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RESUMO 

 

 

SILVA, Susi Castro. Imunidade soberana e impactos ambientais decorrentes de 

operações militares navais: o controle de tráfego militar na Amazônia Azul para uma 

defesa ambiental proativa. 2019. 160f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 

Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. 

 

 

Outrora considerado como máxima sobre o mar, o princípio da liberdade de 

navegação agora se encontra em situação concorrencial com os direitos e deveres 

conferidos pela Convenção de Direito do Mar (UNCLOS) aos Estados costeiros e 

arquipelágicos. Várias regulamentações e ordenamentos espaciais vêm sendo estabelecidos 

sobre os espaços marítimos definidos pela UNCLOS. Ao mesmo tempo, uma corrida 

armamentista singularmente aeronaval vem ocorrendo desde o início do século XXI, e os 

seus impactos ao meio ambiente marinho vem sendo denunciados pela comunidade 

científica, emergindo a discussão sobre a necessidade de se estabelecer limites à 

proliferação de armamentos em meio marinho. Tal problemática não foi enfrentada 

diretamente pela UNCLOS, que, pelo contrário, estabeleceu uma imunidade soberana a 

navios de guerra, e demais embarcações em serviço governamental não comercial, 

relacionada às suas normas sobre proteção e preservação do meio marinho. Diante de tal 

situação, buscou-se evidenciar um ponto de equilíbrio, através da adoção de medidas de 

Defesa ambiental proativa pelos Estados costeiros em suas ZEEs. Tendo em vista a 

importância econômica, ambiental e geoestratégica para o Brasil de sua ZEE, inclusive 

denominada pela Marinha do Brasil de ―Amazônia Azul‖, analisou-se nesse trabalho se o 

estabelecimento pelo Brasil de um controle de tráfego marítimo, para fins de 

monitoramento das atividades militares navais estrangeiras, realizadas em passagem pela 

Amazônia Azul, estaria em consonância com o Direito do Mar. Para isso, analisou-se: a 

relação paradoxal entre a imunidade soberana face à proteção internacional do meio 

ambiente marinho, e a necessidade de se buscar meios de superar tal paradoxo; a 

possibilidade de responsabilização internacional dos Estados por danos decorrentes de 

impactos ambientais causados por operações militares navais; e a demanda por segurança 

ambiental na Amazônia Azul. Aplicou-se a abordagem qualitativa, e os métodos dedutivo e 

indutivo de forma mutuamente complementares, bem como o raciocínio dialético 

transdisciplinar, uma vez que o objeto da presente pesquisa, eminentemente jurídica, 

também se relaciona com a Ciência Política, as Relações Internacionais, e a Defesa. Ao 

final, confirmou-se a hipótese geral levantada, de que o estabelecimento de um controle de 

tráfego naval em relação a embarcações de Estado estrangeiras, especialmente as 

comissionadas para operações militares, encontrar-se-ia no âmbito do direito de jurisdição 

que é concedido ao Estado costeiro pela UNCLOS, para fins de proteção ambiental na 

ZEE. 

 

PALAVRAS-CHAVE: imunidade soberana; proliferação de armamentos; defesa 

ambiental proativa; controle de tráfego marítimo; Amazônia Azul. 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

 

SILVA, Susi Castro. Imunidade soberana e impactos ambientais decorrentes de 

operações militares navais: o controle de tráfego militar na Amazônia Azul para uma 

defesa ambiental proativa. 2019. 160f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 

Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. 

 

 

Before regarded as a maxim on the sea, the principle of freedom of navigation is 

now in competition with the rights and duties conferred by the Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS) to coastal and archipelagic states. Various regulations and spatial 

plannings have been established on maritime spaces defined by UNCLOS. At the same 

time, a singularly naval arms race has been taking place since the beginning of the 21st 

century, and its impacts on the marine environment have been denounced by the scientific 

community, emerging the discussion about the need to set limits to the proliferation of 

armaments in the marine environment. This problem was not directly faced by UNCLOS, 

which, on the contrary, established sovereign immunity to warships, and other government 

vessels in and non-commercial servide, related to its rules on the protection and 

preservation of the marine environment. Given this situation, we sought to identify a 

balance through the adoption of proactive environmental defense measures by coastal 

states in their EEZs. Given the economic, environmental and geostrategic importance for 

Brazil of its EEZ, named ―Blue Amazon‖ by the Brazilian Navy's, it was analyzed in this 

thesis whether the establishment by Brazil of a maritime traffic control, for monitoring 

purposes of foreign naval military activities, carried out through the Blue Amazon, would 

be in line with the Law of the Sea. For this, we analyzed: the paradoxical relationship 

between sovereign immunity from the international protection of the marine environment, 

and the need to seek ways to overcome such a paradox; the possibility of international 

liability of states for damage resulting from environmental impacts caused by naval 

military operations; and the demand for environmental safety in the Blue Amazon. The 

qualitative approach and the mutually complementary deductive and inductive methods 

were applied, as well as the transdisciplinary dialectical reasoning, since the object of the 

present eminently legal research is also related to Political Science, International Relations, 

and the defense. In the end, the general hypothesis that the establishment of naval traffic 

control in relation to foreign state vessels, especially those commissioned for military 

operations, would be within the scope of the right of jurisdiction granted is confirmed. 

coastal state by UNCLOS for environmental protection purposes in the EEZ. 

 

KEYWORDS: sovereign immunity; arms proliferation; proactive environmental defense; 

maritime traffic control; Blue Amazon. 
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INTRODUÇÃO 

             

O princípio da liberdade dos mares tem sofrido erosão desde o final da Segunda 

Guerra Mundial, sobretudo a partir da ascensão da soberania dos Estados costeiros e 

arquipelágicos sobre o mar, e da modificação das competências dos Estados de bandeira 

dos navios, outrora exclusivas
1
 
2
, para um modelo concorrencial.

3
 Também, em coerência 

com os princípios de Direito Internacional do Meio Ambiente, em desenvolvimento desde 

o final do século XX, vários Estados costeiros mobilizaram os seus aparatos jurídicos, 

unilateralmente ou em acordos bilaterais, para o estabelecimento de limites à navegação 

em áreas sob suas jurisdições, em prol da proteção e/ou preservação dos recursos 

marinhos.
4
 

Nesse contexto, mesmo sendo direitos pragmáticos de soberania
5
 e tradicionais 

liberdades nos mares
6
, tem-se discutido a necessidade de se estabelecer limites às 

                                                             
1
 Por exemplo, em 1949, no Caso do Canal de Corfu (Reino Unido versus Albânia), a Corte Internacional de 

Justiça (CIJ) proferiu sentença responsabilizando a Albânia pelas minas que explodiram no território albanês, 

causando danos ambientais à Albânia, e perda de vidas e danos à marinha britânica. Segundo o Tribunal, o 

Reino Unido não violou a soberania da Albânia ao adentrar com os seus navios de guerra no mar territorial 

albanês, pois não era necessária a autorização prévia do Estado costeiro para passagem inocente. Pelo 

contrário, o Tribunal considerou que era obrigação da Albânia notificar aos britânicos sobre a existência de 

um campo minado em suas águas territoriais, armados contra navios de guerra. CORTE INTERNACIONAL 

DE JUSTIÇA (CIJ). Caso Canal de Corfu (Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte v. 

