vulnerabilidade estratégica no Atlântico Sul que já 

resultou em conflito armado em 1982 e não se vislumbra perspectiva de entendimento entre as 

partes. Há ainda a incerteza que paira sobre o destino da Antártida, atualmente regida por 

entendimentos internacionais que visam à sua conservação como área desmilitarizada. No 

entanto, existem reivindicações territoriais sobre o continente, muitas vezes coincidentes, 

como ocorre com as reivindicações de Argentina, Chile e Reino Unido, que podem gerar 

conflitos futuros com implicações para o Brasil (COUTO, 2012). 

A Argentina foi um dos primeiros Estados ribeirinhos que reivindicaram seus 

direitos de soberania sobre sua plataforma continental por meio do Decreto n° 1386 de 1944. 

Para garantir esse direito ao acesso a essas riquezas, afirma Marroni (2013) que o Governo da 

Argentina declarou a plataforma continental como zona de mineração e, em outubro de 1946, 

instituiu no decreto n° 14.708/46 a soberania sobre o mar epicontinental e a plataforma 

continental. Esse posicionamento teve apoio da Declaração de Truman em 1945. O então 

presidente dos Estados Unidos em exercício na época, Harry Truman, declarou 

unilateralmente que o controle dos recursos naturais da plataforma continental do seu país 

pertencia ao seu território e aumentou suas fronteiras marítimas para duzentas milhas. 

 Rezek (2011) explicita que a Argentina é um país fundamentalmente atlântico, 

cuja organização política e social foi construída a partir do oceano, especialmente por meio da 

dinâmica da bacia do Rio da Prata. Com aproximadamente cinco mil km² de costa e quase três 

milhões de km² de mar sob sua jurisdição, a Argentina é um país para o qual o Atlântico Sul 

tem grande relevância estratégica. 

Ademais, o país platino fomenta a perspectiva de reivindicação de sua projeção 

sobre a Antártida e pleiteia a soberania sobre as ilhas oceânicas Malvinas (Falklands), 

Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, suscitando uma disputa com o Reino Unido (VIEGAS 

FILHO, 2016). 

Nessa linha de raciocínio, Marroni (2013) demonstra que a Argentina assinou a 

ratificação por meio da Lei 24.543, e depositou junto a Secretária Geral das Nações Unidas 

em Nova York a Convenção oficialmente em 1995. Contudo, mediante a Lei 24.815, em 

dezembro de 1997, criou Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma 
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Continental (COPLA) e teve como meta principal elaborar a proposta que foi encaminhada á 

CLPC. (ANELLO BALBELA, 2018). 

A COPLA elaborou um plano geral e um cronograma de ação que foi 

desenvolvido ao longo dos anos e culminou com a apresentação da proposta para a Comissão 

de Limites da Plataforma Continental em 2009. E, finalmente, em março de 2016 a Comissão 

de limites da Plataforma Continental, conforme postulam Beirão e Pereira (2014), aceitou as 

recomendações dos técnicos vinculados à COPLA, traçando uma nova fronteira de 350 milhas 

náuticas. No seu pleito, a comissão argentina reiterou sua soberania sobre as Ilhas Malvinas, 

Georgia do Sul, Sandwich do Sul e os espaços circundantes, assim como sobre a Antártica 

Argentina.  

Dessa forma, diferentemente do Brasil, com suas questões de limites já resolvidas, 

a Argentina necessita lidar com uma incômoda situação de conflitos pendentes. A distinção da 

realidade quanto às questões relativas à soberania territorial tem impacto significativo na 

orientação geral das respectivas políticas externas, conforme Marroni (2013). A Argentina 

vivenciou um momento de expansão econômica e inserção internacional privilegiada no 

período da hegemonia britânica no Atlântico Sul, que resultou no dinamismo político e 

econômico até meados do século XX. Entretanto, na segunda metade desse século, a política 

externa argentina oscilou entre o ocidente e a ação afirmativa entre os países em 

desenvolvimento, refletindo também a instabilidade interna de alternância entre governos 

civis e militares. 

                  Em março de 2017, a Argentina comemora suas novas fronteiras marítimas e 

estende seus direitos de soberania sobre os recursos do leito e subsolo em mais de 1.784.000 

Km² de plataforma continental além das 200 milhas marítimas, que somam ao 4.7999.000 

Km² compreendidos entre as linhas de base até a borda externa da plataforma, um feito para o 

governo argentino depois de 20 anos de trabalho. A Comissão de Limites da Plataforma 

Continental aprovou o pedido da Argentina e ampliou a Plataforma Continental do país. Essa 

ampliação possibilitou a PC argentina abarcar as águas no entorno das ilhas Malvinas. O 

Reino Unido argumenta que os efeitos não são vinculativos, dado que, conforme esclarece a 

própria Comissão no seu site, “as suas recomendações e ações não afetam matérias 

relacionadas com a delimitação de fronteiras entre Estados”. A decisão não altera a soberania 

sobre as Falklands, permanecendo a jurisdição britânica. Segundo a Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar, as ilhas possuem Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e 

Plataforma Continental. Assim, até 200 milhas da costa das ilhas, os recursos naturais 

continuam sob soberania britânica, mas há que se destacar que a decisão reavivou antigas 
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querelas da disputa sobre as Malvinas / Falklands. (VIEGAS FILHO, 2016), como demonstra 

a figura 15. 

.Figura 15 – Limites e projeção Argentina no mar 

 

Fonte: Academia del Mar
33

 

 

Por conseguinte, segundo Beirão e Pereira (2014), o mar de interesse da 

Argentina, tal como ocorre com o Brasil, é mais amplo do que o espaço marítimo sob 

jurisdição argentina previsto pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Mar, bem 

como pelos acordos de cooperação internacional para assistência marítima e proteção da vida 

humana no mar. Denominado como “mar de projeção”, a área marítima de interesse argentino 

coincide com a abrangência geopolítica do Atlântico Sul em sua extensão leste e sul, 
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incluindo o continente africano, como região limítrofe da América do Sul em decorrência da 

comunicação oceânica; e a Antártida, continente em que a Argentina reivindica soberania 

sobre um determinado setor.   

A derrota argentina fez os países da América do Sul tomarem consciência da 

insuficiência de suas capacidades de projeção no Atlântico Sul, assim como dos organismos 

multilaterais de coordenação político-estratégica em âmbito regional. Isso acarretou três 

importantes consequências: a reforma na Organização dos Estados Americanos; a aceleração 

da cooperação e integração com a América do Sul e a aprovação na Assembleia geral da ONU 

da proposta da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, numa tentativa da diplomacia 

brasileira, em conjunto com os países da região, em deixar o Atlântico Sul livre de conflitos e 

motivar os países costeiros para ações em prol de seu desenvolvimento (REZEK, 2011).  

Os interesses da Argentina convergem para uma cooperação com o Brasil, pois 

ambos visam à paz e à estabilidade no Atlântico Sul, como zona livre de armas nucleares e da 

projeção das grandes potências e, ao mesmo tempo maior controle do espaço marítimo de sua 

zona econômica exclusiva e consolidação de sua soberania sobre suas plataformas 

continentais, além do interesse pela Antártida. Em um sentido mais amplo, o interesse 

argentino na preservação da soberania, segurança e desenvolvimento do Atlântico Sul 

proporciona a oportunidade de articulação com os países africanos e com o Brasil (COUTO, 

2012).  

3.2 O Uruguai e as relações no Atlântico Sul 

O Uruguai também participou da III Conferência das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar, ratificando exatos dez anos depois. O plano de levantamento da plataforma 

continental estendida uruguaia iniciou-se formalmente em 20 de agosto de 1996, quando foi 

criada a Comissão Assessora do Poder Executivo para o Estabelecimento do Limite Exterior 

da Plataforma Continental (COALEP). Com estrutura organizacional baseada nas temáticas 

brasileira e argentina, o Uruguai tem, conforme Beirão e Pereira (2014), um órgão 

interministerial composto de representantes dos ministérios das Relações Exteriores, Defesa 

Nacional (Comando Geral da Armada), Pecuária, Agricultura e Pesca e Indústria, Energia e 

Minas.  

A República Oriental do Uruguai encaminhou, em 7 de abril de 2009, à Comissão 

sobre os Limites da Plataforma Continental sua apresentação para estabelecer o limite externo 

da plataforma continental além de 200 milhas náuticas. De acordo com Urien e Martins 

(2005), essa apresentação foi o resultado de uma colaboração de técnicos, cientistas e 
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consultores especialistas por meio da COALEP. A partir de 2011, ano em que a Comissão dos 

Limites da Plataforma Continental designou subcomissão para estudar a apresentação feita 

pelo Brasil, uma série de intercâmbios técnicos ocorreram com esse subcomitê, que culminou 

em 2015, com o acordo e aceitação dos critérios apresentados pelo Estado brasileiro.  

No início de 2016, o Uruguai apresentou esses critérios aceitos perante a plenária 

da Comissão sobre os Limites da Plataforma Continental, que, no âmbito das disposições da 

UNCLOS, notificou sua recomendação em 30 de agosto. Conforme relatam Urien e Martins 

(2005), a delimitação do limite exterior da plataforma continental uruguaia dá certeza sobre a 

extensão geográfica dos direitos soberanos sobre os recursos do leito e subsolo da plataforma 

continental nacional até 350 milhas náuticas. A COALEPE é composta pelos Ministérios das 

Relações Exteriores, Defesa Nacional, Pecuária, Agricultura e Pescas e Indústria, Energia e 

Mineração e pela Administração Nacional de Combustíveis, Álcool e Portland, conforme 

figura 16. 

Figura 16 – A Plataforma Continental do Uruguai 

 
       Fonte: Academia del Mar
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                Figueirôa (2014) declara que o Uruguai utilizou-se da fórmula de Hedberg. O bordo 

exterior da margem continental uruguaia foi definida como um conjunto de pontos fixos 

encontrados a partir do pé do talude e deste ponto contadas 60 milhas marítimas. Nesse 

raciocínio, a COALEP apresentou seus resultados e o informe elaborado pelo próprio Poder 

Executivo, o qual, por meio da resolução n° 131/2009, aprovou-se o trabalho elaborado pela 
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comissão e deu visto favorável para o devido encaminhamento à CLPC. Portanto, no dia 25 

de agosto de 2009, durante a 24ª Sessão da CLPC, o Uruguai apresentou sua proposta, a qual, 

após análise dos dados e discussões com a delegação oficial, a CLPC considerou aprovada 

com base no critério utilizado pelo país, com o direito a ampliar sua soberania em 82.000 km², 

além dos já propostos pelo país. Os dados abriram a possibilidade de existência de reservas 

energéticas no mar e da inserção do Uruguai no grupo de nações com explorações petrolíferas 

no seu território, assim como possíveis reservas de gás também na sua plataforma continental. 

Em contraposição aos documentos apresentados pelo Uruguai na CLPC, Reboita 

(2010) mostra que, no mesmo ano, a Argentina apresentou uma correspondência ao Secretário 

Geral da ONU contestando um item na proposta do Uruguai em ampliar a sua soberania na 

Plataforma Continental. Argumentou que o limite lateral compreendido nas 200 milhas entre 

os dois países encontra-se sem demarcação, dificultando, assim, o pedido do Uruguai, já que 

não poderia haver litígios ou limites sem demarcação para adquirir tal pleito. Em resposta, o 

Uruguai, por meio do COALEP, fundamentou não existirem disputas ou espaços sem 

demarcação, uma vez que todos os limites do Uruguai já estavam demarcados, mediante 

negociações e posteriores reconhecimento.  

Nesse sentido, para basear a continuidade, destaca Reboita (2010) que o Uruguai 

apoiou-se no Tratado de Limites do Rio da Prata e seu Frente Marítimo, o qual entrou em 

vigor em 12 de fevereiro de 1974 e foi aprovado pela Lei N° 14.145, de 25 de janeiro do 

mesmo ano. Nesse Tratado, estabeleciam-se as normas que regulamentavam recursos, 

navegação, contaminação, SAR e limites, entre outros, sendo a questão de limites, o ponto 

chave dessa seção. Portanto, o Uruguai foi um dos primeiros na América Latina a alcançar 

êxito de soberania na CLPC com um trabalho de cooperação internacional, principalmente 

com a União Europeia e a colaboração das respectivas comissões dos dois países sul-

americanos, Brasil e Argentina.  

Na estratégia política econômica no território atlântico sul, segundo Beirão e 

Pereira (2014), a aprovação representa a possibilidade de cooperação por parte do Uruguai 

com os Estados membros da ZOPACAS em virtude da experiência adquirida durante o 

processo. O país pode construir mecanismos no campo da política externa para colaborar com 

nações que busquem também ampliar seu domínio sob a Plataforma Continental, 

principalmente numa instância em que o Uruguai pretende se aproximar do continente 

africano. A mesma análise pode-se estender a outros países, os quais, porventura, por questões 

de recursos, não possam viabilizar suas demandas. 
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3.3 A África Austral, as relações no Atlântico Sul 

Em relação à abordagem do continente africano, a secularização do atlântico sul 

se deve ao sistema colonial a que foram submetidas as nações africanas até início do século 

XX. Destaca Viegas Filho (2016) que a fragilidade das instituições nacionais dos Estados 

africanos, remanescente dos projetos coloniais após a independência, resultou na incapacidade 

desses países em realizar funções básicas para garantia de meios de segurança marítima ao 

longo sua costa. Os principais focos de instabilidade no Atlântico Sul encontram-se na 

margem africana, sendo o mais problemático o litoral da Nigéria, país que se projeta 

internacionalmente por ser considerado emergente e também um dos grandes produtores de 

petróleo no continente africano. A instabilidade é observada em todo o Golfo da Guiné, 

conforme figura 17, região que se estende ao longo de 6.000 km² de litoral contíguo, 

perpassando Senegal, Serra Leoa, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim, Nigéria, Camarão, 

Guiné Equatorial, Gabão, São Tomé e Príncipe, República Centro-Africana, República do 

Congo, República Democrática do Congo e Angola. Nessa região, concentra-se o tráfego de 

importantes quantidades de todos os produtos petrolíferos consumidos na Europa, América do 

Norte e Ásia. (VIEGAS FILHO, 2016). 

                                     Figura 17 – Golfo da Guiné 

          

           Fonte: Academia del Mar
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É preocupante essa afirmativa, uma vez que os atos ilícitos que ocorrem no Golfo 

da Guiné não são considerados atos de pirataria como ocorre na Somália, no Golfo de Áden, 

em águas internacionais. Os crimes acontecem principalmente em águas jurisdicionais, 

predominando o roubo de petróleo de navios junto à costa ou na zona portuária, 

representando, portanto, uma questão direta de soberania e regras jurídicas de direito interno.  
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Beirão e Pereira (2014) destacam que, na Somália, há predominância de sequestro de 

embarcações, da tripulação e da carga com objetivo de auferir lucros de resgates, envolvendo 

interesses de entidades estrangeiras em alto mar, o que legitima a presença de forças 

internacionais. Nesse contexto, medidas de combate à pirataria no Golfo de Áden foram 

aprovadas em resoluções no Conselho de Segurança das Nações Unidas, permitindo que 

forças multinacionais combatessem tais ilícitos, inclusive em águas territoriais somalis. 

Essas dificuldades têm causado grandes prejuízos econômicos, impossibilitando 

planos de desenvolvimento dos países e também índices de credibilidade junto à comunidade 

internacional. Há, todavia, uma importante missão para esse continente, em conjunto com os 

Estados que pertence à bacia do oceano Atlântico, que é a de conter os ilícitos cometidos em 

águas territoriais, impondo de forma soberana absoluta o fortalecimento das instituições 

estatais envolvidas. Esses ataques não são reconhecidos como pirataria, mas, sim, como ações 

criminosas, o que demanda a inserção de uma legislação mais rigorosa e aparelhos coercitivos 

para a promoção do desenvolvimento marítimo.  