Albânia). Sentença em: 15 de dezembro de 1949. Disponível em: <https://www.icj-cij.org/en/case/1>. 

Acesso em: 17 de dez. 2019. 
2
 Em 1973, a Nova Zelândia abriu um processo junto à CIJ reclamando de testes nucleares atmosféricos 

realizados pela França no Pacifico, mas o processo foi extinto, pois o governo francês se comprometeu em 

cessar os testes. Mais tarde, em 1995, a Nova Zelândia pediu reabertura do referido processo, dado o receio 

de contaminação radioativa marítima em decorrência dos testes nucleares subterrâneos que a França havia 

anunciado que faria. Mas, a CIJ não adentrou no mérito da questão ambiental, e encerrou o processo 

alegando problemas formais processuais. CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA (CIJ). Pedido de 

exame da situação de acordo com o parágrafo 63 do acórdão do Tribunal de 20 de dezembro de 1974 

no Caso Testes Nucleares (Nova Zelândia v. França). Decisão em: 22 de setembro de 1995. Disponível 

em: < https://www.icj-cij.org/en/case/97>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
3
 VIRZO, Roberto. Coastal State Competences Regarding Safety of Maritime Navigation: recent trends. 

Sequência (Florianópolis),  Florianópolis,  n. 71, p. 19-42, 2015. p. 19-20. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552015000200019&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 17 dez. 2019. 
4
 INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA (ITLOS). Statement by the President of 

the International Tribunal for the Law of the Sea, Rüdiger Wolfrum.  Freedom of Navigation: New 

Challenges. Hamburgo, 8 January, 2008. Disponível em: < 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/wolfrum/freedom_navigation_0801

08_eng.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
5
 KRASKA, James. Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics. 

New York: Oxford University Press, 2011. 
6
 BASTOS, Fernando Loureiro. O contributo do tribunal internacional do direito do mar para a clarificação 

dos poderes dos estados costeiros na zona económica exclusiva. In: RIBEIRO, Marta (Coord.) 20 anos da 

entrada em vigor da CNUDM: Portugal e os recentes desenvolvimentos no Direito do Mar. Actas da 

Conferência realizada na Faculdade de Direito da Universidade do Porto em 29 de Outubro de 2014. p. 37-
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atividades militares em meio ambiente marinho.
7
 Pois, o agravamento do potencial 

destrutivo dos sistemas bélicos navais tornou urgente e necessária tal discussão, reavivando 

a preocupação com os danos ambientais transfronteiriços
8
, agora agregados a novas 

problemáticas após a demarcação dos espaços marítimos pela Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS, sigla em inglês).  

A Guerra do Golfo (1990-1991) evidenciou o quão crueis podem ser as estratégias 

militares a despeito do meio ambiente marinho. De um lado o ditador Saddam Hussein 

provocou gravíssimos danos ambientais na região do Golfo Pérsico
9
, através do incêndio 

                                                                                                                                                                                         
53. Porto: Porto, CIIMAR - FDUP, 2015. Disponível em: < http://www.assidmer.net/doc/eBook-

20anos_da_CNUDM_Ribeiro_2015.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
7
 A Índia, por exemplo, tem prosseguido com os seus planos de construção do canal de navios de 

Sethusamuduram, que possui notório caráter estratégico militar, a despeito das reclamações realizadas pelo 

governo da ilha do Sri Lanka, que, por exemplo, queixa-se sobre graves riscos ambientais, dentre os quais 

estariam a perda de fauna marinha e a própria submersão de parte do seu território. MENDIS, Chinthaka. 

Sovereignty vs. trans-boundary environmental harm: The evolving International Law obligations and the 

Sethusamuduram Ship Channel Project. United Nations / Nippon Foundation Fellow, 2006. Disponível em: < 

http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/mendis_0607_sr

i_lanka.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
8
 Quando os Estados Unidos da América (EUA) e a Grã-Bretanha assinaram, em 1909, o Boundary Waters 

Treaty sobre o uso das águas fronteiriças e eventuais conflitos entre os EUA e o Domínio britânico do 

Canadá, e estabeleceram uma Comissão Mista Internacional para a solução das demandas, não previram que 

uma sentença proferida por esta Comissão viria a se tornar um marco jurídico fundante do Direito 

Internacional do Meio Ambiente. No caso dos EUA versus a empresa canadense Consolidated Mining and 

Smelting Company (COMINCO), esta acusada por aquele de poluição transfronteiriça, a Comissão 

sentenciou, em 1941, a favor dos EUA, declarando que ―[...] nenhum Estado tem o direito de usar ou de 

permitir o uso do seu território de maneira a causar dano por fumos no, ou para o, território de outro [...].‖ 

UNITED NATIONS. Reports of International Arbitral Awards: Trail Smelter Case (United States v. 

Canada), 16 April 1938, and 11 March 1941, v. III, p. 1905-1982, 2006. p. 1965. Disponível em: < 

http://www.documentcloud.org/documents/5975734-National-Security-Archive-United-Nations-

Reports.html>. Acesso em: 17 dez. 2019. 

A preocupação com o resguardo às soberanias tem sido a premissa básica de todos os documentos de 

proteção internacional do meio ambiente, tendo sido firmado inicialmente no Princípio 21 da Declaração de 

Estocolmo, aprovada na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, em 

1972, que dispõe que ―Os Estados têm [...] o direito soberano de explorar seus próprios recursos de acordo 

com suas próprias políticas ambientais, e a responsabilidade de assegurar que as atividades dentro de sua 

jurisdição ou controle não causem danos para o meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos 

limites da jurisdição nacional.‖ UNITED NATIONS. Declaration of the United Nations Conference on the 

Human Environment. Stockholm, 16 June 1972. Disponível em: < 

https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html>. Acesso em: 17 dez. 2019. 

Também na Declaração de Estocolmo outros parâmetros de convivência entre as soberanias estatais foram 

registrados: no Princípio 7, determina-se que os Estados tomem providências para evitar a poluição dos 

mares e os respectivos perigos à saúde do homem, aos recursos vivos e à vida marinha; e no Princípio 26, 

proclama-se a necessidade de livrar o homem dos efeitos das armas nucleares e dos demais meios de 

destruição em massa, e de eliminá-los completamente. E a partir desses princípios foram estabelecidas: a 

Convenção de Londres (1972), voltada à proteção dos oceanos de todas as formas de poluição; a Convenção 

sobre a proibição de uso militar ou hostil de técnicas de modificação ambiental (1976); e a Convenção de 

Montego Bay (1982). 
9
 Sobre a matéria, cf. EVANS, M.I. et al. Short-term damage to coastal bird populations in Saudi Arabia and 

Kuwait following the 1991 Gulf War marine pollution. Marine Pollution Bulletin, v. 27, p. 157-161, 1993. 

Disponível em: < https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025326X9390020K>. Acesso em: 17 

dez. 2019; SADIQ, M.; MCCAIN, J.C. The Gulf War Aftermath: an environmental tragedy. 

Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1993; READMAN, J. W. et al. Oil and 
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de centenas de poços de petróleo no Kuwait, que queimaram por cerca de oito meses, e, 

por outro lado, as tropas autorizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) a 

intervirem no Iraque, lideradas pelos norte-americanos, utilizaram milhares de cluster 

bombs e obuses
10

 contendo urânio enfraquecido, causando contaminação radioativa de 

longa duração na região.
11

 

Ainda em 1987, o Relatório Brundtland, também conhecido como ―Nosso Futuro 

comum‖, havia indicado como metas, dentre outras, o banimento das guerras e a gestão 

racional dos ecossistemas supranacionais.
12

 Contudo, após o término da Guerra do Golfo, 

ao invés da tomada de medidas preventivas quanto a novos desastres ambientais 

relacionados a operações militares, o Conselho de Segurança da ONU (UNSC, sigla em 

inglês) limitou-se à perspectiva do dever de reparação pós-conflito. Assim, através da 

Resolução 687, determinou que o Iraque era ―responsável, nos termos da lei internacional, 

por quaisquer perdas e danos patrimoniais – incluindo danos ambientais e perda de 

recursos naturais [...]‖
13

, e, sob a administração de uma Comissão de Compensação das 

Nações Unidas, estabeleceu um fundo de compensação financeira, para a reparação dos 

referidos danos.
14

  

Ocorre que a devastação intencional do meio ambiente continua sendo utilizada 

como tática em conflitos armados
15

. E, apesar da construção cognitiva internacional sobre 

                                                                                                                                                                                         
combustion-product contamination of the Gulf marine environment  following the war. Nature, n. 358, p. 

662-664, 1992. p. 662. Disponível em: < https://www.nature.com/articles/358662a0>. Acesso em: 17 dez. 

2019. 
10

 Cluster bombs são bombas de fragmentação, ou seja, bombas que quando explodem lançam vários 

fragmentos ou projéteis menores para todas as direções e em alta velocidade. Já os obuses são projeteis 

lançados por uma arma de artilharia de solo, denominada ―obus‖ ou ―obuseiro‖. 
11

 FREELAND, Steven. Direitos humanos, meio ambiente e conflitos: enfrentando os crimes ambientais. 

Sur, Revista Internacional de Direitos Humanos, v. 2, n. 2, 2005, p. 118-145. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452005000100006&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 17 dez. 2019. 
12

 Atendendo ao apelo da Assembleia Geral das Nações Unidas por uma ―agenda global para a mudança", em 

1987 foi apresentado o Relatório Brundtland pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no qual se declarou que ―as formas tradicionais de soberania nacional são cada vez mais 

desafiadas pelas realidades da interdependência ecológica e econômica.‖ UNITED NATIONS. Report of the 

World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987. p. 216. Disponível 

em: < http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
13

 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS (UNSCR). Resolution 687: Iraque-Kuwait. 

New York, 3 april, 1991. p. 14, par. 16. Disponível em: < http://unscr.com/en/resolutions/687>. Acesso em: 

17 dez. 2019. 
14 

UNSCR, 1991, par. 18. 
15

 Por exemplo, em Dafur, no período de 2003 a 2008, no intuito de genocídio para eliminar ou remover os 

africanos de etnia negra da região, a milícia árabe Janjaweed, com o apoio do governo central, empreendeu o 

aniquilamento dos meios de vida, por meio da destruição de plantações, queima de estoques de grãos, 

envenenamento de fontes de água, inabilitando o uso dos poços comunitários e bombas de água, dentre 

outros ataques ambientais. PERES, L. Limites da proteção a civis em face de atrocidades em massa: o 

genocídio em Darfur à luz do discurso oficial do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 2012. 182f. 
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a questão ambiental até então
16

, na prática, contudo, verifica-se que a busca por resguardar 

as soberanias estatais encontra-se explícita, na maioria das vezes, no preâmbulo dos 

documentos multilaterais aprovados
17

, como premissa estruturante, deixando clarividente a 

voluntariedade da adesão pelos Estados. Ademais, grande parte desses documentos possui 

disposições soft law
18

, e a aplicação das normas esbarra em limitações paradigmáticas 

histórico-políticas e econômicas enraizadas nas agendas governamentais, bem como 

persiste a tensão entre os interesses dos países desenvolvidos e os dos países em 

desenvolvimento
19

. 

Dentre tais limitações, encontra-se o apego à concepção vestefaliana de soberania 

estatal, quando na realidade os Estados nunca foram absolutamente soberanos como tal 

concepção pressupõe.
20

 
21

 As recentes intervenções militares estrangeiras na Somália, na 

Ruanda, na Bósnia-Herzegovina, no Panamá e no Iraque são exemplos da fragilidade da 

                                                                                                                                                                                         
Dissertação [Mestrado em Relações Internacionais] - Programa de Pós-Graduação em Relações 

Internacionais do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p. 76-77. 

Disponível em: < https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/12243/1/2012_LucianaPeres.pdf>. Acesso em: 

17 dez. 2019. 
16

 Desde a Conferência de Estocolmo de 1972, passando pela Conferência do Rio de Janeiro (Rio-92), e até o 

Acordo de Paris em 2015, foram desenvolvidos vários princípios de direito internacional ambiental, 

assumidos compromissos ambientais por parte dos governos, e vários entendimentos foram estabelecidos em 

prol da responsabilização e compensação por dano ambiental. 
17

 Por exemplo, na Conferência do Rio de Janeiro (Rio-92), foi estabelecida a Agenda 21 como um plano de 

ação para a sustentabilidade, e aprovadas: a Declaração de Princípios sobre Florestas, que garante aos 

Estados o direito soberano de aproveitar suas florestas de modo sustentável; a Convenção Quadro das Nações 

Unidas para as Alterações Climáticas, que reafirma o princípio da soberania dos Estados na cooperação 

internacional para enfrentar a mudança do clima, estabelece compromissos valendo-se do princípio da 

―responsabilidade comum, mas diferenciada‖ dos Estados, e foi complementada pelo Protocolo de Kyoto, em 

1997, e pelo Acordo de Paris (2015), que estabeleceram metas diferenciadas sobre as emissões dos gases de 

efeito estufa; a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que reafirma que os Estados têm direitos 

soberanos sobre os seus recursos biológicos, e busca conservar e utilizar de forma sustentável a 

biodiversidade também para as gerações futuras; e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO-92), que repete o supracitado Princípio 21 da Declaração de Estocolmo, e conta com 

outros 26 princípios. 
18

 AHMED, A.; MUSTOFA, M. D. J. Role of soft law in environmental protection: an overview. Global 

Journal of Politics and Law Research, v.4, n.2, p.1-18, 2016. Disponível em:  

<http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Role-of-Soft-Law-in-Environmental-Protection-An-