Dessa forma, destaca Costa (2016) que os países do Golfo da Guiné têm 

procurado estabelecer mecanismos de respostas conjuntas por meio da cooperação regional ao 

problema comum de instabilidade marítima, visto que essa é uma questão de interesse direto 

dos países da região e fundamental para sua soberania. Nesse sentido, a Comunidade 

Econômica dos Estados da África Central (CEEAC) desenvolveu, em 2008, uma Estratégia 

Integrada para a Segurança Marítima, que preconiza um enquadramento regional comum para 

regulamentar as atividades marítimas ao largo da África Central. Em 2009, ativou o Centro de 

Coordenação Regional para a Segurança Marítima na África Central em Pointe-Noire, na 

República do Congo, responsável por comandar três centros de coordenação multinacional na 

zona marítima da África Central. 

A importância dessa iniciativa reside na partilha de informações e no 

estabelecimento dos protocolos de autorização necessários para perseguir navios suspeitos 

através das fronteiras marítimas. Da mesma forma, a ECOWAS está envidando esforços para 

concluir uma Estratégia Marítima Integrada, tendo como modelo os esforços da CEEAC, 

incluindo a criação de um centro regional de coordenação para a segurança marítima na 

África Ocidental, supervisionada por centros multinacionais de coordenação marítima. 

(ZUCATTO; BAPTISTA, 2014). 

 Organizações internacionais e fóruns multilaterais também estão contribuindo 

para solucionar a instabilidade marítima na costa ocidental africana, aprovando resoluções e 

programas de apoio.  Viegas Filho (2016) afirma que estão nesse projeto a União Africana, a 
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União Europeia, o Grupo que inclui Estados Unidos, França, Japão, Alemanha, Rússia, Itália, 

Canadá e Reino Unido e as Nações Unidas. Por meio de resoluções do Conselho de 

Segurança, a ONU, conforme explicitam Beirão e Pereira (2014), patrocinou encontros 

técnicos e reuniões dos países do Golfo da Guiné que resultaram na Cúpula de Yaoundé, 

capital de Camarões, em 2013. A cúpula adotou um memorando de entendimento sobre a 

segurança e salvaguarda marítima e uma declaração política sobre o reforço da cooperação.  

O potencial energético dos países do Golfo da Guiné é gigantesco: atualmente, 

eles produzem aproximadamente 5,4 milhões de barris de petróleo bruto por dia, e a região 

acumula reservas comprovadas de 50,4 bilhões de barris. Entre os maiores produtores da 

região, destacam-se Nigéria e Angola. Além de produtores em ascensão, como o caso do 

Congo Brazaville, outros países já passaram da fase de maturação da exploração de petróleo, 

como Camarões e Gabão, e novos produtores, especialmente a Guiné Equatorial. Essa 

abundância de petróleo ainda reúne excelentes condições, como sua qualidade com baixo teor 

de enxofre e sua localização de extração, uma vez que a maior parte das jazidas são offshore 

cerca de mil a dois mil metros de profundidade, o que garante a rentabilidade da produção. 

Ademais, o Golfo da Guiné também apresenta grande potencial para a produção de gás 

natural, o que aumenta ainda mais o interesse dos maiores consumidores de energia mundial. 

(ZUCATTO; BAPTISTA, 2014). 

Considerando a complexidade do atual cenário estratégico sul-atlântico, é 

possível, segundo Beirão e Pereira (2014), identificar diversos atores com interesses diretos e 

variados nas imediações da área marítima do Atlântico Sul, entre os quais se destacam, além 

dos atores regionais, as grandes potências marítimas ocidentais, comprometidas com 

ambições globais. Dessa forma, nesta área marítima coexistem e se sobrepõem estratégias 

marítimas multifacetadas, evidenciando a dificuldade de enquadrar o Atlântico Sul em um 

arcabouço estratégico específico.  

Apesar da marcante presença norte-americana, individualmente ou por meio da 

OTAN, o Atlântico Sul é ainda descrito, por analistas brasileiros e estrangeiros, como um 

espaço vazio de poder estratégico no qual não existe uma arquitetura de segurança ou 

caracterizado como “desordem estratégica”, sem concretizações de hegemonias. Por outro 

lado, o Brasil busca promover a construção de uma identidade regional expressa no projeto da 

ZOPACAS, o qual destaca a autonomia regional sobre o Atlântico Sul e ressalta a região 

como área livre de armas nucleares. (MENEZES, 2015).  

A intensificação do engajamento do Brasil com a África não somente demonstrou 

ambição geopolítica e o interesse econômico do Brasil, como também foi respaldada por laços 
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históricos e pela afinidade cultural com a África, fatos que diferenciam o Brasil dos demais 

membros dos BRICS. O crescimento econômico do Brasil, sua atuação crescente no cenário 

mundial, o sucesso em reduzir a desigualdade social e a experiência de desenvolvimento 

oferecem lições importantes para os países africanos que, dessa forma, buscam cada vez mais 

a cooperação, assistência técnica e investimentos no Brasil. (NEVES, 2015, p.239). 

O maior ponto de inflexão da relação que o Brasil desenvolveu com o Atlântico 

Sul no século XXI, afirma Costa (2016) advém do desenvolvimento da política externa do 

governo de Luís Inácio Lula da Silva, com seu foco no Sul Global. Essa política externa 

demonstrou o interesse em uma diplomacia que se propusesse a consolidar a condição de 

“ator global” do Brasil no sistema internacional. Esse esforço, conceitualmente marcado pelo 

pensamento nacionalista, acabou por fortalecer a posição internacional do Brasil, a fim de 

superar as vulnerabilidades externas que limitavam seu pleno desenvolvimento. É 

imprescindível analisar também uma das principais motivações para que todas essas ações e 

projetos venham sendo realizadas, como segue a seguir: 

O Brasil possui um amplo campo de interesses no Atlântico Sul, mas que integram, 

sobretudo, a ideia do exercício da soberania do Estado brasileiro nas fronteiras 

marítimas, haja vista que o Brasil, entre todos os demais países costeiros dessa 

região, é o que possui maior fronteira, aproximadamente de 7,4 mil km de costa. 

Assim, ainda em 2004, antes mesmo das descobertas do pré-sal, o Brasil solicitou à 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar a ampliação de seu território 

marítimo de 3,6 para 4,5 milhões de km², provando geologicamente que a 

Plataforma Continental do Brasil vai além da sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE), 

chegando a uma faixa de 648 km da costa em dois pontos: da Guiana Francesa até o 

Rio Grande do Norte e do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Caso essa resolução 

seja aprovada, a incorporação dessa área ampliaria a superfície marítima sob 

controle brasileiro em 960 km², totalizando os 4,5 milhões de km². (RUCKS, 2014, 

p. 154). 

Portanto, o controle do Atlântico Sul pelo Brasil, como se argumenta, pode ser 

obtido por meio da cooperação com seus vizinhos sul-americanos. Essa cooperação pode ser 

encontrada nos países africanos lusófonos. Percebe-se, portanto, que a cooperação com esses 

países da costa oeste africana é de extrema relevância, não sendo suficiente apenas dispor de 

equipamentos adequados, mas de tratados multilaterais para implementação de subsídios na 

vertente econômica e capacitação naval adequada para a manutenção da paz e do livre 

comércio.  

3.4 O Brasil e as relações no Atlântico Sul 

O período colonial, por três séculos, subordinou o Brasil à Coroa Portuguesa. No 

entanto, ele foi importante para o reconhecimento racional de uma consciência nacional 

própria de Soberania e de uma tênue noção de Pátria. Destaca-se o Brasil como o único 
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agregado colonial europeu que não se fragmentou na independência. Durante e após a 

Proclamação da Independência, a manutenção da unidade nacional e a fixação dos limites 

territoriais do país, passaram a fazer parte das pautas de reuniões dos três poderes, e a chamar 

a atenção do Imperador Dom Pedro I, como se mostra a seguir: 

Em 28 de janeiro daquele ano, Dom João proclamava a independência econômica do 

Brasil, com a publicação da famosa carta régia, que abriu ao comércio estrangeiro os 

portos do País; em 7 de março de 1808, Dom João, à testa de uma força naval 

composta por três naus, um [bergantim] e um transporte, a Força Naval era 

composta das Naus Príncipe Real, Afonso de Albuquerque e Medusa, da nau inglesa 

Bedford, da fragata Urânia, do bergantim Três Corações e transporte Imperador 

Alexandre, entrou na Baía de Guanabara. A bordo também vinham os integrantes da 

Brigada Real da Marinha, encarregados da artilharia e da defesa dos navios, O 

desembarque no Rio de Janeiro da Brigada Real da Marinha, em 7 de março de 

1808, é considerado o marco zero da história dos Fuzileiros Navais . (BEIRÃO; 

PEREIRA, 2014, p. 266). 

Enfatizando essas externalidades, Martins (2010) destaca que a Circular nº 92, de 

31 de agosto de 1850, do Ministério da Guerra, permeado pelos principais acordos bilaterais 

fixados no mundo durante a primeira metade do século XIX, fixa o limite de três milhas para 

a largura do mar territorial brasileiro. No século XX, o Brasil ainda manteve a política 

consuetudinária de seguir os demais países para determinar dos limites do seu mar territorial, 

uma vez que vigorava na época o entendimento de que todos os países tinham direito a um 

mar de mesma largura, predominando a doutrina clássica do mar de três milhas marítimas. 

Cronologicamente, seguiram-se: 

(i) o Decreto-lei nº 794 de 19 de outubro de 1938, que expandiu os direitos de 

exclusividade de pesca a uma faixa de largura nominal de 12 m.n.; (ii) o Decreto-lei 

nº 28.840 de 08 de novembro de 1950, que integrou a plataforma submarina ao 

território nacional – tal como se observou na medida administrativa de 29/10/1945, 

na qual o presidente norte-americano Harry Truman estabeleceu a profundidade de 

cem braças (cerca de 200 metros) como limite da plataforma continental, e que, pela 

primeira vez, tratou de questões relacionadas ao subsolo e ao leito marinho (aqui 

entendidos como uma extensão do território); (iii) o Decreto-lei nº 44 de 18 de 

novembro de 1966, que fixou o mar territorial em 6 m.m. e uma faixa de igual 

tamanho com características de zona contígua (ZC) e de direito exclusivo de pesca; 

(iv) a Constituição de 1967, que incluiu o mar territorial e a plataforma continental 

entre os bens da União; (v) o efêmero Decreto-lei nº 553 de 25 de abril de 1969, que 

transformou a totalidade da faixa das 12 milhas marinhas, em mar territorial. 

(MARTINS, 2010, p. 64). 

De forma análoga, Martins (2010) argumenta que a disputa por territórios 

pesqueiros ocorrendo a poucas milhas da costa durante as décadas de 1950 e 1960, como no 

episódio denominado a Guerra da Lagosta, provocou na comunidade internacional reações ao 

governo brasileiro que, em 1970, após a proclamação do presidente Truman nos EUA, 

decidira ampliar o mar territorial para 200 milhas marítimas, conforme a Doutrina da 

Uniformidade Relativa, determinando que o mar territorial de cada Estado deva ajustar-se às 
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suas condições específicas inerentes de sua formação terrestre, estendendo-se por toda sua 

plataforma continental.  

3.4.1 A Guerra da Lagosta 

A Guerra da Lagosta, ocorrida em fevereiro de 1963, fez o Brasil vivenciar uma 

primeira crise pela disputa dos direitos de explorar economicamente os recursos em sua 

jurisdição marítima. Destaca Martins (2010) que os navios pesqueiros franceses atuavam em 

águas próximas à costa marítima brasileira. A costa marítima brasileira, sobretudo no 

nordeste, possui grande quantidade desses crustáceos, que, por muito tempo, permaneceram 

inexplorados. Os lagosteiros estrangeiros realizavam essa exploração a cerca de 40 milhas 

marítimas das linhas de base nacional.  

Os pescadores franceses, em especial os provenientes da região da Bretanha, 

exploravam em larga escala a lagosta na costa de seu país. Contudo, afirma Zanella (2017) 

que, em razão da pesca predatória, por meio do arrasto, ocorreu a escassez desse crustáceo 

nos mares franceses. Assim, declara o autor que esses pescadores passaram a explorar a 

lagosta na costa africana, nomeadamente nas colônias francesas, como Mauritânea, Senegal e 

Guiné. Nessa época, os limites das águas jurisdicionais brasileiras correspondiam a três 

milhas de mar territorial e 12 milhas de Zona Contígua. Portanto, eles não pagavam nenhum 

tributo para nenhum dos estados envolvidos, pois estava fora dos limites territoriais de ambos.  

Já circulava, no direito interno brasileiro, o Decreto nº 28.840, de 1950, do então 

Presidente Eurico Dutra, determinando a integração do território nacional à plataforma 

submarina como território submerso adjacente a uma só unidade geográfica. Portanto, segue-

se o modelo dos demais atos unilaterais reivindicando soberania sobre os recursos da 

plataforma continental submarina como foi denominada, na época, a proclamação de Truman, 

nos EUA. Em meio a esse impasse de soberania territorial entre Brasil e França, aconteceu a 

Primeira Conferência sobre o Direito do Mar em Genebra, cujo tema em destaque foi a 

Plataforma Continental, mas os países envolvidos nessa querela não haviam ratificado a 

convenção. Nesse contexto, em janeiro de 1962, ao largo da costa litorânea brasileira, no 

litoral cearense, a cerca de 10 milhas de base, o navio de guerra da marinha do Brasil apresou 

o pesqueiro da bandeira francesa Cassiopée.  

Amparados no artigo 2º do então Decreto 28.840/1950, o episódio foi 

caracterizado como invasão francesa ao território insular brasileiro, que se integrava ao seu 

domínio e jurisdição, necessitando, portanto, de autorização e ou permissão para a prática 

considerada de exploração de produtos ou riquezas naturais da plataforma continental. 
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Argumentos opostos aos do Brasil, foram usados pela França, que alegou ser a área de pesca 

considerada e afirmada como alto-mar. Na ocasião, não havia ainda a Zona Econômica 

Exclusiva. Nesse caso, não haveria causa contrária que se justificar ao Brasil uma vez que os 

espaços marítimos utilizados pelos franceses para a pesca da lagosta ainda não estava 

codificado na Convenção sobre a pesca e conservação dos recursos biológicos do Alto-Mar, 

de 1958, reservados aos Estados realizarem essa prática. 

Diante da estratégia e firmeza nas atitudes e atos do governo brasileiro, o episódio 

terminou sem que efetivamente ocorresse uma guerra, um conflito armado entre o Brasil e a 

França. Contudo, para o Brasil, representou um recurso natural da plataforma submarina sob 

sua jurisdição que era explorado há muito pelos pescadores do nordeste. Portanto, sua pesca 

por navios estrangeiros atentava contra os direitos sobre a referida plataforma. Assim, declara 

Zanella (2017), restou clara a importância estratégica dos diversos espaços marítimos e da 

necessidade de regulação internacional eficaz para diminuir a probabilidade de conflitos em 

razão das divergências de interpretações das normas internacionais. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Beirão e Pereira (2014) ressaltam a importância 

da delimitação do mar territorial em 12 milhas náuticas, pela Convenção. Foi uma vitória das 

Nações Unidas, pois o problema se arrastava desde Bynkershoek e Galiani, o tiro do canhão 

de três milhas náuticas, na Sociedade das Nações, em 1930, na própria ONU, em 1958, e em 

1960, em Genebra. Tudo isso envolvia a discussão clássica do mare liberum, de Grotius, e de 

mare clausum, de Selden, a que somavam inúmeros atos internacionais ou regionais. Nos 

moldes da proclamação de Truman, fez o Brasil as seguintes provisões: 

O Brasil, de forma unilateral, em 1970, por meio do Decreto- Lei nº 1.098, criou um 

mar territorial de 200 MN, onde exerceria plena soberania nas águas, no leito, no 

subsolo e no espaço aéreo sobrejacente, o que denota uma finalidade essencialmente 

(senão exclusivamente) econômica, principalmente, em termos de pesca. Assim, no 

ano seguinte (1971), o Decreto nº 68.459 estabeleceu duas zonas de pesca, de 100 

MN cada uma, sendo a primeira – salvo casos especiais não declarados – para a 

pesca somente de brasileiros, enquanto a segunda permitia a pesca por estrangeiros, 

desde que autorizados pelo País. Houve protesto internacional, pois se tratava de um 

ato unilateral, mas, em 1972, os Estados Unidos da América (EUA) chegaram a 

assinar um acordo de pesca com o Brasil, reconhecendo, pois, nossa soberania. 

(BEIRÃO; PEREIRA, 2014, p. 25). 

Contudo, em 15 de setembro de 1989, declara Menezes (2015), foi instituído pelo 

governo brasileiro, por meio do Decreto nº 98.145, o Plano de Levantamento da Plataforma 

Continental Brasileira (LEPLAC), com o objetivo de estabelecer o limite exterior da 

plataforma continental brasileira, determinando a área marítima além das 200 milhas náuticas, 

na qual o Brasil poderia ampliar sua soberania para a exploração e aproveitamento dos 

recursos naturais do leito e subsolo marinho, no conceito estabelecido pela CNUDM. 
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Nessa perspectiva, explicita Silva (2013) que o Brasil promulgou a Lei nº 8.617, 

de 1993, seguindo os preceitos da terceira conferência da ONU sobre os direitos soberanos na 

plataforma para exploração e aproveitamento de seus recursos naturais. O mesmo ocorreu na 

ZEE. No mar territorial, sobretudo, de acordo com a atual Constituição Federal Brasileira de 

1988, que considera bens da União o mar territorial expresso no artigo 20, parte VI, e os 

recursos naturais da Plataforma Continental e da Zona Econômica Exclusiva expressa no 

artigo 20, parte V. (MENEZES, 2015).  

Contudo, em 1994, surge Acordo sobre a Implementação de sua Parte XI (o Boat 

Paper), referente exclusivamente à Área, com vistas a atrair grandes potências, isto é, países 

de maior expressão político-econômico-estratégica, mas que não assinaram e nem ratificaram 

a CNDUM. Essa mudança, segundo Beirão e Pereira (2014), não afetou a estratégia dos 

países em desenvolvimento. Assim, antes mesmo da entrada em vigor da CNUDM, o Brasil já 

iniciava esforços para determinar a extensão exata de sua Plataforma Continental. 

Desde então, elaborou-se, por meio da Comissão Interministerial para os Recursos 

do Mar (CIRM), o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) 

conforme Decreto nº 95.787, de 7 de março de 1988, alterado pelo Decreto nº 98.145, de 15 

de setembro de 1989. Portanto, declara Figueirôa (2014) que o Brasil antecipou-se levando 

em conta o prazo inicial de 10 anos, os estudos e levantamentos relativos à delimitação da 

Plataforma Continental. 

3.4.2 O LEPLAC, a referência brasileira na CLPC 

 O projeto LEPLAC trouxe importantes subsídios para o conhecimento da 

geologia marinha brasileira, mas os estudos de recursos minerais do mar pouco avançaram à 

exceção de petróleo e gás natural, por motivos óbvios. Beirão e Pereira (2014) destacam que o 

Brasil pretendia ainda obter o direito de controlar as pesquisas oceanográficas na plataforma 

continental e evitar a pesca predatória em suas costas, mas admitia a possibilidade de 

negociação de acordos internacionais sobre a pesca, a pesquisa e a exploração do mar 

territorial de 200 milhas. 

                  Nessa perspectiva, explicita Machado (2015) que, em junho de 1987, a Marinha do 

Brasil inicia suas atividades com a primeira Comissão de Levantamento da plataforma 

jurídica brasileira, efetuada pelo Navio Oceanográfico “Almirante Câmara”, da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN), sob a coordenação da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar (CIRM). Essa comissão foi criada em 1974, com a finalidade de assessorar o 

Presidente da República na consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar 
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(PNRM), A comissão foi instituída pelo Decreto n° 95.787, em abril de 1988, que, 

posteriormente, foi substituído pelo Decreto n° 98.145, em Setembro de 1989, em conjunto 

com a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN), a Empresa 

Brasileira de Petróleo S.A. (PETROBRAS) e a Comunidade Científica Brasileira.  

Um dos objetivos do Projeto LEPLAC foi estabelecer resultados de pesquisa 

precisos e integrados, ao longo da margem continental, que incluíssem os mapas de espessura 

sedimentar para definir o bordo exterior da plataforma e as definições de linhas de base. 

Nesse diapasão, fixou estudos para destacar que, em alguns lugares, a plataforma continental 

brasileira terá seu espaço de 200 milhas excedido e, consequentemente, as reservas que forem 

descobertas, como petróleo e gás natural, estarão sujeitas à soberania nacional.  

Assim, Mohriak e Torres (2017) explicitam que os trabalhos em execução do 

LEPLAC compreendem a determinação das linhas de base, normais e retas, para determinar a 

largura do mar territorial brasileiro, linhas de 200 milhas e 350 milhas a contar do início da 

linha de base, da isobatimétrica de 2.500 metros e do pé do talude continental, ao largo de 

todo o litoral brasileiro, a realização de levantamentos geofísicos e batimétricos de precisão, 

para determinar a espessura do pacote sedimentar e sua correlação com a distância ao pé do 

talude, o processamento, controle de qualidade, interpretação, tratamento e integração dos 

dados geofísicos e batimétricos obtidos e, por fim, a elaboração dos documentos cartográficos 

para a apresentação dos critérios adotados para a delimitação da plataforma.  

Seguindo os métodos jurídicos estabelecidos pela Convenção, a CIRM reuniu as 

tarefas executadas pelos órgãos nacionais citados e estabeleceu a Proposta de Limite Exterior 

da Plataforma Continental Brasileira composta da Parte I, Sumário Executivo; Parte II, Corpo 

Principal; e Parte III, Dados Científicos e Informações Técnicas de Apoio. A proposta foi 

encaminhada à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) na ONU, em maio de 

2004
36

, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, a fim de ser apreciada por 

aquela Comissão. A apresentação e defesa da proposta da comissão brasileira ocorreram de 

agosto a setembro de 2004, perante a CLPC. Dessa comissão foi formada uma subcomissão 

de sete peritos, designada para analisar detalhadamente a proposta. (MOHRIAK; TOERRES, 

2017). 

Posteriormente, destaca Menezes (2015), interações com a mesma subcomissão 

ocorreram em abril e maio de 2005, agosto e setembro de 2005, março e setembro de 2006. 

                                                           
36

 COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (CIRM). Secretaria da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM)/ Resolução nº 5/2004/CIRM. Disponível em: https:// 

http://www.mar.mil.br/secirm/document/atas_e_res/resolução-05-2004-cirm.pdf. Acesso em: 2 fev. 2019. 
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Em 27 de março de 2007, houve o último intercâmbio com toda a CLPC, ocasião em que 

foram apresentados à Comissão, de modo mais aprofundado, os argumentos científicos e 

técnicos que serviram de base para a proposta brasileira. 

De acordo com as expectativas na elaboração dos estudos e materiais coletados, 

afirma Machado (2015) que, 960 mil km² correspondentes à área total reivindicada, além das 

200 milhas náuticas, distribuem-se ao longo da costa brasileira, principalmente nas regiões 

Norte, região do Cone do Amazonas e Cadeia Norte Brasileira, Sudeste, região da Cadeia 

Vitória-Trindade e Platô de São Paulo, e Sul, região de Platô de Santa Catarina e Cone do Rio 

Grande, que equivalem à soma das áreas dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. Pelas pesquisas científicas, os dados coletados correspondem à área 

oceânica sob jurisdição brasileira que totalizará 4,4 milhões de km², ou seja, a metade da área 

terrestre do nosso território, que é considerada a Amazônia Azul do Brasil. 

Conforme destaca a ONU, em sua página da internet dedicada aos assuntos 

relativos à zona marítima, delimitação marítima, América latina e os estados caribenhos, o 

Brasil apresentou sua petição à CLPC em 17 de maio de 2004. No executive Summary, o 

governo brasileiro afirma ter acordos de fronteiras marítimas já firmados e não ter tido 

envolvimento  em qualquer disputa territorial relativa a áreas marítimas com outro Estado 

costeiro. Portanto, o Brasil possui o tratado de delimitação marítima com a Guiana Francesa, 

ao norte do Atlântico, e o acordo com o Uruguai sobre a demarcação definitiva da saída 

marítima do rio Chui e da fronteira marítima lateral no Atlântico sul. Ambos delimitam a 

plataforma continental entre os Estados envolvidos para além das 200 milhas marítimas
37

.  

Como parte da sua apresentação à Comissão e em resposta a um pedido de 

esclarecimento do Presidente da Comissão, o Brasil informou que não havia conhecimento de 

qualquer comunicação de outro Estado sobre a submissão. Em concordância aos requisitos 

estabelecidos pelo artigo 76º da CNUDM, o Brasil apresentou à CLPC as informações 

pertinentes sobre os limites de sua plataforma e suas pretensões. Para a sua surpresa, houve 
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Tratado de Delimitação Marítima entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa de 30 de 

janeiro de 1981 (Lei do Mar; acordos fronteiriços marítimos (1970-1984) (Nações Unidas, Nova Iorque: 1987) 

87); Troca de Notas que constituem um Acordo entre o Governo do Brasil e o Governo do Uruguai sobre a 

Demarcação Definitiva da saída marítima do Arrroyo Chui e da fronteira marítima lateral de 21 de julho de 1972 

(O Direito do Mar; Acordos Fronteiriços Marítimos (1970–1984) (Nações Unidas, Nova York: 1987) 103). with 

France Maritime delimitation Treaty between the Federative Republic of Brazil and the French Republic (French 

Guyana), 30 January 1981(entry into force: 19 October 1983; registration #: 22476; registration date: 22 

November 1983; link to UNTS) with Uruguay Exchange of notes constituting an Agreement between the 

Government of Brazil and the Government of Uruguay on the definitive demarcation of the sea outlet of the 

River Chui and the lateral maritime border 21 July 1972 (entry into force: 12 June 1975. registration #: 17411; 

registration date: 20 December 1978; link to UNTS) Disponível em:  https:// 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/BRA.htm. Acesso em: 2 Jan. 

2019. 
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uma contestação dos EUA, que reagiram oficialmente à submissão brasileira. Em nota, os 

EUA, que não eram membro signatário da Convenção, sugeriram que a Comissão dispensasse 

a devida atenção a certas questões na submissão brasileira relacionadas a sedimentos 

espessura e o traçado de Vitória-Trindade.  

Em momento mais que oportuno, a Comissão expediu nota destacando que, nos 

termos do anexo II da CNUDM e das Regras de Procedimento, outros Estados podem 

desempenhar apenas um papel à consideração dos dados e outros materiais submetidos por 

um Estado costeiro relativos aos limites exteriores da sua plataforma continental para além 

das 200 milhas nomeadamente. Mas para que isso ocorra, deverá haver um litígio entre 

Estados com entidades opostas ou em outros casos de disputas territoriais ou marítimas não 

resolvidas.  

Portanto, a comissão da CLPC observou que a carta dos EUA não deve ser levada 

em consideração, uma vez que os EUA não estavam na condição de um Estado com um 

oposto ou costa adjacente com o Brasil nem um Estado com terra não resolvida ou marítima 

em disputa presumivelmente em relação à submissão brasileira. A subcomissão encarregada 

de examinar a submissão brasileira também foi instruída a desconsiderar os comentários dos 

EUA durante seu exame
38

. 

Os EUA, reconhecendo que os dados da comissão brasileira eram mais eficientes 

e avançados que os seus, expressaram discordância com essa visão em uma carta subsequente 

ao da Comissão da CLPC. Refutaram que a Comissão e a subcomissão deveriam considerar 

seus comentários, uma vez que eles não configuram objeções formais. Mas já estavam 

presentes nos arquivos da CLPC, em grande quantidade, objeções negadas aos EUA, o que 

tornou a situação de fato irrelevante para o pedido da comissão brasileira em análise. 

Portanto, de 2004 a 2005, o Brasil apresentou dados adicionais, conforme solicitação da 

subcomissão incumbida de examinar a submissão brasileira. Como obteve parecer favorável, 
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Maritime Delimitation Treaty between the Federative Republic of Brazil and the French Republic of 30 

January 1981 (The Law of the Sea; Maritime Boundary Agreements (1970–1984) (United Nations, New York: 

1987) 87); Exchange of Notes constituting an Agreement between the Government of Brazil and the Government 

of Uruguay on the Definitive Demarcation of the Sea Outlet of the Arrroyo Chui and the Lateral Maritime 

Border of 21 July 1972 (The Law of the Sea; Maritime Boundary Agreements (1970–1984) (United Nations, 

New York: 1987) 103). The Notes refer to the outer limit of the territorial sea. At the time of the exchange of 

Notes both States claimed a 200-nautical-mile territorial sea. Statement by the Chairman of the CLCS on the 

progress of the work in the Commission (Doc. CLCS/42 of 14 September 2004). See Note Verbale CLCS. 02. 

2004. Add.1. LOS (Continental Shelf Notification) of 1 March 2006. It is not known what inspired the inclusion 

of this more specific language. Disponível em:  https:// 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/BRA.htm. Acesso em: 2 Jan. 

2019. 



99 
 

em 2006, apresentou novo adendo aumentando a área solicitada para 953.525km² de extensão 

na Plataforma Continental Brasileira.  

Assim, do pleito total expedido pelo Brasil, de aproximadamente 960 mil km² de 

área, a CLPC não concordou com cerca de 190 mil km², distribuídos nas seguintes áreas da 

Plataforma Continental Brasileira: Cone do Amazonas, Cadeias Norte Brasileira e Vitória-

Trindade e Margem Continental Sul que correspondem, aproximadamente, a 4,2% da 

chamada Amazônia Azul e 19% da área da plataforma continental para além das 200 milhas. 

(SOUZA, 1999). 

A CLPC não concordou com a localização do pé do talude e a delimitação do 

limite exterior propostas pelo Brasil, entendendo que a base do talude no cone do Amazonas 

estaria em região menos profunda e mais próxima à costa. Afirma Marroni (2013) que a 

CLPC entendeu que parte do pedido se situava sobre a elevação continental e os fundos 

oceânicos. Portanto, concluiu que se tratava de um prolongamento natural e, posto que 

partisse do requisitado, não estava integrada ao talude na margem continental brasileira. 

Destacou ainda que o Brasil não satisfaz o teste de pertinência, Test of Appurrtenance, e 

recomendou investigações adicionais.  

Nesse sentido, a Comissão declarou ter dúvidas se seria uma crista submarina, que 

permite a extensão da plataforma, ou se seria uma crista oceânica, que não produziria direitos 

a extensão no que se refere à cadeia Vitória-Trindade como uma elevação submarina no 

mesmo sentido em que o platô, elevação, banco, tope ou esporão são considerados conforme 

literatura científica internacional. Mas, ainda assim, no que concerne à análise do parecer, na 

região do platô de São Paulo a Convenção concordou com os dados, informações e 

abordagens utilizadas pelo Brasil para estabelecer a localização dos pontos de espessura de 

sedimentos e, por conseguinte, da localização da base dos taludes continentais. (ZANELLA, 

2017). 