Overview.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
19

 MACHADO, A. de A. O local e o global na estrutura da política ambiental internacional: a construção 

social do acidente químico ampliado de Bhopal e da Convenção 174 da OIT. Contexto int. [online], v.28, 

n.1, p.7-51, 2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

85292006000100007&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
20

 A soberania é gênero que comporta categorias distintas, sendo mais proeminentes: a soberania doméstica, 

que seria a capacidade e o controle sobre a organização interna; e a soberania vestefaliana, que seria norma 

proibitiva à intervenção por atores externos em estruturas de autoridade de um Estado. Mas, enquanto a 

soberania doméstica tem sido ―mais respeitada‖, a soberania vestefaliana sempre demandou constante 

reafirmação internacional, garantias normativas, fiscalização, e nunca pôde dispensar os aparatos bélicos 

estatais que as ―escudam‖. KRASNER, S. Sharing sovereignty: new institutions for collapsed and failing 

states. International security, v. 29, n. 2, p. 85-120, 2004. 
21

 Sobre a redefinição do paradigma soberano, cf. KOSKENNIEMI, Martti. From apology to utopia: the 

structure of international legal argument. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2005. p. 242-243. 
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soberania vestefaliana
22

, que não resiste a decisões intervencionistas perpetradas por 

grandes potências militares.
23

  

A busca pela demarcação de jurisdição sobre os espaços e os recursos marinhos, 

bem como a militarização envolvida na ocupação de tais espaços, tem ocorrido como 

desdobramento dessa noção de soberania. E a UNCLOS acabou por refletir tal concepção, 

apesar da pretensão de conciliar diversos interesses, tais como a proteção e a preservação 

do meio ambiente marinho e a utilização equitativa e eficiente de seus recursos, e o uso 

pacífico dos mares e oceanos. Por exemplo, em seu Artigo 236, a UNCLOS consolidou o 

princípio da imunidade soberana, estabelecendo que suas disposições relativas à proteção e 

à preservação do meio ambiente marinho não se aplicam a navios de guerra, embarcações 

auxiliares, outras embarcações ou aeronaves pertencentes ou operadas por um Estado que 

estejam sendo utilizadas unicamente em serviço governamental não comercial.
24

 

Em paralelo com o ganho de jurisdição pelos Estados sobre os espaços marítimos 

assegurados pela UNCLOS, as atividades militares navais foram intensificadas
25

, ao 

mesmo tempo em que foram desobrigadas quanto às normas de proteção e preservação do 

meio ambiente marinho, dada a imunidade soberana estabelecida pela própria UNCLOS. 

Assim, apesar de desde a Declaração de Estocolmo constar explicitamente o perigo do 

armamentismo dentre as preocupações com o meio ambiente, permanece em níveis 

ameaçadores a proliferação de armamentos
26

 e atividades nocivas correlatas, dentre as 

quais se destacam as poluições sonora, química e radioativa no meio ambiente marinho.
27
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situação de segurança, já que o próprio avanço tecnológico tem possibilitado aumentar o potencial destrutivo 

dos armamentos, otimizando desde o poder de alcance, mira e destruição, ao acondicionamento em espaços 
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Verifica-se ainda que, na UNCLOS, a defesa dos interesses soberanistas sob a 

concepção vestefaliana é paradoxal. Pois, ao mesmo tempo em que foi assegurada 

imunidade soberana a navios em serviço de Estado, também foram garantidos direitos 

soberanos aos Estados costeiros sobre os recursos marinhos, e a eles atribuídos direitos e 

deveres de proteção e preservação na Zona Econômica Exclusiva (ZEE)
28

.  

Em vista disso, demarcou-se como eixo para essa pesquisa a busca por evidenciar 

um ponto de equilíbrio, a partir da demarcação de políticas e regulamentações compatíveis 

com o Direito Internacional, hábeis a empreender defesa ambiental proativa na ZEE 

brasileira. Ressalte-se que a expressão ―defesa proativa‖ encontra-se explicitamente na 

Estratégia Nacional de Defesa (END), referindo-se aos objetivos estratégicos da Marinha 

do Brasil (MB) quanto à defesa de instalações offshore, explicitamente citadas as 

plataformas petrolíferas marítimas, e as instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e 

das ilhas oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras.
29

 Mas porque não falar de 

proatividade para fins de defesa dos espaços e recursos marinhos como um todo? 

Nessa pesquisa, delimitou-se essa busca por defesa ambiental proativa na ZEE 

brasileira para incidir especificamente sobre a minimização dos riscos de danos 

decorrentes de atividades ou incidentes envolvendo embarcações ―imunizadas‖ pela 

UNCLOS, particularmente os meios navais de Estados em operações militares.  

Tal busca por uma redução de riscos de danos ambientais na ZEE é singularmente 

necessária para um país com aproximadamente 8.700 km de litoral, aberto a vastas áreas de 

alto-mar no oceano, como é o Brasil. Neste, 95% do comércio com o exterior é feito por 

via marítima, 80% da população está estabelecida em até 200 km de distância da costa, 

onde também se encontram 90% da produção industrial e da infraestrutura brasileiras.
30

 

Além disso, para o desenvolvimento econômico, conta-se com os recursos vivos e não 

vivos da ZEE, onde se encontram 95% do petróleo, e mais de 80% do gás natural, 

                                                                                                                                                                                         
Quarterly, v. 40, issue 2, article 12, p. 517-524, 2013. Disponível em: < 
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extraídos no Brasil.
31

 Inclusive, em referência a sua riqueza, o conjunto entre a área de 

plataforma continental e a ZEE brasileira foi batizado pela Marinha do Brasil (MB) como 

―Amazônia Azul‖ em comparação à Região Amazônica, que possui a maior biodiversidade 

do mundo.
32

 

Para a Amazônia Azul, tem sido elaboradas políticas em prol do desenvolvimento 

da exploração econômica sustentável dos seus recursos vivos e não vivos, e também 

políticas voltadas à proteção desses recursos, estando a MB envolvida em ambas as 

atividades.
33

 Dentre outros projetos, tem sido dada atenção especial ao Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), e ao estabelecimento de um Sistema de 

Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), envolvendo monitoramento por satélites e 

radares para o sensoriamento submarino, voltados para a vigilância das Águas 

Jurisdicionais Brasileiras (AJB).
34

 

Contudo, diante do desenvolvimento desse sistema de monitoramento, e tendo em 

vista os direitos e deveres brasileiros de proteção e preservação do meio ambiente marinho, 

mas diante do princípio de liberdade de navegação na ZEE, agravado pelo supracitado 

princípio da imunidade soberana, exsurge a problemática consubstanciada em saber: o 

eventual estabelecimento pelo Brasil de um controle de tráfego marítimo, para fins de 

monitoramento das atividades militares navais estrangeiras, realizadas em passagem pela 

Amazônia Azul, estaria em consonância com o Direito do Mar? 

O objetivo geral dessa pesquisa é, portanto, analisar a hipótese de o Brasil 

estabelecer, como medida proativa de proteção e conservação dos recursos vivos e não 

vivos da ZEE brasileira, um controle de tráfego sobre os navios em operações militares a 

serviço de Estados estrageiros. E, como hipótese geral, afirma-se que o estabelecimento de 

um controle de tráfego naval em relação a embarcações de Estado estrangeiras, 

especialmente as comissionadas para operações militares, encontrar-se-ia no âmbito do 

direito de jurisdição que é concedido ao Estado costeiro pela UNCLOS, no artigo 56, 

parágrafo 1, para fins de proteção ambiental na ZEE. 