Em consequência, a CIRM, na sua 168ª Sessão Ordinária, decidiu que fosse 

elaborada uma Proposta Revista de Limite Exterior da Plataforma Continental Brasileira além 

das 200 milhas. Posteriormente, a elaboração dessa proposta revista foi autorizada pelo 

Presidente da República na ocasião, por despacho exarado na Exposição de Motivos nº 263, 

de 16 de junho de 2008, publicada no DOU nº 127, de quatro de julho de 2008. Para a 

elaboração dessa proposta revista, a margem continental foi dividida em três regiões: Região 

Sul; Região Equatorial; e Região Oriental. (BRASIL, 2004). 

Em 2004, a Marinha do Brasil lançou o conceito de “Amazônia Azul”, um pleito 

na ONU para a extensão da plataforma continental do país. Caso seja completamente aceito 



100 
 

pela Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), o território brasileiro 

aumentaria em 50%. Em 2007, a CLPC validou 81% do pleito. Para os 19% restantes, o 

Brasil apresentou novas propostas, as quais estão sendo analisadas pela CPLC. Diante das 

conclusões da CLPC, o Brasil apresentou, em 10 de abril de 2015, uma nova submissão 

revisada para a margem continental Sul cumprindo os requisitos de que ainda pode apresentar 

suas submissões revisadas quanto às outras três regiões nas quais a CLPC dissentiu do 

entendimento brasileiro e solicitou nova apresentação. (SILVA, 2015). 

A proposta da Região Equatorial foi prontificada em maio de 2016 e encaminhada 

à ONU oportunamente. Atualmente está sendo preparada a proposta da Região Oriental. Sem 

dúvida, a definição do limite exterior da plataforma continental será um legado de 

fundamental importância para o futuro das próximas gerações de brasileiros, que verão 

aumentadas as possibilidades de descoberta de novos campos petrolíferos, a exploração de 

recursos da biodiversidade marinha, que a ciência atual reconhece como um dos campos mais 

promissores do desenvolvimento da biogenética, e de exploração de recursos minerais em 

grandes profundidades, ainda não viáveis economicamente. 

Fruto, também, da experiência adquirida com a realização do LEPLAC, o Brasil 

passou a ter uma capacitação técnica ímpar no que concerne ao estabelecimento de limites no 

mar, o que abre perspectivas para o país atuar na área internacional de cooperação técnica, 

podendo assessorar outros estados costeiros no estabelecimento do limite exterior de suas 

plataformas continentais. (BEIRÃO; PEREIRA, 2014). 

A decisão brasileira ocorreu na oportunidade em que o País necessitava de uma 

posição bem definida de sua soberania. Assim, o Brasil protagonizou-se com uma posição de 

força na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, conforme 

demonstrado na figura 18, e se destacou em um dos extremos da negociação haja vista sua 

expectativa de domínio do Atlântico Sul. (MAZZUOLI, 2018). 
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Figura 18 – América do Sul via satélite. Amplitude continental do Brasil em relação aos 

países Sul Americanos 

 

           Fonte: Pixabay
39

 

Assim, vê-se uma forte integração entre as ações de Biotecnologia Marinha com 

as de prospecção e exploração de recursos minerais da área internacional. A importância 

desses recursos biológicos encontrados em áreas além da jurisdição também é ressaltada pela 

recente decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de dar início à negociação de novo 

acordo vinculante, no âmbito da CNUDM, para tratar, entre outros aspectos, do uso dos 

recursos genéticos que se encontram além das jurisdições nacionais. (BRASIL, 2016). 
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 . Disponível em: https://pixabay.com/pt/am%C3%A9rica-do-sul-continente-terra-74073/. Acesso em: 2 nov. 

2018. 
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Deve-se, portanto, dedicar atenção especial às Forças Armadas Brasileiras, que, 

desde a independência do Brasil, demonstraram sua preocupação com a vulnerabilidade do 

espaço marítimo do País. Confiante, o Brasil tem a probabilidade de constituir soberania ao 

seu território marítimo via atlântico sul e, por conseguinte, vem incansavelmente 

apresentando à comunidade internacional por meio da Convenção de Direito do Mar a 

confirmação jurídica nas questões que envolvem o mar territorial, a zona econômica exclusiva 

– como porções equóreas – mais as riquezas naturais da sua Plataforma Continental, que 

compreende a área do Pré-sal, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, a franja do Pré-sal 

em espaço internacional, além das Ilhas de Trindade e Martim Vaz, Fernando de Noronha e os 

Rochedos de São Pedro e São Paulo, representadas na figura 19. (BEIRÃO; PEREIRA, 2014). 

 

           Figura 19 – Mapas de linhas e limites da Plataforma Continental brasileira 

  

                 Fonte: Marinha do Brasil
40

 

                                                           
40

 Disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/secirm/sites/www.marinha.mil.br.secirm/files/pictures/linhamar.jpg. Acesso em: 2 

nov. 2018. 
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Como já mencionado nos capítulos anteriores, a costa brasileira projeta-se para a 

África Ocidental e, desde seu processo de colonização e mesmo no pós-independência, tem 

diretrizes e estratégias geopolíticas para o Atlântico Sul, que integram, sobretudo, grandes 

esforços da sua soberania sobre as áreas adjacentes da sua plataforma continental. Nesse 

sentido, o Brasil tem procurado reforçar mecanismos de vigilância e defesa nesse território, 

tanto em termos de cooperação, devido a seu alcance continental, quanto em termos 

administrativos, em razão da extensão de 7,4 mil km² de costa marítima que lhe é 

juridicamente determinado.  

Motivados pelas perspectivas dos relatórios enviados à CLPC, a comissão 

Brasileira, o LEPLAC, em 10 de Abril de 2015, conforme CIRM (2015), encaminhou a 

Proposta Parcial Revista da Margem Continental Sul, correspondente à região situada entre o 

Sul do Platô de São Paulo e da fronteira marítima do Brasil com a República Oriental do 

Uruguai. Essa Proposta fora apresentada ao Plenário da Comissão no dia 26 de Agosto do 

mesmo ano, estando atualmente em análise por uma Subcomissão de sete membros 

constituída pela Comissão para esse fim. Desse modo, há que ressaltar a importância para o 

Brasil dessa aceitação, pois é precisamente nessa região que as principais reservas petrolíferas 

nacionais estão localizadas, sendo que algumas ultrapassam as 200 milhas e, após a decisão 

da Comissão, se definirá: 

O Brasil possui suas principais reservas petrolíferas e, sem dúvidas, o alargamento 

da Plataforma Continental também aumentará as possibilidades de descobertas 

futuras de novas reservas de petróleo e gás, entre outros recursos vivos e não vivos. 

Além disso, são realmente formidáveis os esforços brasileiros para o levantamento à 

CLPC do pedido de extensão de sua Plataforma. O país foi um dos pioneiros e 

conseguiu, inclusive, cumprir o prazo inicial de 10 anos, um dos poucos Estados a 

conseguir. Todo esse esforço gerou uma experiência e conhecimento invejável dos 

membros do projeto LEPLAC, que passaram a ter uma importante capacitação 

técnica em relação à submissão de pedido de extensão de plataforma continental. 

(ZANELLA, 2017, p. 342). 

Conforme Executive Summary da Submissão Revisada Parcial Brasileira à 

Comissão, sobre os limites da plataforma continental na Margem Equatorial Brasileira, em 8 

de Setembro de 2017, foi enviada a Proposta Parcial Revista da Margem Equatorial para a 

análise da Comissão. Destaca Zanella (2017) que essa Proposta alcança o vetor norte da costa 

brasileira situada entre a fronteira marítima do Brasil com a República da França, 

Departamento da Guiana Francesa, e ultrapassa o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, à 

Leste da costa brasileira.  
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No entanto, a Proposta ainda não foi apresentada ao Plenário da Comissão e nem 

foi constituída Subcomissão para analisá-la. 

Revisão da apresentação parcialmente revisada do Brasil em relação à Região Sul do 

Brasil. Progresso no trabalho da subcomissão: 8. A subcomissão, presidida pelo Sr. 

Awosika, reuniu-se de 15 a 19 de outubro e de 19 a 30 de novembro. Durante esse 

período, o exame científico continuou e apresentação técnica substancial. 9. A 

subcomissão realizou três reuniões com a delegação do Brasil, durante o que fez 

uma declaração geral à delegação dos seus pareceres e conclusões resultantes da 

análise da apresentação, em conformidade com o ponto 10.3 do Anexo III do 

Regulamento Interno da Comissão (CLCS / 40 / Rev.1). A delegação, por sua vez, 

exposto à subcomissão, de acordo com o parágrafo 10.4 do anexo III do 

regulamento. 10. A subcomissão procedeu ao preparo de suas recomendações, de 

acordo com o parágrafo 10.5 do anexo III do regulamento. 11. A subcomissão 

decidiu que retomaria a análise da apresentação no 49º sessão, com vista a finalizar 

o projecto de recomendações. 12. As reuniões da subcomissão na quadragésima 

nona sessão serão realizadas a partir de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019. 

(BRASIL, 2018, p. 3).  

 

Atualmente, o LEPLAC está laborando positivamente e concentrando todos os 

seus esforços na Proposta Parcial Revista da Margem Leste, que contempla a região abarcada 

desde o limite Sul do Platô de São Paulo até Paraíba-Pernambuco, incluindo a área do platô 

do Rio Grande. A área oceânica representada pelo Mar Territorial e pela Zona Econômica 

Exclusiva corresponde em média a 3,5 milhões de km². (BRASIL, 2018, p.4). 

A possibilidade de exploração exclusiva dos recursos minerais da sua Plataforma 

Continental assegura ao país recursos de enorme potencial econômico. Atualmente, o Brasil 

prospecta aproximadamente 91% de sua produção de petróleo e 73% do gás natural na sua 

Amazônia Azul. Estima, ainda, que o Pré-sal possua 35 bilhões de barris de reservas 

prospectáveis. Os testes preliminares, realizados em quatro áreas do Pré-sal, três na Bacia de 

Santos e uma na Bacia de Campos, permitiram prever volumes entre 10,6 bilhões e 16 bilhões 

de barris, o que, por si só, já significa dobrar a produção brasileira de petróleo e gás que são 

de 15 bilhões de barris. (ZANELLA, 2017).  

Destaca o Centro de Excelência para o Mar brasileiro (2012) que a ocorrência 

desses minerais se faz presente por toda a plataforma brasileira, dentro e fora das 200 milhas, 

o que é confirmado, também, pelos dados batimétricos da porção oeste do Atlântico Sul. 

Quanto ao Cobalto, é encontrado além das 200 milhas, em torno de Rio Grande, no sul do Rio 

Grande do Sul. Trata-se de detalhes que justificam a longa discussão sobre a matéria, pois, 

pelo art. 76, § 8º da Convenção, os limites da plataforma deverão ser definitivos e 

obrigatórios. Daí a utilização de dois critérios alternativos e dois restritivos, conforme 

demonstra a figura 20, motivo pelo qual o Brasil efetua os critérios para estender sua 

plataforma continental. 
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           Figura 20 – Plataforma Continental Jurídica Brasileira 

 

      Fonte: Marinha do Brasil
41

  

Como o limite da Plataforma Continental Estendida Brasileira é ainda objeto de 

estudos pelo Grupo de Trabalho do LEPLAC e, consequentemente, nem todas as Submissões 

Parciais Revistas foram submetidas para a análise da Comissão, atualmente o Brasil só tem 

jurisdição legal, reconhecida internacionalmente, sobre os recursos naturais, inclusos petróleo 

e gás, contidos dentro do limite das 200 milhas, ou seja, 370,400 km de sua Zona Econômica 

Exclusiva. (MENEZES, 2015). 

Portanto, destaca Mazzuoli (2018), analisadas as propostas parciais revistas em 

curso e objeto dos trabalhos do LEPLAC em sua segunda fase, há grande expectativa que a 

área oceânica de Plataforma Continental Estendida além das 200 milhas da costa brasileira 

ultrapasse o valor reivindicado no Addendum de 2006, 953.525 km². É importante destacar a 

relevância e o empenho que o governo brasileiro acreditou ao instituir o LEPLAC e, por 

conseguinte, investir nos recursos da sua execução, porque, senão, o limite exterior da 

Plataforma Continental Brasileira seria coincidente com o atual limite das 200 milhas da Zona 

Econômica Exclusiva Brasileira. 

A Convenção, no seu Artigo 78º, diz que direitos do Estado costeiro sobre a 

plataforma continental não afetam o regime jurídico das águas sobrejacentes ou do espaço 

aéreo acima dessas águas, o que é corroborado pelo Artigo 89º, que diz que nenhum Estado 

pode legitimamente pretender submeter qualquer parte do alto mar à sua soberania. O Alto 
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Mar está aberto a todos os Estados, sejam eles costeiros ou sem litoral, sendo que a liberdade 

do alto mar é exercida nas condições estabelecidas na Convenção e nas demais normas do 

direito internacional. Em 2018, completaram-se 31 anos desde o início da aquisição de dados 

geofísicos e geológicos para a delimitação da Plataforma Continental Brasileira, atribuição 

objeto do LEPLAC, que visa atender às determinações da CNUDM. (BRASIL, 2015). 

Assim, não é mais possível ao Direito Internacional secularizar o Atlântico Sul 

como rota alternativa de negócios e menos estratégico do planeta. Os espaços marítimos, 

conforme mostra a figura 21, oferecem inúmeras possiblidades seja de comércio, seja de 

exploração de riqueza, o que importa uma abordagem vocacional das zonas litorâneas e o 

entendimento de soberania em áreas marítimas, que, por sua vez, evolui constantemente, de 

acordo com as tecnologias e os interesses.  

     Figura 21 – Bacia do Atlântico Sul – Vontade e capacidade de soberania 

 

       Fonte: Marinha do Brasil
42

 

 

O desenvolvimento não é um prêmio, é uma nova estrutura que, programada e 

muito bem planejada, produz expectativas a uma nação, considera os cenários, os riscos e as 

ameaças ainda quiméricas, é capaz de corrigir fraquezas, estruturar vetores estratégicos e 

aproveitar as oportunidades. A perspectiva de futuro de uma nação é tornar viva a esperança 

do seu povo para conquistar novas fronteiras e prosperar no conhecimento.  
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O mar continuará a ser importante para o futuro do planeta e, em particular, para o 

Brasil, uma vez que, além do transporte marítimo em escala mundial, provê bens naturais e 

minerais que vêm, cada vez mais, tornando-se disponível para a humanidade. 

3.4.3 A soberania e jurisdição brasileira, o Pré-sal 

A história do Pré-sal na costa marítima do Estado brasileiro começa em um 

momento singular da experiência mundial, pois, em meio à crise do petróleo no setor da 

encomia global, surgem países que ingressaram no clube de grandes exportadores desse 

produto e que combinam tantas condições favoráveis como a renda média per capta, um 

parque industrial relativamente diversificado, uma empresa do porte e da competência 

tecnológica como a Petrobras, uma democracia consolidada, com instituições que, embora 

estejam longe da eficiência e da excelência, são consideradas estáveis e têm uma trajetória 

que possibilita melhorias. Nesse cenário, a ousadia brasileira se inseriu na estrutura mundial, 

despertando os interesses das grandes nações. 

Em síntese, de acordo com a Petrobras, o petróleo, é um mineral formado pela 

decomposição lenta de grandes quantidades de organismos, como plantas e animais, 

depositados no subsolo da terra ou do mar, sobre camadas sucessivas de sedimentos. Ao 

longo de milhares de anos, sob o efeito de pressão e temperatura, esses organismos 

transformam-se em hidrocarbonetos e acumulam-se em jazidas. Cada jazida é formada por um 

ou mais reservatórios rochosos subterrâneos contendo hidrocarbonetos líquidos e gasosos. 

Todo esforço investido nas descobertas das áreas do Pré-sal, em 2006, foi para 

garantir a menor dependência externa possível e chegar a uma situação de autossuficiência. 

Foi nessa busca que a Petrobras entrou, na década de 1970, na fronteira tecnológica da 

indústria petrolífera, a exploração em alto-mar, alcançando volumes que transformaram o país 

em um dos principais exportadores de petróleo do mundo em águas profundas. 

Explicita Pimentel (2011) que o petróleo é uma substância viscosa mais leve que a 

água, composta de grandes quantidades de carbono e hidrogênio (hidrocarbonetos) e 

quantidades bem menores de oxigênio, nitrogênio e enxofre. É formado pelo processo de 

decomposição de matérias orgânicas, resto de vegetais, algas, alguns tipos de plânctons e 

restos de animais marinhos, acumulados ao longo de centenas de milhares de anos da história 

geológica da Terra. Afirma ainda a autora que as grandes quantidades de petróleo se 

formaram por milhares de anos e com incrementos de temperatura à contínua deposição de 

sedimentos, principalmente argilas concomitantes. Com a queda de seres mortos ao fundo da 

bacia e com o rebaixamento progressivo desse fundo, passam a ser acumulados mais 
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sedimentos e mais matéria orgânica sobre o material já depositado. As moléculas do 

querogênio começaram a ser quebradas, gerando compostos orgânicos, líquidos e gasosos, em 

um processo denominado catagênese.  

Nesse contexto, Guimarães (2016) afirma que o processo de acumulação de 

petróleo na região sedimentar ocorre após o processo de geração e expulsão, assim como a  

migração do óleo ou gás que se faz através das camadas de rocha adjacentes e porosas onde 

encontra uma rocha selante e uma estrutura geológica que o detém, provocando acumulação 

do óleo ou gás em uma rocha impermeável chamada rocha reservatório, que são  depósitos 

profundos de hidrocarbonetos aprisionados durante a formação do planeta.  

É importante ressaltar que a rocha-reservatório do Pré-sal foi formada antes de 

qualquer outra camada de rocha salina, que cobriu aquela área milhões de anos depois. Mais 

recentemente, na escala de tempo geológica, esse reservatório é encontrado em uma camada 

estratigráfica mais antiga do que a camada de rochas salinas. Destaca Ortiz Neto (2007) que 

pesquisas e estudos geológicos detalhados das bacias sedimentares brasileiras indicavam o 

potencial de acumulações na região da plataforma continental, e o primeiro poço offshore com 

descoberta de óleo foi realizado em 1968 no campo de Guaricema, litoral do estado de 

Sergipe. Posteriormente, um grande marco para a exploração marítima brasileira foi a 

descoberta do campo de Garoupa, em 1974, na Bacia de Campos, estado do Rio de Janeiro. E 

em meio às conferências relativas ao direito do mar, os Estados já ousavam trazer para si as 

plataformas continentais visando a essa estratégia econômica como autossuficiência futura, 

como se vê a seguir: 

 Seis anos antes de findar o século XIX, em águas litorâneas de Summerland, na 

Califórnia, o petróleo começou a ser explorado. Hoje, ele o é no Golfo do México, 

no Mar Cáspio e no nosso litoral. Converteu-se, aliás, no segundo principal item da 

pauta de exportações de nosso país. Em razão da dependência necessária da 

plataforma continental ao território do Estado a que ela se vincula, começou-se a 

admitir ser ela parte integrante desse Estado. Em 29 de 1916, ainda, pois, no curso 

da Primeira Guerra Mundial, nota diplomática do governo da Rússia declarava 

incorporadas a seu território as ilhas “que formavam a continuação setentrional da 

plataforma continental da Sibéria”. Coincidentemente, na cidade de São Paulo, outro 

jurista argentino, José León Suárez, em outubro de 1918, reafirmou por seu turno a 

tese de que a plataforma continental deveria integrar a nação a que o respectivo 

litoral pertencesse, tese essa, aliás, que, subscrita em 1921 e 1926, respectivamente 

pelos portugueses Almeida d’Eça e Barbosa de Magalhães, acabou por prevalecer. 

(RANGEL, 2012, p. 53). 

Nesse contexto, o Brasil destaca frente a comunidade internacional o advento das 

descobertas petrolíferas na Bacia de Campos que despontou como uma das maiores 

províncias de produção marítima do Hemisfério Sul e continua sendo um grande laboratório 

de desenvolvimento de tecnologias da Petrobras. As descobertas dos campos gigantes de 
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Marlim e Albacora em águas do talude continental, na década de 1980, obrigaram o Brasil a 

vencer diversos desafios tecnológicos e produzir petróleo em profundidades recordes no 

mundo. Mais recentemente, em 2005, foram encontrados indícios de óleo e gás no campo de 

Parati, da Bacia de Santos. 

Em alto mar, a cerca de 300 km da costa brasileira, engenheiros e geólogos estão 

desbravando uma nova fronteira. A quase 7000 metros de profundidade, estão as reservas de 

petróleo encontradas no planeta nos últimos 10 anos, uma área com 800 km de extensão e 200 

km de largura que ficou conhecida como a província do Pré-Sal. Conforme dados históricos, 

na década de 1970, auge da crise do petróleo, o Brasil descobriu as primeiras jazidas na Bacia 

de Campos, litoral do Rio de Janeiro, que representa mais de 80% da produção nacional. A 

prospecção é realizada por um navio sonda conforme demonstra a figura 22. 

 

Figura 22 – A estrutura de um navio sonda 

 

                                                Fonte: Petrobras
43

 

Buscando petróleo em águas cada vez mais profundas, as reservas brasileiras 

conforme dados da Petrobras, chegaram a 15 bilhões de barris. Mas não param, pois, para 

manter a produção dessas reservas encontradas e com o avanço das tecnologias empregadas 

para a exploração, os cientistas utilizaram da história dos continentes em sua formação 

tectônica para confirmar que, no Atlântico Sul, há área cuja província se localiza, há grandes 

quantidades de sedimentos arqueológicos abaixo de uma camada de sal com largura média de 
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200 km de espessura. Com tecnologia capaz de identificar as camadas rochosas no fundo do 

mar, os pesquisadores brasileiros, com o apoio da Petrobras, realizaram estudos utilizando 

equipamentos ultramodernos que produziram e projetaram imagens em 3D.  

Diante da confirmação e próximos da certeza da existência física dessa região, 

iniciaram a perfuração superando barreiras que serão descritas a seguir. Como previsto, de 

acordo com os dados, o primeiro obstáculo seria vencer a extensão de 200 km de coluna 

d’água onde há efeitos de pressão e alterações de temperaturas no ambiente do mar. Na 

sequência, seria romper a estrutura rochosa que também possui 200 km de largura. O Brasil 

foi o primeiro no mundo a realizar tal tarefa, na região submersa do Pré-sal. Com base nos 

resultados desse estudo, a equipe de cientistas concluiu que era possível existir grandes 

reservas a partir da coluna d’água a 7000 km de profundidade da superfície marítima, 

conforme figura 23. 

Figura 23 – A estrutura da Camada do Pré-sal Brasileiro 

 

       Fonte: Petrobras
44

 

 

E a terceira etapa seria imergir a sonda através da grande camada de sal para 

chegar ao reservatório e encontrar pelo menos indícios de material que contenha óleo ou 

viscosidade atípica. Há uma peculiar observação destacada na camada de sal que é a sua 

formação. Nessa camada, o obstáculo é o maior desafio para a sonda uma vez que as 

propriedades salinas, ao serem submetidas à pressão e calor, alteram suas características de 
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abertura e fechamento podendo dificultar a passagem da sonda para chegar ao reservatório e, 

por conseguinte, possibilitar seu retorno à superfície.  

Mesmo diante do fracasso iminente que pairava na estrutura científica com a 

notícia dos resultados obtidos de que havia grandes concentrações de gás no ponto indicado 

para a primeira perfuração em dezembro de 2004, era evidente que existia na região uma 

grande reserva petrolífera. Contudo, em março de 2006, os exploradores se aventuraram nas 

buscas pelo petróleo na região e, dessa vez, a busca pelo desconhecido evidencia que se busca 

o resultado da realidade que se institui no posto denominado Tupi, o primeiro da costa 

brasileira na região do Pré-sal a produzir petróleo. (LUCCHESI, 1998). 

Mas essa produção foi relativa, pois apenas constataram a presença de óleo nos 

fundos marinhos. Foi necessário romper mais um obstáculo que era saber qual o potencial 

existente e qual a proporção desse reservatório. Dezoito meses em média são necessários para 

monitorar a qualidade do óleo que seria extraído. A Petrobras informa que esse estudo, 

denominado Teste de Longa Duração (TLT), são, para justificar que as descobertas tenham 

uma importância econômica, um potencial capaz de produzir uma vazão em alto nível de 

extração que fosse relevante para desenvolver-se em uma área tão complexa geograficamente. 

Contudo, a etapa seguinte foi substituir a sonda de perfuração, uma vez que já 

haviam alcançado o objetivo de suas funções e instalar uma unidade flutuante de produção e 

armazenamento de petróleo, as chamadas Floating Production Storage and Offloading 

(FPSO). Os FPSO são navios plataformas que produzem, armazenam e transferem o petróleo 

e o gás. As características dessa reserva revelam que o petróleo encontra-se em meio às 

rochas porosas, que, como esponjas, são pressionadas, liberando-o para ser extraído e levado à 

superfície. A Petrobras já perfurou quinze poços exploratórios na camada Pré-sal, e todos eles 

indicaram a presença de óleo. (ORTIZ NETO, 2007). 

Nesses testes, programados para começar em março de 2009, dois poços foram 

conectados a uma unidade flutuante de produção e armazenamento (FPSO), conforme 

demonstrado na figura 24. Foi testado um poço de cada vez para investigar o comportamento 

do reservatório. No piloto de produção, cinco poços produtores, dois poços injetores de água e 

um poço injetor de gás foram conectados a um FPSO com capacidade de 100 mil barris de 

óleo por dia e quatro milhões de metros cúbicos de gás por dia. O piloto foi programado para 

iniciar a operação em dezembro de 2010, com reinjeção do CO2 e escoamento do gás para o 

campo de Mexilhão. O principal objetivo desse piloto era investigar mecanismos de 

recuperação secundária. 
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Figura 24 – Plataforma FPSO 

 

         Fonte: Petrobras
45

 

A área do plano de avaliação do prospecto de Iara é de 300 km². Como já 

mencionado, as estimativas preliminares feitas pela Petrobras indicam um volume recuperável 

de 3 a 4 bilhões de barris de petróleo equivalente. A profundidade da água é de 2.230 metros, 

e o reservatório está a uma distância de 6.080 metros da superfície do mar. O grau API do 

óleo é de 26ºc a 30ºc. Em apresentação feita no encerramento da Conferência Rio Oil & Gas 

2008, o Presidente da Petrobras declarou que “dadas as informações que temos hoje, achamos 

que, provavelmente, em Tupi, estaremos contidos dentro do bloco e, em Iara, provavelmente 

estaremos fora do bloco”. Assim, no caso de Iara, o campo deve se estender da área licitada 

por áreas não licitadas. (PIMENTEL, 2011). 

No Campo de Jubarte, localizado em área no norte da Bacia de Campos, a 

Petrobras iniciou, no mês de setembro de 2008, um teste de longa duração no poço 1-ESS-

103A, que está produzindo 18 mil barris por dia a partir de um reservatório da camada Pré-
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sal, na área de Tupi Sul. Outra área de grande potencial da camada Pré-sal localiza-se no norte 

da Bacia de Campos, no litoral do Espírito Santo, uma região denominada Parque das Baleias, 

onde está o campo de Jubarte, que é considerada pela Petrobras como um novo polo. Nessa 

região, além de Jubarte, foram descobertos os campos de Cachalote, Baleia Azul, Baleia 

Franca e Baleia Anã.  

Segundo estimativas da Petrobras, o volume recuperável das descobertas feito em 

reservatórios do Pré-Sal, localizados abaixo dos campos de óleo pesado de Baleia Franca, 

Baleia Azul e Jubarte, é de 1,5 a 2 bilhões de barris de petróleo equivalente. As reservas totais 

do Parque das Baleias, incluindo-se os reservatórios acima da camada de sal, seriam de 3,5 

bilhões de barris. A principal vantagem é que, nessa região, a camada de sal é menos espessa 

que no cluster da Bacia de Santos, chegando a ter apenas 200 metros de espessura. Além 

disso, os reservatórios são menos profundos e mais próximos da costa, cerca de 80 km, 

conforme se confirma a seguir:  

Em setembro de 2008, a Petrobras divulgou a produção do primeiro óleo da camada 

pré-sal, a partir da produção do poço 1-ESS-103A. O potencial de produção desse 

poço é de 18 mil barris/dia. O óleo produzido é leve, apresentando cerca de 30ºc 

API. Foram investidos aproximadamente US$50 milhões em adaptações na planta 

de processo da plataforma, na complementação do poço e na interligação do poço ao 

FPSO JK (P-34). O teste de longa duração que está sendo feito a partir do poço 1-

ESS- 103A tem o objetivo de observar e analisar as condições do óleo do pré-sal, 

tanto no reservatório quanto na unidade de processo da plataforma. Esse teste deve 

durar de seis meses a um ano. (BRASIL, 2012). 

Na área do Pré-sal, os principais desafios tecnológicos podem ser classificados 

por áreas de conhecimento. Na área de reservatório, destacam-se os seguintes desafios: a 

definição de variação dos caracteres litológicos ou paleontológicos (fácies) a partir de dados 

sísmicos; a caracterização interna do reservatório, com foco nas heterogeneidades; a 

viabilidade técnica de mecanismos de recuperação secundária; os aspectos geomecânicos das 

rochas e possíveis danos. 

Na área de perfuração de poços, os principais desafios tecnológicos são: o desvio 

do poço na zona do sal; o fraturamento hidráulico em poços horizontais; o emprego de 

materiais resistentes a CO2; a viabilidade técnica de mecanismos de recuperação secundária e  

a construção de poços de grande extensão. Os principais desafios na área de engenharia 

submarina são os seguintes: a qualificação de risers para lâminas de água de 2.200 m, 

considerando a presença de CO2 e altas pressões; o emprego de risers towers e risers de aço 

em catenária tipo lazy wave; a qualificação de linhas com isolamento térmico para lâminas de 

água de 2.200 m. e as linhas de alta pressão para injeção de gás. (RANGEL, 2012). 
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Há ainda os desafios de garantir o escoamento da produção, prevenir a formação 

de hidratos, controlar a deposição de parafinas – controle de scaling – e obter adequadas 

temperaturas ao longo das linhas. Destaca-se, também, que a presença de grande volume de 

gás associado no cluster implicará importantes desafios tais como utilizar materiais para lidar 

com correntes de gás com alta concentração de CO2. Gasodutos de 18 polegadas de diâmetro 

a serem lançados em lâmina de água de 2.200 metros à distância da costa de cerca de 300 km, 

emprego de gás natural liquefeito e gás natural comprimido e utilização de tecnologia de 

conversão de gás em líquido também constituem outros desafios. 

 Não basta, entretanto, só descobrir o tesouro e saber seu potencial econômico. É 

preciso também investir em estrutura e arquitetura capazes de suportar as variações do 

ambiente marinho para que o artefato chegue à superfície. Hostil por natureza, o mar oferece 

obstáculos que não se podem desconsiderar. Para a construção de uma estrutura offshore, 

como as plataformas utilizadas pela Petrobras, foi necessário investir em laboratórios 

chamados campos de prova e testes denominados laboratórios de tecnologia submarina 

(FIG.25). 

Figura 25 – A produção de petróleo nas áreas do Pré-sal 

 

                       Fonte: Petrobras
46
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Esses laboratórios analisam o comportamento das estruturas submarinas em 

grandes profundidades. Qualquer falha desses equipamentos podem causar um desastre 

ambiental de grandes proporções e danos irreversíveis ao meio ambiente. São testados os 

veículos operados remotamente (ROV) para planejar e executar as operações nas regiões 

profundas. As intervenções complexas são feitas por robôs e não por homens, uma vez que ao 

homem não é concedida a capacidade de sobreviver em grandes profundidades. 