Como hipóteses estruturantes, argumenta-se que: a UNCLOS não exclui a 

aplicabilidade de outros documentos e acordos multilaterais que possam incidir sobre o 

meio ambiente marinho; o princípio da imunidade soberana relacionado à proteção e à 
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preservação ambiental é paradoxal em relação ao Direito Internacional do Meio Ambiente 

(DIMA), de forma que o Estado costeiro poderia estabelecer regulamentos claros sobre a 

segurança ambiental em sua ZEE, e reclamar sobre eventual violação perante outras cortes 

internacionais, alternativamente ao Tribunal Internacional do Direito do Mar (ITLOS, sigla 

em inglês); o princípio da livre navegação na ZEE deve ser limitado pelo princípio do uso 

pacífico dos mares, ou seja, na ZEE não deve ser livre a navegação bélica; e, a fiscalização 

sobre o cumprimento da regulamentação de passagem e atividades de embarcações de 

guerra estrangeiras na ZEE brasileira é viável no âmbito de um controle militar de tráfego 

marítimo. 

Para embasar a hipótese geral, as hipóteses estruturantes foram articuladas ao longo 

de três capítulos auto problematizados e inter-relacionados. No primeiro capítulo, através 

do método histórico-descritivo, e da técnica de análise bibliográfica e documental jurídica, 

analisou-se o paradoxo da imunidade soberana face à proteção internacional do meio 

ambiente marinho. Para isso, foi traçado um panorama histórico a respeito da soberania 

dos Estados frente à demarcação dos espaços marítimos, demonstrando a preservação do 

meio ambiente marinho no contexto da expansão do direito de segurança do Estado 

costeiro em seu mar territorial, e o estabelecimento pela UNCLOS de um regime 

concorrencial entre os ―direitos de soberania‖ e a liberdade de navegação pluridimensional 

na ZEE e na plataforma continental. Também foi descrita a problemática da proliferação de 

armamentos no âmbito da proteção internacional do meio ambiente marinho, pontuando a 

omissão da UNCLOS, o suprimento de lacunas no Direito do Mar através dos Tratados 

sobre o controle de armamentos, e a incidência das normas da Organização Marítima 

Internacional (IMO, sigla em inglês) no contexto da fragmentação da proteção 

internacional do meio ambiente marinho. 

Com base nas conclusões traçadas ao final do primeiro capítulo, quanto à 

necessidade de superar o paradoxo da imunidade soberana através de sua interpretação em 

coerência com as normas de Direito Internacional, desenvolveu-se o segundo capítulo. 

Neste, através do método hipotético-dedutivo, e da técnica de análise bibliográfica e 

documental jurídica, analisou-se a possibilidade de responsabilização internacional dos 

Estados por danos decorrentes de impactos ambientais causados por operações militares 

navais. Para isso, primeiramente foram sistematizados os riscos, os impactos, e os danos 

ambientais decorrentes de atividades militares em meio ambiente marinho. Em segundo, 

foi descrita a insuficiência do gerenciamento ambiental empreendido por Marinhas de 
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Guerra face aos riscos ambientais de suas atividades. Por fim, sob a perspectiva do Diálogo 

das Fontes, que foi elaborada por Erik Jaime (Universidade de Heldberg) no âmbito do 

Direito Privado, trabalhada inicialmente no Brasil por Claudia Lima Marques também na 

esfera do Direito Privado
35

, e posteriormente aplicada ao Direito Internacional Público por 

Alberto do Amaral Júnior,
36

 foram identificados os limites da imunidade soberana 

delimitados pela própria UNCLOS, também os limites estabelecidos pelo jus in bellum e 

pelo jud ad bellum, bem como os limites estabelecidos pelo Direito Internacional do Meio 

Ambiente. 

Com base nas conclusões traçadas ao final do segundo capítulo relacionadas à 

incidência da imunidade soberana, e restrita possibilidade de responsabilização 

internacional dos Estados por danos decorrentes de impactos ambientais causados por 

operações militares navais, foi desenvolvido o terceiro capítulo. Através da técnica de 

análise bibliográfica e documental jurídica, analisou-se a hipótese de se estabelecer um 

controle sobre o tráfego militar estrangeiro na Amazônia Azul, como medida de defesa 

ambiental proativa, e sob a perspectiva de uso pacífico dos mares. Para isso, 

primeiramente, através dos métodos histórico-descritivo e explicativo, foi retratada a 

regulação empreendida por Estados costeiros sobre atividades militares estrangeiras nos 

espaços marítimos sob suas respectivas jurisdições, e a oposição norte-americana. Em 

seguida, através do método descritivo, e com base nos bancos de dados disponibilizados 

pela MB, foi descrita a demanda por defesa ambiental proativa na Amazônia Azul, e 

discutida as limitações da sistemática de monitoramento do uso sustentável dos recursos 

marinhos no Brasil. E, por fim, analisou-se o Sistema de Gerenciamento da Amazônia 

Azul (SisGAAz), para fins de controle de tráfego civil e militar nas Águas Jurisdicionais 

Brasileiras, como medida de defesa ambiental proativa. 

A partir do desenvolvimento das hipóteses estruturantes ao longo desses três 

capítulos, confirmou-se a hipótese geral, tendo sido aplicada a abordagem qualitativa, e de 

forma mutuamente complementares os métodos dedutivo e indutivo, conforme a percepção 

metodológica de Lakatos e Marconi (2014). Empreendeu-se o raciocínio dialético 
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transdisciplinar, uma vez que o objeto da presente pesquisa, eminentemente jurídica, 

também se relaciona com a Ciência Política, as Relações Internacionais, e a Defesa. 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, os bibliográficos foram apanhados a 

partir de uma seleção reflexiva de artigos, livros, relatórios, e demais materiais de caráter 

científico, correlacionados essencialmente à proliferação de armamentos nos espaços 

marítimos, e os consequentes impactos ambientais. Por sua vez, a pesquisa documental, 

eminentemente jurídica, inicidiu sobre Tratados, acordos bilaterais, e acordos regionais 

relacionados ao Direito do Mar e ao desarmamento, bem como sobre normas e 

jurisprudências internacionais correlacionadas ao objeto da pesquisa. Também foram 

analisados documentos e dados obtidos no sítio da Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN), MB, e no arquivo do Jornal do Brasil, disponibilizado no sítio da Biblioteca 

Nacional (BN). 

Para a análise dos dados jurídicos, conforme a classificação de Witker (1985), foi 

aplicada uma investigação histórico-jurídica e também jurídico-propositiva, tendo com a 

primeira examinado as restrições à liberdade de navegação no contexto da evolução do 

Direito do Mar, e com a segunda proposto uma interpretação do artigo 236 da UNCLOS 

em coerência com o Direito Internacional. 