(GUIMARÃES, 2016). 

 Essa tecnologia robótica é capaz de detectar a corrosão no sistema de dutos e 

estruturas das plataformas em operação no mar. As fissuras também são detectadas pelo fato 

de que a o petróleo brasileiro contém uma grande quantidade de gás carbônico (CO²) que, em 

conjunto com a água, transforma-se em ácido carbônico que tem ação corrosiva. Portanto, 

para vencer a corrosão, a temperatura e a pressão, a Petrobras utiliza a alta tecnologia 

interligada às ciências mais modernas existentes na atualidade, capaz de produzir 

equipamentos que possam resistir pelo menos 20 a 30 anos aos reagentes corrosivos nessas 

estruturas de plataformas. (SCHUTTE, 2012). 

Enquanto os outros Estados usavam âncoras de sucção para apoio de seus barcos 

plataformas em alto-mar, a Petrobras inaugurou uma tecnologia inovadora de ancoragem em 

águas profundas. Desenvolvida e patenteada por engenheiros brasileiros, o sistema utiliza 

barcos de apoio para lançar âncoras no formato de torpedo ao fundo do mar. Pesam em média 

130 toneladas e, com o próprio peso, essas âncoras penetram a 400 metros de profundidade e 

garantem uma capacidade de fixação de quase um milhão e meio de toneladas cada. Nesse 

contexto, as plataformas FPSO ficam firmes garantindo estabilidade nas águas, menos 

movimentos e menos transtornos nas variações de ambiente em alto-mar. (MARTINS; 

CARNEIRO, 2012). 

Mas o maior de todos os obstáculos e de maior logística da atualidade no sistema 

Pré-sal é a liberação de gás carbônico quando é extraído o petróleo. Considerado o maior 

vilão do efeito estufa, é considerado pelos cientistas o elemento responsável pelo aquecimento 

global e seus efeitos negativos no mundo. Nesse sentido, preocupa-se por não liberá-lo para a 

atmosfera terrestre. A Petrobras vem desenvolvendo, como dito anteriormente, o critério de 

reinjeção do CO², recuperação secundária, à superfície de onde se extrai o petróleo como 

forma de acelerar a produção sem expelir para a atmosfera.  

Como resultado da exploração petrolífera, o Brasil tem um importante papel no 

cenário mundial, que é sua influência política nas condições de mercado. O Estado, por meio 

da Marinha do Brasil, passará a atuar de modo a assegurar a soberania nacional sobre as 
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riquezas exploradas e a regular a exploração das reservas, por ação conjunta da Petrobras, da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP). (LIMA, 2010). 

Portanto, os desafios logísticos gerados no sistema Pré-sal têm soluções 

inovadoras, viáveis e de aplicação segura. O investimento compensa os resultados futuros. A 

indústria desenvolveu-se com base nos modelos offshore, uma dinâmica multifuncional que 

alia a velocidade e praticidade do espaço aéreo com a capacidade e o menor custo do espaço 

marítimo. Enquanto a comunidade internacional tem pensado na transição para as tecnologias 

das energias renováveis para o seu futuro, o Brasil tem aprimorado a estrutura do Pré-sal para 

criar subsídios na exploração de novas energias futuras. Priorizar o legado da tecnologia atual 

do Pré-sal é atuar em diversos campos do saber para abrir portas às novas formas de 

desenvolvimento consciente para a humanidade. 

3.4.4 A estratégia geopolítica brasileira para o Atlântico Sul 

 Em termos de Atlântico Sul, tornam favoráveis ao Brasil as baixas pressões no 

que se refere a sua atuação geopolítica nas relações com os Estados que fazem parte desse 

cenário marítimo. Destacam-se quatro grandes tratados multilaterais presentes nesse mar 

austral que são o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), a Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS), a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) e o Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS). Enquanto o primeiro já perdeu sua 

importância, e a preocupação do último não é o Atlântico Sul em si, a ZOPACAS e a CPLP 

emergiram como importantes fóruns para cooperação em temas relacionais ao oceano. 

A ideia de Atlântico Sul, nos últimos anos, está relacionada ao processo de 

descoberta de reservas de petróleo, à preocupação com a presença de grandes potências e à 

pirataria que cresce a cada ano que se passa na região. Conforme destaca Abdenur e Neto 

(2014), também torna a retomada da própria ideia de qual desfecho terá o processo de 

soberania argentina nas Ilhas Malvinas. O Brasil surge como líder na governança dos assuntos 

de interesse regionais, no caso, o Atlântico Sul, preocupado com as ações da Organização do 

Atlântico Norte (OTAN) em secularizar acordos referentes à região sul do atlântico, como 

México, Chile e Bolívia interferindo nas diretivas relacionadas à manutenção do Atlântico 

Sul.  

Nessa perspectiva, o Brasil desenvolve assuntos relativos aos fatos que acontecem 

e questiona não somente o espaço em desenvolvimento do Atlântico Sul, mas o espaço como 

segurança que deve ser pensada. É bem definida e estrutura de governança brasileira ao tratar 

o termo ameaça referindo-se ao desenvolvimento de uma política que se formaliza para o 
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desenvolvimento e crescimento econômico da região do Sul Atlântico. Conforme explicita a 

Marinha do Brasil, por meio do Almirante professor Antônio Rui de Almeida, inicia-se um 

mecanismo de construção contra a fragilidade defensiva da região, tanto naval quanto 

comercial. Entre as iniciativas para esse mecanismo de construção, o Brasil basicamente 

definia o conceito de Zona de Paz e Cooperação, ao propor aos Estados do Atlântico Sul uma 

convivência pacífica para a manutenção da paz e busca por incentivos para implementar o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável dos membros. Assim, tem-se a criação da Zona 

de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). Estas são as razões que levaram o Brasil 

a inserir esse projeto em sua política externa: 

No contexto da Guerra Fria que já se tornara um problema para o desenvolvimento 

econômico produzindo efeitos corrosivos pela rivalidade, em 1980, o Brasil inicia o 

programa de submarino de propulsão nuclear em conjunto com o Instituto São 

Paulo. Em 1982, um dos mais importantes acontecimentos foi a aprovação da 

Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Em 1982, a Argentina 

iniciava a guerra das Malvinas em disputa territorial com o Reino Unido. Em 1983, 

o Brasil na agenda de política externa oficializa sua visita à África, na Nigéria, 

Guiné Bissau, Senegal, Argélia e Cabo Verde. Em 1983, o Brasil assina o tratado da 

Antártida e se torna membro consultivo da Antártida. Em 1985, o país 

redemocratiza-se e afirma na ONU que irá fazer todos os esforços para manter o 

Atlântico Sul na zona de paz, afastada da corrida armamentista, da presença de 

armas nucleares e de qualquer forma de confronto oriunda da outras potências. Em 

1986, na ONU, o Brasil condena o Apartheid na África do Sul, apoia a 

independência da Namíbia e trata daqueles temas que são recorrentes na ONU como 

o desarmamento, o desenvolvimento, a ciência e tecnologia. (PEREIRA; 

VIZENTINI, 2010, p. 53). 

Portanto, diante das incertezas contidas na época e pelo fato de que não havia uma 

institucionalização muito forte, o Brasil insere políticas de informação sobre defesas, 

preservação da biodiversidade no alto-mar atlântico e questiona o princípio da liberdade de 

navegação, uma vez que as grandes potências não consolidaram de forma efetiva esse 

conceito na Convenção sobre o Direito do Mar. Por fim, cria a identidade Sul Atlântica, de 

natureza solidária e de cooperação entre os Estados da América do Sul e os Estados da África 

do Sul. 

A ZOPACAS foi reformulada nos anos 1990, quando a situação política se alterou 

substancialmente no Atlântico Norte. Com efeito, o fim do regime do Apartheid na África do 

Sul e os seus desdobramentos externos, como a independência da Namíbia e as perspectivas 

de paz em Angola, embora rapidamente frustrada com a retomada da guerra civil, 

proporcionaram aos países que margeiam o Atlântico Sul a retomada dos diálogos políticos 

em patamar de igualdades. (RIBEIRO, 2007). 
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De toda forma, a diplomacia brasileira, embora não tenha focado o Atlântico Sul, 

não deixou de acompanhar questões relacionadas a essa região, nem no plano das abordagens 

bilaterais, nem no âmbito multilateral. Vale também lembrar que, na perspectiva brasileira: 

 O ZOPACAS foi influenciada e criada sob quatro aspectos / premissas básicas: i) 

tentar evitar a possibilidade de militarização do Atlântico Sul, seja por iniciativa da 

África do Sul (ainda sob o regime do Apartheid), seja por iniciativa de qualquer 

outro país de fora da área; ii) surgiu em um contexto no qual o Brasil começava a 

colher os frutos de uma aproximação comercial e política com os países da África, 

sendo que tal iniciativa foi muito bem recebida pelos países africanos que, àquela 

altura, tinham a África do Sul como inimiga; iii) pela consciência de que o mar se 

constitui como uma área estratégica para o desenvolvimento e para a segurança do 

Brasil, pensamento este refletido em todo o esforço realizado pela diplomacia 

brasileira para ter o reconhecimento dos direitos do país em torno da Zona 

Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental; e iv) foi influenciada, pelo 

menos parcialmente, pela presença naval britânica no Atlântico Sul e por sua 

demonstração de força quando da Guerra das Malvinas, além do próprio contexto da 

Guerra Fria, que ainda persistia. (GHELLER; GONZALLES; MELO, 2015, p. 266). 

É importante ressaltar, conforme destaca o Ministério das Relações Exteriores 

brasileiro, que a criação da ZOPACAS se deu em 1986, por uma iniciativa do governo 

brasileiro que foi aprovada pela Resolução 41/11 da ONU. Foram 24 países a fazer parte do 

bloco, sendo três da América do Sul e vinte e um da África.  

Entre os seus objetivos, está a promoção da cooperação regional, a manutenção da 

paz e a promoção da segurança do Atlântico Sul. Destaca Gheller, Gonzalles e Melo (2015) 

que, nessa perspectiva, o Itamaraty protagonizou a criação da Zona de Paz e a Cooperação do 

Atlântico Sul (ZOPACAS). Participou ativamente de todas as negociações da Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), visando sempre estar presente diante das 

discussões que pudessem eventualmente afetar os interesses nacionais. 

Como se pode observar, a ZOPACAS é formada por um grupo muito heterogêneo 

de países e, conforme explicita Neves (2015), os níveis de desenvolvimento socioeconômico 

desses países signatários são muito díspares. Isso porque, entre os seus membros, encontram-

se países de língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola em decorrência das colonizações 

que se deram no século XIX. Conforme figura 26, esses sãos os países que fazem parte do 

acordo: África do Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Cameroun, Congo, 

Côte d’Ivoire, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, 

Libéria, Namíbia, Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, 

Serra Leoa, Togo e Uruguai. 
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Figura 26 – ZOPACAS, países que fazem parte do acordo 

 

Fonte: Petrobras
47

 

Tomando por base esse contexto, destaca-se a importância do Estado brasileiro na 

esfera continental internacional Sul Atlântica. A ZOPACAS é o principal foro para o 

tratamento de temas relativos à segurança do Atlântico Sul. Trata-se de uma iniciativa que 

busca articular ação em benefício da paz, da estabilidade e do desenvolvimento sustentável do 

Atlântico Sul, por meio do fortalecimento da coordenação e cooperação entre seus Estados-

membros. Além de seu componente geopolítico, a ZOPACAS inclui, também, compromissos 

com a conservação do meio ambiente marinho e a promoção do desenvolvimento sustentável, 

conforme se evidencia pelo apoio dos Estados-membros à criação do Santuário de Baleias do 

Atlântico Sul, na Declaração de Montevidéu, de 2013. (NASSER; MORAES, 2014). 

Para a preservação da paz no Atlântico Sul, é imprescindível que a região se 

mantenha como zona livre de armas nucleares e de outras armas de destruição em massa. 

Com esse objetivo, o compromisso dos países da ZOPACAS foi formalizado por meio do 

Tratado de Tlatelolco, do Tratado da Antártida e do Tratado de Pelindaba – que declaram 

serem zonas livres de armas nucleares, respectivamente, a América Latina e o Caribe, o 

continente antártico e a África. Essa rede de compromissos também contribui para fortalecer 

iniciativas no âmbito das Nações Unidas voltadas ao estabelecimento do Hemisfério Sul e de 

Áreas Adjacentes como zona livre de armas nucleares. 
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A ZOPACAS é integrada por 24 países banhados pelo Atlântico Sul: África do 

Sul, Angola, Argentina, Benin, Brasil, Cabo Verde, Camarão, Congo, Côte d’Ivoire, Gabão, 

Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Libéria, Namíbia, Nigéria, 

República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Togo e 

Uruguai. Considerando que a vulnerabilidade do Atlântico Sul encontra-se às margens 

africanas, o Brasil, como o país mais importante e desenvolvido da região, e pioneiro ao 

proclamar a independência, pode e deve cooperar com os vizinhos africanos para ajudar a 

aprimorar a segurança marítima no Atlântico Sul, área considerada estratégica por fatores 

condicionantes à sua modernização e a seu desenvolvimento tecnológico. É importante frisar 

que esse é um dos aspectos que tem chamado a atenção de países que não fazem parte do 

Atlântico do Sul para a região, como se refere a seguir: 

Isso acaba abrindo espaço para que países de fora da região ocupem espaços e se 

façam presentes no Atlântico Sul, como é o caso do incremento da presença norte-

americana em águas do Golfo da Guiné. Nessa região que, como se verá adiante, se 

transformou em uma área perigosa para o trânsito marítimo, os Estados Unidos, 

tendo em vista o seu interesse pelo petróleo explorado na área, já estão 

desenvolvendo operações conjuntas com alguns países africanos, o que 

necessariamente não é algo negativo ou ameaçador. (GHELLER; GONZALLES; 

MELO, 2015, p. 265). 

Pode-se afirmar que não há muita alternativa, uma vez que a ZOPACAS não 

dispõe de meios e nem tampouco de grande vontade e disposição política a ponto de criar 

patrulhas conjuntas para diminuir a insegurança marítima na margem Africana do Atlântico 

Sul. Além disso, os interesses materiais concretos envolvendo os países da ZOPACAS não 

são tão expressivos a ponto de forçar os seus membros a agir. O que impressiona é que o 

Brasil tem interesses tímidos mais centralizados em determinados países, como Angola, 

África do Sul e Nigéria. Contudo, não são comparáveis com os das grandes potências que 

atuam na África atualmente, como os Estados Unidos, a China e alguns estados europeus. 

(ABDENUR; NETO, 2014). 

Não há dúvidas que a ZOPACAS é um fórum multilateral importante para os seus 

membros, que inclusive reforça as relações bilaterais e se constitui como um foro político que 

visa promover entendimentos entre os participantes. Entretanto, é preciso reconhecer os seus 

limites, a trajetória e a projeção quanto ao seu futuro. Existe uma grande distância entre o 

discurso oficial, as boas intenções e a efetividade e praticidade da ZOPACAS. Ou seja, não é 

possível que o Brasil realize grandes apostas exclusivamente nesse acordo multilateral. O país 

não conta com recursos suficientes para solucionar ou encaminhar a maior parte das 
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necessidades dos parceiros africanos, que, até o momento, dependem muito da ajuda e da 

cooperação externa. (GHELLER; GONZALLES; MELO, 2015). 