A presente pesquisa insere-se na linha de pesquisa ―Ordem Constitucional, 

Internacionalização e Sustentabilidade‖, no âmbito do projeto ―Estratégias brasileiras para 

a gestão sustentável dos recursos vivos e não-vivos marinhos‖, do Programa de Pós-

Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará (PPGD/UFC). Também se 

encontra inserida no projeto ―Observatório de Políticas Marítimas‖, do Programa de Apoio 

ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-defesa IV), 

coordenado pela Escola de Guerra Naval (EGN), com a participação da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Debruça-se na discussão a respeito dos direitos de soberania 

incidentes sobre a ZEE, delimitando tal discussão no âmbito do microssistema 

internacional de Direito do Mar, com vistas à efetivação da proteção e da conservação dos 

recursos marinhos da Amazônia Azul. 

Pretendeu-se com a referida pesquisa articular uma solução para a paradoxal 

imunidade soberana estabelecida na UNCLOS, no intuito de empreender uma defesa 

ambiental proativa, analisando especificamente o caso da Amazônia Azul. E, dessa forma, 

contribuir com as discussões jurídicas relacionadas à necessidade de se estabelecer limites 
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à liberdade de navegação, diante dos riscos e tensões emergentes no século XXI, 

notadamente os relacionados à segurança do meio ambiente marinho. 
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1 A IMUNIDADE SOBERANA FACE À PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE MARINHO 

 

Apenas a partir da segunda metade do século XX é que se pode falar em um 

conjunto de normas de Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA), que, segundo 

vários internacionalistas
37

 foram sendo estabelecidas de forma desordenada, e com baixo 

grau de cogência.
38

 Em seu âmbito, também se desenvolveu de forma fragmentada a 

proteção internacional do meio ambiente marinho, cujo quadro normativo encontra-se 

disperso em diversos Tratados, e tem a UNCLOS como regime jurídico geral39. Por sua 

vez, esta determina que é ―obrigação geral‖ dos Estados ―proteger e preservar o meio 

marinho‖.
40

 

Já o fenômeno da guerra é tão antigo quanto o próprio homem
41

. E, quando a ordem 

internacional foi pactuada em Direito (a ordem jurídica internacional), o objetivo foi o de 

regular o uso da força pelos Estados, e não o de vedá-lo
42

. A guerra, que era regida de 

forma consuetudinária
43

, foi normatizada como corolário dos direitos de soberania 
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estabelecidos no sistema político-jurídico estatocêntrico, que fora instituído pelos Tratados 

de Münster e de Osnabrück (1648)
44

. Nessa ocasião, foram definidos os sujeitos do direito 

à guerra, que passaram a ser os Estados nacionais recém-formados, no exercício dos seus 

amplos direitos de soberania.
45

  

Após a assinatura da Carta das Nações Unidas (1945), o jus ad bellum
46

 (direito à 

guerra) passou a ser restringido quanto às suas razões, que deveriam convergir para a 

legítima defesa, o que configuraria uma guerra juridicamente ―justa‖
47

. A dificuldade de 

controlar ou sancionar os Estados que empreendem guerras fora do escopo da legítima 

defesa consiste em um problema de eficácia da referida norma.  

Por outro lado, as sanções contra os métodos vedados no contexto das operações 

militares (jus in bellum)
48

, de modo geral, têm sido aplicadas com certo grau de eficácia 

pelas Cortes Internacionais e Tribunais ad hoc
49

. E o estabelecimento de limites aos 

métodos militares acompanha a própria história da guerra, tendo sido demarcados 
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principalmente sob a perspectiva de proteção humana,
50

 para prevenir a auto aniquilação, e 

em paralelo às transformações dos armamentos e estratégias bélicas
51

. Também é possível 

identificar já em antigas disposições consuetudinárias preocupações com a devastação do 

meio ambiente durante campanhas militares.
52

 

Todavia, as vedações contidas no Direito Internacional relativas à proteção do meio 

ambiente em contexto de operações militares
53

, mesmo que indiretas
54

, seja em tempo de 

paz, ou na vigência de guerras ou conflitos armados, ainda são escassas
55

. E, 

especificamente quanto ao meio ambiente marinho e aos seus recursos, as normas 

encontram-se dispersas em Tratados sobre controle de armamentos, em normas de jus in 

bellum, em disposições soft law, sendo ainda comum o estabelecimento de imunidades. Por 

exemplo, a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (1973) e o 

seu Protocolo (1978), (MARPOL 73/78, sigla em inglês), isenta de suas determinações os 

navios de guerra, e recomenda que os Estados-partes cumpram a Convenção na medida do 

possível
56

.  

Por sua vez, a UNCLOS adotou a mesma perspectiva da MARPOL 73/78. Ela 

estabeleceu, em seu artigo 236, imunidade soberana aos navios de guerra, e a outras 

embarcações ou aeronaves em serviço governamental não comercial, em relação à proteção 

e preservação do meio ambiente marinho, e recomendou que eles ―procedam, na medida 

do possível e razoável, de modo compatível‖57 com as suas disposições. 
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Estaria a referida imunidade soberana em consonância com as normas de proteção 

internacional do meio ambiente marinho, ou minimamente em coerência com o histórico 

de imposição de limites a atividades militares quando estas impõem graves riscos à 

segurança humana, e/ou ambiental, ou quando ameaçam a paz nos espaços marítimos sob a 

jurisdição de Estados costeiros? Ao debruçar-se sobre o histórico da expansão soberanista 

dos Estados sobre os espaços marítimos, analisando em seguida a proteção internacional 

do meio ambiente marinho em relação à proliferação de armamentos, verifica-se que a 

referida imunidade soberana é paradoxal face aos direitos e deveres dos Estados quanto à 

proteção e preservação do meio ambiente marinho, conforme se demonstra a seguir. 

 

 

1.1 DO ALCANCE DO TIRO DE CANHÃO À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

SOBRE O DIREITO DO MAR: A SOBERANIA DOS ESTADOS FRENTE À 

DEMARCAÇÃO DOS ESPAÇOS MARÍTIMOS 

 

O território possui papel único no imaginário simbólico coletivo dos Estados, 

chegando-se a identificar o Estado com o território, e as fronteiras com a soberania.
58

 A 

consequência é que guerras devastadoras foram travadas para a conquista, expansão, e 

outros interesses territoriais.  

E, para a frustração dos teóricos que propagam que estaria ocorrendo uma 

―desterritorialização‖ do Estado em prol de interesses globalizados ou comunitários, o 

território continua sendo alvo de disputas soberanistas, mais veementemente sobre os 

mares e oceanos, e sob uma perspectiva que vai além do simples estabelecimento de linhas 

divisórias. Pois, a partir da UNCLOS, o mar passou a ―adquirir uma forma jurídica 

pluridimensional, [uma vez que passou][...] a ser disciplinado também o espaço aéreo 

subjacente, os fundos marinhos, bem como as utilizações possíveis dessas três dimensões 

do mar.‖
59
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Antes da UNCLOS, pairava instabilidade nas relações marítimas, decorrente de 

divergências quanto à incidência de soberanias e direitos de liberdade, e devido à ausência 

de regras claras sobre a gestão dos usos e recursos marinhos. Por exemplo, os gregos 

buscavam estabelecer controle estratégico sobre estreitos e setores do Mediterrêno, mas o 

faziam sem embasamento conceitual ou definição clara de limites marítimos. E se na Roma 

Antiga o mar era compreendido como res comunes, na Roma Imperial o Imperador 

buscava exercer dominus maris (poder e jurisdição) sobre o Mediterrâneo
60

, reivindicando 

poder de polícia para proteger a navegação, os portos e as costas, bem como o direito de 

reprimir a pirataria.
61

 

Já a noção de exercício de soberania sobre espaços marítimos emergiu na Idade 

Média, quando, no século X, o rei Edgard da Inglaterra aribuiu a si o título de ―soberano do 

oceano britânico‖. Daí em diante, desenvolveu-se nos séculos seguintes o conceito de 

British Seas, com dimensão proporcional ao poder naval inglês.
62

  

Enquanto isso, os outros Estados apoiavam-se na concepção romana de dominus 

maris, proclamando direitos soberanos sobre vastas áreas marítimas, tal como Gênova 

sobre o Mar Tirreno, Veneza sobre o Adriático, e a Inglaterra sobre o Mar do Norte.
63

 

Portugal e Espanha, por sua vez, tentaram dividir entre si as terras descobertas nas grandes 

navegações, bem como os mares, através da bula Inter Coetera (1493), e da Capitulação da 

Partição do Mar Oceano (Tratado de Tordesilhas, 1494).
64

  

Contudo, os demais Estados europeus opunham-se a tais pretensões de monopólio 

sobre os mares, sendo Holanda e França os principais opositores.
65

 Em 1604, o holandês 

Hugo Grotius defendeu a tese do Mare Liberum (liberdade dos mares), para justificar o 

apresamento do navio português Catharina, no Estreito de Málaca, efetuado pela 

Companhia das Índias Orientais. Por outro lado, os holandeses também defendiam certos 

limites a tal liberdade, tais como os direitos de pesca e a noção de ―tiro de canhão‖ (que 

correspondia a 3 milhas de distância) como sendo o limite da jurisdição estatal sobre o 

mar.  
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Mais tarde, em 1645, o inglês John Selden rebateu a tese de Grotius, para defender 

o Mare Clausum (mar fechado) e reafirmar os direitos ingleses sobre os British Seas, mas 

reconhecendo aos Estados estrangeiros o direito semelhante ao que se compreende na 

atualidade como passagem inocente.
66

 Contudo, foi a tese do Mare Liberum que 

predominou, incorporando-se ao costume internacional ao longo do século XVIII, e se 

consagrando como princípio de direito internacional geral no século XIX, dados os 

interesses comerciais das grandes potências navais, tais como o Império Britânico, os 

EUA, e a França.
67

 

Entretanto, entre o final do século XIX e início do XX, surgiram as primeiras 

manifestações de interesse sobre a plataforma continental, ao mesmo tempo em que 

cresceu o inconformismo com o costume internacional sobre a largura de 3 milhas do mar 

territorial, haja vista o interesse nos recursos pesqueiros e em questões de segurança. Já a 

preocupação com o exercício de direitos sobre os recursos minerais marinhos desenvolveu-

se na metade do século XX.
68

 

Alguns Estados passaram a adotar medidas unilaterais, a exemplo dos EUA que, 

através do Presidente Harry Truman, declarou em 1945 o controle exclusivo sobre os 

recursos naturais encontrados em sua plataforma continental.
69

 No Brasil, na década de 

1960, deflagrou-se uma crise diplomática com a França, em defesa da lagosta como um 

recurso pertencente à plataforma continental brasileira, culminando na proibição de que ela 

fosse pescada pelos franceses no litoral do nordeste.
70

  

Na ocasião, argumentou-se a respeito dos limites do mar territorial e da plataforma 

continental brasileira, considerando-se insuficiente a largura de 3 milhas náuticas para o 

mar territorial, razoável que a zona contígua detivesse uma largura de 9 milhas náuticas a 

partir do mar territorial, e o exercício de direitos exclusivos (soberanos) sobre os recursos 

naturais da plataforma continental. Em 1963, no auge da referida crise diplomática, foi 

publicada no Jornal do Brasil a seguinte argumentação jurídica: 
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Figura 1 – Ponto de vista jurídico brasileiro no ano de 1963 a respeito dos limites do seu mar 

territorial, zona contígua, e plataforma continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Extraído do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1963, p. 3. Disponível em: 

< https://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/> . 

 

Poucos anos depois, o Brasil empreendeu esforços direcionados à exploração 

offshore. Em 1968, a Petrobras construiu uma plataforma autoelevatória no estaleiro de 

Mauá (RJ), e encontrou petróleo no mar em Guaraciema (SE).
71

 E, dados os indícios de 

jazidas de petróleo para além de 12 milhas náuticas, o governo brasileiro, através do 

Decreto-lei nº 1.098, de 25 de março de 1970, expandiu os limites do mar territorial de 12 

para 200 milhas náuticas de largura.
72

 

Ocorre que, na Conferência sobre o Direito do Mar, realizada em 1958 em Genebra, 

havia sido acordado que os Estados poderiam ampliar as suas respectivas faixas de mar 

territorial para até 12 milhas náuticas. Todavia, no ano de 1970, o panorama das 

demarcações dos mares territoriais pelos Estados americanos era o seguinte: 
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Tabela 1 - Limites do mar territorial em Estados americanos na década de 1970. 

País Limite do mar territorial 

Argentina 200 milhas 

Canadá 3 milhas (12 para pesca) 

Colômbia 3 milhas (12 para pesca) 

Chile 50 milhas (200 para pesca) 

Costa Rica 200 milhas 

Cuba 3 milhas 

Equador 200 milhas 

El Salvador 200 milhas 

Estados Unidos 3 milhas (200 para pesca) 

Guatemala 12 milhas 

Guiana 3 milhas 

Haiti 6 milhas (200 para pesca) 

México 9 milhas 

Nicarágua 200 milhas 

Panamá 200 milhas 

Peru 200 milhas 

República Dominicana 3 milhas 

Uruguai 200 milhas 

Venezuela 12 milhas 

 

Fonte: Dados extraídos do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 de março de 1970, p. 7. Disponível 

em: < https://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/> . 

 

 Essa busca pela apropriação de espaços e recursos marinhos tornou-se evidente ao 

final do século XX, tanto pelas declarações unilaterais até então, como pelas discussões 

por ocasião da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar (III CNUDM), que 

durou de 1973 a 1982. Esta, que foi convocada para solucionar a questão da largura do mar 

territorial, terminou por incorporar o caráter de assembleia constituinte dos mares,
73

 e, após 

11 sessões, aprovou a UNCLOS (1982), que consolidou os espaços marinhos que já 

existiam, estabeleceu novas regras sobre eles, e delimitou outros,
74

 ao final denominados: 

alto-mar; Área; plataforma continental; Zona Econômica Exclusiva (ZEE); zona contígua; 

e mar territorial. 