Considerando que, na década de 90, alguns países que se tornaram independentes 

frente à República da África do Sul haviam sido ocupados por colônias alemãs do Sudoeste 

Africano na conjuntura da Primeira Guerra Mundial, Gheller, Gonzalles e Melo (2015) 

demonstram que outros passos foram dados pela Marinha brasileira para estreitar e avigorar a 

cooperação, principalmente com os membros da Namíbia. Portanto, 

De fato, além da formação continuada de pessoal, o governo brasileiro já doou e 

vendeu navios para a Marinha da Namíbia, tendo também elaborado o levantamento 

hidrográfico do porto de Walvis Bay e entregue sua carta náutica às autoridades 

namibianas. Além disso, a Marinha possui dois grupos de apoio em Walvis Bay, 

sendo um para formação de fuzileiros navais e outro para dar suporte à manutenção 

de navios e lanchas da Marinha local. A cooperação com a Namíbia é vista como 

promissora pela Marinha do Brasil e, a partir de iniciativas consideradas bem-

sucedidas, vem considerando a possibilidade de ampliar a cooperação, incluindo o 

Exército e a Aeronáutica, em futuros projetos. (ABDENUR; NETO, 2014, p. 10). 

Um dos pontos mais críticos com relação à Cooperação Naval com a Namíbia, e 

que também ocorre com outros parceiros africanos, é a dificuldade de se obter financiamento 

para o desenvolvimento dos projetos de cooperação. No fundo, não faltam projetos e não falta 

boa vontade e interesse de ambos os lados, mas o problema financeiro persiste e chega a ser o 

grande limitador para projetos mais robustos e mais amplos. Declara a Marinha do Brasil 

(2015) que o quadro é agravado pelo fato de que a maior parte da Cooperação provém de 

recursos da própria Marinha. A colaboração do próprio Ministério da Defesa e da Agência 

Brasileira de Cooperação corresponde apenas a uma pequena parcela da verba necessária para 

esse tipo de investimento.  

Além da Namíbia, o Brasil, por meio da Marinha, tem projetos de Cooperação 

com Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, África do Sul, Nigéria e Senegal. À parte 

Moçambique, todos os outros países são membros da ZOPACAS. Os programas são amplos e 

variados, indo desde o intercâmbio de embarques em navios da Marinha do Brasil e em 

organizações operativas, visitas às organizações de Ciência e Tecnologia, às bases navais, até 

as escolas de instrução e adestramento. (PEREIRA; VIZENTINI, 2010). 

A Marinha também fornece, quando solicitada, assessoramento em diversas áreas, 

para aquisição de navios, equipamentos, fardamentos, entre outros. No caso do Atlântico Sul, 

um grupo específico de países africanos vem merecendo atenção especial da diplomacia 

brasileira e, também, dos programas de cooperação desenvolvidos pelo Brasil. Os países 

africanos de língua oficial portuguesa – Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e 

São Tomé e Príncipe, os chamados de PALOPS – são recipiendários de diversos projetos de 
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Cooperação patrocinados pelo Brasil ou pela própria CPLP. A ZOPACAS é importante 

respaldo moral e político para o Brasil e os condôminos, no sentido de questionar e dificultar, 

pois será impossível impedir uma eventual expansão, para essa região dos conflitos, de poder 

entre potências globais, haja vista a aprovação do acordo na Assembleia-Geral da ONU. 

(ABDENUR; NETO, 2014). 

Por meio dos principais objetivos da nova estratégia internacional definidos na 

Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa de 2012, o Governo brasileiro 

propôs uma nova política externa que integrasse plenamente suas ações diplomáticas, com 

políticas de Defesa e Desenvolvimento Econômico e, ao mesmo tempo, um conceito novo na 

história brasileira. Uma projeção vultosa que é o entorno estratégico de tornar visível sua 

influência e liderança diplomática, também econômica e militar à América do Sul, à África 

subsaariana, à Antártida e principalmente à Bacia do Atlântico Sul. (NASSER; MORAES, 

2014). 

 Neves (2015), por sua vez, declara que os países em desenvolvimento iniciaram 

novos arranjos de cooperação técnica e financeira a fim de substituir o tradicional modelo 

Norte-Sul de ajuda para o desenvolvimento. Assim, na década de noventa, constatou-se o 

fracasso desse modelo não somente no aspecto de implementar o desenvolvimento 

econômico, mas, antes, pela dificuldade na abordagem das causas primordiais da pobreza. 

Contudo, criou-se um novo agrupamento denominado de Grupo dos Vinte, G-20, constituído 

por ministros da Economia e presidentes de Bancos Centrais dos dezenove países mais 

desenvolvidos do mundo, além da União Europeia, na tentativa de unir as disciplinas e 

vislumbrar uma nova hegemonia econômica para o cenário internacional.  

Em contraposição a essas ideias, Neves (2015) declara que, em 2001, na esteira do 

Grupo dos Vinte, foram reunidas, sob a sigla BRICS, conforme figura 27, as quatro grandes 

economias em crescimento: o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, incluindo, em 2010, a África 

do Sul. Foi criada pelo economista Jim O’Neill sob a forma de “BRIC”, sem a África do Sul, 

para designar aqueles países emergentes com grande capacidade de investimento e que se 

transformariam em potências econômicas até 2050. 
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Figura 27 – Países que formam o BRICS 

 

   Fonte: Petrobras
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Contudo, em 2006, o BRIC deixou de ser apenas um termo e se tornou um acordo 

internacional entre os países, mas sem a configuração de um bloco econômico. A partir de 

2011, os sul-africanos ingressaram nesse acordo inter-regional, com o acréscimo do “S” 

maiúsculo ao final da sigla, conforme destaque a seguir: 

Vale lembrar que os BRICS não formam um bloco econômico. Portanto, não há 

mercado comum, acordos comerciais e alfandegários e, tampouco, uma política 

necessariamente comum entre os seus integrantes. Os BRICS representam mais de 

40% da população mundial e mais da metade do número de pessoas sofrendo com a 

fome e a miséria. Por outro lado, esses países apresentam sucessivos aumentos no 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), no PIB (Produto Interno Bruto) e na 

renda per capita. Nos últimos anos, foram responsáveis por cerca de 60% do 

crescimento econômico mundial, cenário no qual os países desenvolvidos 

contribuíram apenas com 20%. (NEVES, 2015, p. 85). 

Não se pode negar que a perspectiva política ascendeu a relações internacionais. 

Assim, em 2003, o Brasil sediou o Fórum do Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) 

como um espaço de intercâmbio de conhecimento e fortalecimento de interesses comuns para 

esses atores globais multiétnicos. Novos agrupamentos e estruturas surgiram e se 

desenvolveram, como a Cúpula América do Sul e África (ASA), o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), e a União Aduaneira da África Austral (SACU).  

O Brasil tem expandido e aprofundado seu relacionamento com a África, abrindo 

canais de diálogo político, forjando novas parcerias comerciais e ampliando projetos de 
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cooperação. A Cúpula América do Sul-África (ASA) é uma das iniciativas que refletem essa 

aproximação do Brasil com o continente africano. Por ser o único mecanismo a reunir 

periodicamente líderes africanos e sul-americanos, é plataforma privilegiada para o 

estreitamento de laços entre as duas regiões. Participam da Cúpula 66 países dos dois 

continentes, 12 sul-americanos e 54 africanos, correspondendo a cerca de um terço dos 

Estados-membros das Nações Unidas, reunindo um PIB da ordem de US$ 6 trilhões e um 

total de mais de 1,4 bilhão de pessoas. (BRASIL, 2015). 

Também nesse período, compreendido na primeira década do século XXI, a 

África transformou-se em um continente de oportunidades em razão das tendências 

econômicas positivas e uma melhor governança. A região vem sendo descrita, desde então, 

como a “Nova Fronteira” para os que buscam parcerias e mercados. Ao fim da primeira 

década do século XXI, o Brasil concentrou a metade da população sul-americana e tornou-se 

o principal player dentro do tabuleiro geopolítico e econômico na região da América do Sul. 

Alcançou também uma presença expressiva na América Central e no Caribe em ações quando 

exerceu a liderança das missões de paz das Nações Unidas no Haiti, ou quando tomou uma 

postura decidida em favor da abertura econômica de Cuba. (NEVES, 2015). 

Foi então, no que diz respeito ao desenvolvimento da Cooperação Sul-Sul, que o 

Brasil demonstrou uma nova postura em relação ao Atlântico Sul, reconhecendo plenamente  

a relevância que tem essa região nos interesses estratégicos para o seu desenvolvimento 

econômico, pois exerce expressivas influências diplomáticas e competência tecnológica capaz 

de ampliar as relações na África como se demonstra a seguir: 

Em outras palavras, além das reservas brasileiras de petróleo do Pré-sal brasileiro, 

encontram-se também na região da Bacia do Atlântico Sul reservas na plataforma 

continental na região do Golfo da Guiné, sobretudo na Nigéria, em Angola, no 

Gabão, no Congo e em São Tomé e Príncipe. Outros recursos também são 

encontrados na região, como por exemplo: crostas cobaltíferas, nódulos poli 

metálicos – níquel, cobalto, cobre e manganês –, sulfetos poli metálicos – ferro, 

zinco, prata, cobre e ouro (NEVES, 2015, p. 238). 

O engajamento do Brasil com a África não somente demonstrou a ambição 

geopolítica e o interesse econômico do Brasil, como também foram respaldados por laços 

históricos e pela afinidade cultural com a África, fatos que diferenciam o Brasil dos demais 

membros dos BRICS. O crescimento econômico do Brasil, sua atuação crescente no cenário 

mundial, o sucesso em reduzir a desigualdade social e a experiência de desenvolvimento 

oferecem lições importantes para os países africanos que, dessa forma, buscam cada vez mais 

a cooperação, assistência técnica e investimentos no Brasil. (NEVES, 2015). 



125 
 

O Estado brasileiro vem buscando consolidar um modelo desenvolvimentista por 

meio de uma posição mais assertiva no sistema internacional. Nesse sentido, Nasser e Moraes 

(2014) explicitam que o Atlântico Sul surge como espaço capaz de fomentar maior 

cooperação em ambos os lados da costa, dada a complementariedade comercial e os interesses 

securitários comuns. Além disso, segundo estimativas da Marinha, a plataforma continental 

brasileira detém grandes quantidades de recursos naturais e minerais, o que aumenta a 

relevância econômica desse espaço. Assim, abre-se um campo para maior atuação da Marinha 

brasileira em ações que envolvam o patrulhamento, assistência e o controle de atividades 

legais ou ilegais que ocorrem na costa brasileira. 

No entanto, declara Rucks (2014) que essas atividades ainda são simplórias em 

ambos os lados do Atlântico Sul, o que favorece, por sua vez, a ingerência de potências Extra 

Regionais. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha têm forte presença na região. Os Estados 

Unidos criaram, em 2007, a United States Africa Command (US AFRICOM), que conta com 

meios navais da IV Frota, reativada em 2008, para eventual emprego na costa africana. 

Diante do exposto, compreende-se que o Brasil valoriza o espaço comum 

propiciado pelo Atlântico Sul pelo grande potencial para o desenvolvimento socioeconômico 

dos países costeiros a ser alcançado por meio da cooperação entre os Estados-membros. Para 

isso, o caminho parece tomar uma forma cada vez mais consistente à riqueza política que está 

no Atlântico Sul e que vem desde a África. 

Afirmam Abdenur e Neto (2014) que, dos recursos não renováveis, 10 % de toda 

reserva global de petróleo offshore estão presentes no Golfo da Guiné. A presença em larga 

escala de minerais, como diamantes, existentes são alvos constantes de piratarias. A pesca, 

como recurso renovável, contribui com a economia na Angola, Namíbia, Sul da África e eco- 

região marítima africana. Destacam ainda os autores que as algas e plânctons contribuem para 

a produção de cosméticos, queijos, fertilizantes, shampoos e ingredientes medicinais. O 

transporte marítimo, antigo e muito importante, contribui para o desenvolvimento econômico 

de transportes aduaneiros em 95% de sua estrutura. O ecoturismo produz um PIB interno nos 

países com costas marítimas grandes, gerando empregos e atividades de lazer, mas há que se 

preocupar com a segurança pública e a segurança humana, uma vez que o território sofre com 

tráfico de pessoas, descarga ilegal de itens poluentes e principalmente a pesca ilegal. E por 

fim, a defesa dos Estados que lutam por delimitação e acesso ao espaço marítimo com 

igualdade e soberania.  

As políticas diplomáticas e de defesa demonstram a maturidade do pensamento 

estratégico dos representantes brasileiros. Todavia, um papel fundamental ainda precisa ser 
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exercido. Os estudos de Defesa Nacional e sua relevância, tanto para fins civis quanto 

militares, necessitam ser enfatizados desde a educação básica, para que o Brasil, do menor 

para o maior âmbito, possa pensar estrategicamente. (COSTA, 2016). 

Conforme demonstra a figura 28, há estratégias extrarregionais das grandes 

potências em meio ao mar austral atlântico sul. Por razões já mencionadas nos capítulos 

anteriores, envolve países como a Argentina, que ainda necessita lidar com uma incômoda 

situação de conflitos pendentes. 

  

            Figura 28 – Presença Extra Regional no Atlântico Sul 

 

           Fonte: Ministério da Defesa
49

 

Estudos mais recentes revelam a evolução brasileira e o intento de projetar-se para 

o Atlântico Sul, uma vez que possui uma das mais equipadas marinhas da região sul atlântica, 

principalmente por ter um extenso território marítimo. O Atlântico Sul, destaca Costa (2016), 

tem uma relevância econômica, social e militar, que comparavelmente, só a Amazônia 

Brasileira tem. Dessa forma, na Estratégia Nacional de Defesa, no que tange ao setor 
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marítimo, os principais pontos ressaltados como objetivos da Marinha são a negação do uso 

do mar, o controle de áreas marítimas e a projeção de poder. Assim pode-se dizer: 

O Programa Nuclear da Marinha, iniciado em 1979, divide-se em dois maiores 

projetos: o domínio do “Ciclo do Combustível Nuclear” e o “Laboratório de 

Geração Núclero-Elétrica” (LABGENE). O Brasil já domina todo o ciclo de 

produção do combustível nuclear, usando material nacional. Ademais, a Marinha 

inaugurou, no início de 2012, a Unidade Piloto Hexafluoreto de Urâneo (USEXA), 

que é a última etapa para o domínio pleno desse ciclo. Esse Laboratório tem o 

propósito de desenvolver a capacidade tecnológica para o projeto, construção, 

operação e manutenção do reator nuclear do tipo PWR (Pressurizes Water Reactor), 

que será empregado na propulsão do primeiro submarino Nuclear (SN-BR) a ser 

construído no Brasil. (COSTA, 2016, p. 9). 

Portanto, a relevância de um submarino com propulsão nuclear reside no fato de 

ele possibilitar uma maior proteção da costa brasileira, já que ele consegue um maior sucesso 

na negação do uso do mar, pelo fato de ter um tempo de submersão muito prolongado, e pelo 

fato de usar a energia nuclear. Nessa perspectiva, o Estado brasileiro tem o objetivo de: 

 Com o programa da Marinha do Brasil criar a capacidade para operação de plantas 

núcleo-elétricas de tecnologia nacional. Em relação ao Núcleo do Poder Naval, este 

almeja modernizar e ampliar a capacidade operacional da Marinha brasileira. O 

plano, inicialmente elaborado pela END, se estrutura na aquisição e distribuição de 

material, navios e instalações. Esse Núcleo é formado por programas que tem o 

propósito de expandir e modernizar a Força Naval. Entre eles está o 

desenvolvimento de submarinos convencionais e, também, os de propulsão nuclear 

(PROSUB), além da construção de um estaleiro de base naval. Ademais, está 

prevista a construção de um Navio-Aeródromo (PRONAE), do Navio-Anfíbio 

(PRONAG), de “meios de Superfície (PROSUPER) e a produção de navios-patrulha 

de 500 toneladas, além das corvetas Classe Barroso. Além disso, já foi criada a 

“Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas” (UFEM), que integra uma parte do 

processo do PROSUB. A previsão é de que o primeiro Submarino nuclear fique 

pronto em 2017. (COSTA, 2016, p. 8). 

Nesse diapasão, o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SISGAAZ) é 

um conjunto integrado de sistemas que visa aprimorar a capacidade de monitoramento e 

controle das águas jurisdicionais e das regiões de busca e salvamento nas áreas de soberania 

do Brasil. Nesse projeto, conforme destaca o Itamaraty, são utilizados satélites, radares e 

equipamentos de sensoriamento submarino.  

No tocante à cooperação técnica SUL-SUL brasileira, a Agência Brasileira de 

Cooperação, ABC, interage constantemente com as mais de 70 instituições brasileiras 

envolvidas com projetos, bem como com as Embaixadas do Brasil, que servem de canais de 

comunicação com os Governos locais. Ainda que as demandas por cooperação centrem-se na 

agricultura, saúde, educação e formação profissional, o portfólio de projetos da ABC na 

África contempla diversas outras áreas, tais como o governo eletrônico, a administração 

pública, o meio ambiente, a tecnologia da informação, o artesanato, o empreendedorismo, 
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prevenção de acidentes de trabalho, o desenvolvimento urbano, o saneamento básico, os 

biocombustíveis, o transporte aéreo, o comércio exterior, a cultura, os direitos humanos, os 

esportes, entre outras ações (COSTA, 2016). 

Haja vista a complexidade jurídica internacional, o pleito brasileiro não se 

configura infundado já que o Atlântico Sul é um novo paradigma para as ciências e também 

desafio contemporâneo para presentes e futuras gerações. A riqueza política que há no 

Atlântico Sul como valor de mar para a África se deve à estratégica de adotar em sua conduta 

a segurança humana, valores de liberdade que incorporem estratégias de proteção e 

capacitação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De grande complexidade ante a comunidade internacional, a plataforma 

continental tem como objeto e desafio a sua extensão para além das 200 milhas náuticas. O 

tópico é pauta de intensos debates nas Nações Unidas, que continuam a procurar meios mais 

eficazes para proteger e prestar assistência aos países, entre os quais o Brasil, que, no uso de 

suas atribuições, reivindicam a sua extensão. É sabido que as atividades econômicas, as 

riquezas que compõem os espaços marinhos e a exuberante e inédita biodiversidade local 

possibilitarão o desenvolvimento de novas substâncias para indústrias química, farmacêutica e 

de cosméticos.  

A primeira tentativa de sistematização do Direito do Mar se deu em 1856, com a 

realização do Congresso de Paris, relativo ao regime de navios durante conflito, que 

influenciou um bom número de Estados nesse período, e, posteriormente, com a Convenção 

de Genebra, de 1864, sobre as condições dos feridos em mar. Vale destacar que esse 

movimento inicial de codificação do Direito do Mar se deu em um ambiente internacional 

hostil, pois o próprio Direito Internacional carecia de regras mais rígidas capazes de criar 

obrigações oponíveis aos Estados. 

 No entanto, a disputa colonial na busca de novos mercados e venda de produtos, 

o crescimento das indústrias e as disputas nacionalistas romperam a chamada paz armada. O 

clima de tensão internacional levou as grandes potências a firmar tratados de alianças com 

certos países para somar forças e enfrentar as potências rivais provocando duas grandes 

guerras mundiais.  

Numerosos tratados, acordos e decisões judiciais foram feitos, mas os Estados não 

conseguiram, sozinhos, realizar alguns de seus objetivos comuns no âmbito de um contexto 

determinado nas relações políticas, sociais e marítimas. Diante desse problema aparente os 

séculos XIX e XX foram cenários para o fator Organismos Internacionais com finalidades 

específicas capazes de atender os seus anseios e de realizar os seus objetivos mais prementes. 

Para o Direito Internacional Público em específico do Mar foi importante porque se tornara 

imperativo uma regulamentação universal de outro espaço marítimo, que se denominara alto-

mar. Assim a evolução tecnológica visou explorações mais complexas de recursos naturais 

minerais e aprimoramento na pesca, causando conflitos em áreas adjacentes aos mares 

territoriais já estabelecidos.  

Com o aparecimento de novas Nações, o extremismo toma conta do território 

europeu, fazendo surgir o Fascismo na Itália, o Nazismo na Alemanha. Nas Américas, o 
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enriquecimento dos EUA confirma ainda mais a personalidade jurídica dessas Organizações 

Internacionais. Frente ao fracasso da Liga das Nações, por não conseguir evitar os massacres 

e a crise mundial advindos da Segunda grande Guerra, as questões relativas ao Direito do Mar 

mantiveram-se inertes, e cada vez mais foi se tornando comum a prática nas áreas adjacentes 

dos territórios marinhos de costume.  

Nessa perspectiva, os anseios eram que as convenções de Genebra despertassem 

um novo paradoxo na criação de uma disciplina jurídica adequada às novas realidades, 

consubstanciando-se em veículo para o desenvolvimento progressivo do Direito Internacional 

e não numa codificação de costumes, que não atendiam ao interesse de inúmeros Estados. 

Segundo a ONU, Desenvolvimento Sustentável é definido como aquele que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades. Portanto, a interconexão da UNCLOS com a Conferência de 

Estocolmo de 1972 a respeito da proteção e  preservação do meio ambiente marinho tem sido 

muito prolífica na promoção de novas abordagens em matéria de desenvolvimento 

sustentável. 

O alicerce político das Nações Unidas para criar estratégias seguras e garantir sua 

eficácia na Convenção sobre o Direito do Mar foi à existência de um novo contexto 

internacional que visava disciplinar atividades que transcendessem os limites físicos dos 

Estados criando um conjunto de normas jurídicas para regulamentar. Entre as tendências de 

evolução saltava aos olhos a universalização. Era necessário legitimar o uso dos mares e 

oceanos pelos Estados impondo-lhes obrigações, limites e sanções. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar entrou em vigor no dia 

16 de novembro de 1994, e, em razão de condicionantes presentes no bojo do tratado, os 

Estados adiaram a ratificação e promoveram alterações no texto original, resultando num 

acordo subsequente relacionado à execução da parte XI da Convenção, adotado em 28 de 

julho de 1994 e incorporado em 28 de julho de 1996. Esse acordo estabeleceu os organismos 

de solução de controvérsias em matéria de Direito do Mar, disciplinando mecanismos 

diplomáticos, políticos e jurídicos para a resolução de conflitos. Estabeleceu, ainda, os 

procedimentos de acesso à jurisdição, seus sujeitos, sua competência, seus procedimentos e 

prazos e sua estrutura fundamental para a manutenção do sistema de Direito do Mar, tendo 

como objetivos a eficácia e a garantia da execução dos dispositivos da Convenção.  

Destarte, iniciou-se uma nova fase no Direito do Mar, caracterizada pela sua 

transformação de um direito de comunicação para um direito de recursos, tendo como 

fundamentos o desenvolvimento dos Estados costeiros. Inaugurou-se, também, a abertura de 
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um direito unidimensional, para um direito tridimensional, sobre a coluna d’agua, solo e 

subsolo.  

Nessa perspectiva, a Convenção entende e ratifica em seus artigos que a 

plataforma continental é um alargamento submerso do território, seguindo a soberania do 

Estado para fins de exploração e bom emprego dos recursos naturais nela existentes, não se 

justapondo às águas marinhas e ao espaço aéreo sobrejacente, mas exclusivamente ao leito e 

ao subsolo ali de fato existe. Diante disso, fica evidente que os Estados devem informar isso à 

Comissão de Limites da Plataforma Continental e que a natureza desses direitos está 

determinada pelos princípios da exclusividade e da independência.  

De acordo com o artigo 77º da CNUDM, o Estado costeiro exerce direitos de 

soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus 

recursos naturais. São direitos que determinam a sua natureza jurídica amparada nos 

princípios da exclusividade e da independência. Nesse sentido, se o Estado não explorar a 

plataforma continental ou não aproveitar seus recursos naturais, não será permitido a nenhum 

outro Estado empreender essa atividade sem o expresso consentimento do Estado possuidor.  

Dá-se, portanto, poderes de interdependência ao Estado, reservando-o do opróbrio 

que ocorre na Zona Econômica Exclusiva que outorga poderes de mera fruição, na qual os 

direitos não são exercidos sobre as águas, mas sobre os recursos naturais nelas encontrados. O 

papel da Comissão de Limites da Plataforma Continental, doravante Comissão ou CLPC, é 

bastante peculiar, visto que a maioria dos Estados não utilizará dos seus serviços. Todavia, as 

decisões e recomendações tomadas pela Comissão vão exercer impacto sobre toda a 

sociedade internacional. Isso ocorre porque toda expansão da plataforma continental de um 

Estado costeiro, além do limite das 200 milhas marítimas, tem como consequência a 

diminuição da Área, considerada patrimônio comum da humanidade. 

Diferentemente do conceito estabelecido para definir a margem externa 

continental, a plataforma continental jurídica pode incluir parte do fundo do oceano quando a 

borda externa da margem continental estiver a menos de 200 milhas náuticas da linha de base. 

Portanto, o sentido concedido pela Convenção de Montego Bay ao prolongamento natural do 

território difere do conceito de prolongamento submerso da margem continental. A noção de 

extensão natural utilizada na definição da plataforma continental é um conceito rigorosamente 

jurídico que se refere ao território terrestre, sob jurisdição dos Estados. Sob a ótica científica, 

a plataforma continental é parte integrante da margem continental, constituindo o elemento 

geomorfológico marinho mais próximo do território Estado costeiro.  
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Com base nos conceitos estabelecidos pela CNUDM, a bacia austral do Atlântico 

Sul não deixou de perder a sua importância. Apesar de, num passado recente, existirem 

poucos acordos multilaterais, tanto nas relações diplomáticas quanto nas relações comerciais 

entre os Estados da América do sul e os Estados da Costa Ocidental Africana, as descobertas 

do Pré-sal na costa brasileira e o crescimento do intercâmbio comercial entre os continentes 

trouxeram ao século XXI o endosso que faltava para se torná-lo o personagem central da 

história da humanidade.  

Assim, vê-se uma forte interação entre as ações de biotecnologia marinha com as 

de prospecção e exploração de recursos minerais da área internacional. A importância desses 

recursos biológicos encontrados em áreas além da jurisdição também é ressaltada pela recente 

decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de dar início à negociação de novo acordo 

vinculante, no âmbito da CNUDM, para tratar, entre outros aspectos, do uso dos recursos 

genéticos que se encontram além das jurisdições nacionais. 

Esse esforço, conceitualmente marcado pelo pensamento nacionalista, acabou por 

fortalecer a posição internacional do Brasil, a fim de superar as vulnerabilidades externas que 

limitavam seu pleno desenvolvimento. Por esse viés, a superação dos entraves gerados pela 

assimetria sistêmica da globalização seria viável pelo aprofundamento da cooperação Sul-Sul, 

motivo pelo qual ações, como a política africana, seria retomada em novos moldes. 

É imprescindível analisar também uma das principais motivações para que todas 

essas ações e projetos venham sendo realizadas, que é a presença de potências extra regionais 

no Atlântico Sul, visto que elas atuam diretamente em uma área estratégica brasileira. E, 

também, pelo fato de que há um forte controle sobre o Atlântico Sul exercido pelas grandes 

potências. Assim, os países costeiros, sejam da América do Sul ou da África, não logram 

estabelecer sua presença efetiva, assegurar seus interesses ou possuir autoridade sobre o 

Oceano. 

O Brasil liderou a criação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, 

aprovada na Assembleia-Geral da ONU em 1986. Considerando que a vulnerabilidade do 

Atlântico Sul encontra-se às margens africanas, o Brasil, como o país mais importante e 

desenvolvido da região, e pioneiro ao proclamar a independência, pode e deve cooperar com 

os vizinhos africanos para ajudar a aprimorar a segurança marítima no Atlântico Sul, área 

considerada estratégica por fatores condicionantes à sua modernização e desenvolvimento 

tecnológico. É importante frisar que um dos aspectos que tem chamado a atenção de países 

que não fazem parte do Atlântico do Sul para a região é justamente o crescimento da 
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insegurança marítima e as dificuldades encontradas principalmente pelos Estados Africanos 

em fazer frente a esse quadro. 

Em outras palavras, além das reservas brasileiras de petróleo do Pré-sal brasileiro, 

encontram-se também na região da Bacia do Atlântico Sul reservas na plataforma continental 

na região do Golfo da Guiné, sobretudo na Nigéria, em Angola, no Gabão, no Congo e em 

São Tomé e Príncipe. Outros recursos também são encontrados na região, como por exemplo: 

crostas cobaltíferas, nódulos poli metálicos – níquel, cobalto, cobre e manganês, sulfetos poli- 

metálicos, ferro, zinco, prata, cobre e ouro. 

O Estado brasileiro vem buscando consolidar um modelo desenvolvimentista, por 

meio de uma posição mais assertiva no sistema internacional. Nesse sentido, o Atlântico Sul 

surge como espaço capaz de fomentar maior cooperação entre ambos os lados da costa, dada a 

complementariedade comercial e os interesses securitários comuns. É válido destacar que as 

descobertas de petróleo na plataforma continental tornaram o Brasil um dos países com 

maiores reservas de petróleo no mundo. Ademais, aproximadamente 95% do comércio de 

exportação do Brasil dá-se por via marítima, e soma semelhante ocorre no setor de importação 

do país.  

As políticas diplomáticas e de defesa demonstram a maturidade do pensamento 

estratégico dos representantes brasileiros. Todavia, um papel fundamental ainda precisa ser 

exercido. Os estudos de Defesa Nacional e sua relevância, tanto para fins civis quanto 

militares, necessitam ser passados desde a educação básica, para que o Brasil, do menor para 

o maior âmbito, possa pensar estrategicamente. Isso porque, olhando para o nosso vasto 

litoral, é notável que o Brasil dispõe de uma verdadeira Amazônia Azul, sobre a qual, sem 

dúvida, exerce direitos, mas tem também o dever de conhecê-la e explorá-la economicamente, 

de forma racional e sustentável. Consequentemente, as riquezas incalculáveis desse espaço 

marinho sob jurisdição nacional exigem também um poder naval capaz de protegê-las.  

Sendo assim, destacam-se os avanços tecnológicos empregados pelo Governo 

brasileiro demonstrando sua capacidade de exploração e principalmente a responsabilidade de 

utilização consciente das riquezas existentes nos fundos marinhos do oceano Atlântico. Haja 

vista a complexidade jurídica internacional, o pleito brasileiro não se configura infundado já 

que o Atlântico Sul é um novo paradigma para as ciências e também desafio contemporâneo 

para  as gerações atuais e as futuras.  

Em contrapartida, num futuro próximo, a humanidade verá os resultados da 

investigação científica sobre os recursos e a implementação tecnológica brasileira que rompe 

as barreiras do saber superando as objeções das grandes potências que insistem a todo  
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momento controlar essa área de imensas riquezas minerais. Seria desejável, portanto, a 

CNUDM tornar possível o acesso dessas reservas aos Estados que buscam soberania de suas 

plataformas marítimas.  

Além disso, segundo estimativas da Marinha, a plataforma brasileira detém 

grandes quantidades de recursos naturais e minerais, o que aumenta a relevância econômica 

desse espaço para o Brasil. Assim, abre-se um campo para maior atuação da Marinha 

brasileira em ações que envolvam o patrulhamento, assistência e o controle de atividades 

legais ou ilegais que ocorrem na costa brasileira. Compreende-se que o Brasil valoriza o 

espaço comum propiciado pelo Atlântico Sul pelo grande potencial que encerra para o 

desenvolvimento socioeconômico dos países costeiros, a ser alcançado por meio da 

cooperação entre os Estados-membros. Para tal, o caminho a ser seguido parece tomar uma 

forma cada vez mais consistente. 
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