Sobre o alto-mar, que constitui todo o espaço marítimo para além das plataformas 

continentais comuns ou estendidas, a UNCLOS estebelece, em seu artigo 89, a 

―Ilegitimidade das reivindicações de soberania‖. E, sobre a Área, que significa o leito do 

mar, os fundos marinhos, o seu subsolo, e os respectivos recursos vivos e não vivos, 
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situados além dos limites da jurisdição estatal, a UNCLOS aplica o princípio do patrimônio 

comum da humanidade, conforme dispõe o seu artigo 136. 

Quanto aos espaços e recursos marinhos colocados sob a jurisdição dos Estados 

costeiros, verifica-se que ocorreu uma gradação na distribuição de direitos pela UNCLOS, 

sendo mais amplos quando mais próximos da costa. Importante ressaltar que, durante as 

discussões na III CNUDM, a maioria dos países em desenvolvimento era favorável à 

estipulação de grandes áreas de mar territorial, e uma área para além deste, sobre a qual 

tivessem controle e jurisdição sobre os recursos naturais marinhos. Já os países de tradição 

marítima da Europa Ocidental e os EUA opunham-se porque para eles seria mais vantajoso 

que fossem mantidas estreitas faixas de mar territorial, sobrando, portanto, maiores áreas 

para livremente explorarem economicamente, e, por isso, esforçaram-se para reduzir ao 

máximo a autoridade do Estado costeiro em prol de liberdade de navegação.
75

 Na subseção 

seguinte, são analisados os direitos atribuídos ao Estado costeiro sobre a zona de mar que 

lhe é adjacente, estabelecida como mar territorial pela UNCLOS. 

 

1.1.1 A preservação do meio ambiente marinho no contexto da expansão do direito de 

segurança do Estado costeiro em seu mar territorial 

  

Sobre o mar territorial, que foi demarcado em 12 milhas náuticas de largura a partir 

das linhas de base, a UNCLOS assegurou soberania, deixando claro que se tratava da 

mesma que incide sobre os territórios, e as águas interiores e arquipelágicas.
76

 Também 

ficou esclarecida que a referida soberania incide sobre o espaço aéreo sobrejacente, o leito 

e o subsolo do mar territorial.
77

 Contudo, foi autorizado às embarcações estrangeiras o 

direito de passagem inocente, a ser regulamentada pelo Estado costeiro nos termos da 

UNCLOS.
78

  

Em coerência com a prática histórica e com o direito consuetudinário, a passagem 

inocente foi estabelecida na UNCLOS mais como uma garantia de segurança ao Estado 

costeiro frente às atividades militares estrangeiras, do que como uma garantia de livre 

navegação. Chega-se a tal conclusão pelo fato de ter sido assegurado ao Estado costeiro o 
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direito de suspender a referida passagem, quando (por si) considerar tal medida 

indispensável para a sua segurança.
79

 

Na prática, é plausível considerar que tal suspensão de passagem já se encontra 

automaticamente declarada, haja vista que, de pronto, nenhum Estado anui com a 

passagem de embarcações que possam ameaçar a sua segurança. A prova disso é que, uma 

vez que se considere ameaçado por atividades, ou pelo mero tráfego, de alguma 

embarcação estrangeira, o Estado costeiro já promove de imediato o seu apresamento, 

mesmo que depois seja ―levado‖ a liberá-la. Duas ocorrências anteriores a UNCLOS, e 

dois casos recentemente apresentados ao Tribunal Internacional do Direito do Mar 

(ITLOS, sigla em inglês) exemplificam tal afirmação. 

As duas ocorrências anteriores à UNCLOS aconteceram em 1968: a Marinha da 

Coréia do Norte apresou o navio estadunidense Pueblo, sob a alegação de que havia 

ingressado em águas territoriais norte-coreanas para espionagem, coleta de padrões de 

ruído de submarinos soviéticos, e dados do leito do mar
80

; e a Marinha do Brasil apresou o 

navio de inteligência soviético Kegostrov, porque estava a duas milhas da costa brasileira 

fazendo sensoriamento remoto
81

. 

 Em sua defesa, os EUA afirmaram que o Pueblo se encontrava em águas 

internacionais, com missão de levantamento hidrográfico e observação de manchas solares, 

mas terminou tendo que pedir desculpas à Coreia do Norte por violação de território, para 

que conseguisse a liberação da tripulação, sendo que o Pueblo permanece ancorado em 

porto norte-coreano até os dias atuais.
82

 Já a Marinha da URSS alegou que a embarcação se 

perdera, e os oficiais soviéticos tiveram que realizar o referido sensoriamento, mas também 

proferiu pedido formal de desculpas ao Brasil, obtendo a liberação da embarcação.
83

 

Posteriores a UNCLOS, também são exemplos de apresamentos por Estados 

costeiros: o caso de São Vicente e Granadinas versus Espanha (2010), no qual a Espanha 

apresou o barco M.V. Louisa e o navio auxiliar Gemini III, porque estariam violando 

patrimônio arqueológico subaquático espanhol, tendo o ITLOS se declarado incompetente 
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para o caso, pelo fato de haver procedimentos criminais em curso na Espanha
84

; e o caso 

da Ucrânia versus Federação Russa (2019), no qual a Federação Russa apresou 3 navios de 

guerra da Marinha ucraniana e 24 recrutas, por terem entrado sem autorização em ―águas 

territoriais russas‖, tendo o ITLOS determinado a soltura com base na imunidade soberana 

e em preocupações humanitárias.
85

 

Assim, tanto pela prática internacional, como pelo próprio texto da UNCLOS, a 

passagem inocente é um instrumento de segurança do Estado costeiro. A UNCLOS não a 

limita quando elenca as atividades caracterizadoras de passagem prejudicial à paz, à boa 

ordem ou à segurança do Estado costeiro, posto que deixa em aberto a possibilidade de o 

Estado costeiro considerar não inocente ―qualquer outra atividade que não esteja 

diretamente relacionada com a passagem‖
86

. 

Todavia, quanto ao direito de o Estado costeiro limitar a navegação estrangeira em 

seu mar territorial, a novidade histórica no âmbito das relações marítimas é que a 

UNCLOS listou várias matérias sobre as quais o Estado costeiro poderia regular no escopo 

da passagem inocente.
87

 E, indo além das questões tradicionalmente tratadas como afetas à 

segurança, a UNCLOS elencou a conservação dos recursos vivos do mar, e a preservação 

do meio ambiente do Estado costeiro, bem como a prevenção, redução e controle da sua 

poluição, dentre as hipóteses de regulamentação.
88

 E assim, uma vez vinculadas à 

passagem inocente, tais matérias passaram a integrar os interesses e direitos de segurança 

do Estado costeiro sobre o mar territorial. 

Ressalte-se que a UNCLOS determinou que as leis e regulamentos do Estado 

costeiro não podem ser aplicados ao projeto, construção, tripulação ou equipamento de 

navios estrangeiros, a não ser que se destinem à aplicação de regras ou normas 

internacionais geralmente aceitas.
89

 Contudo, na prática, independentemente de qualquer 

regulação, o Estado costeiro poderá suspender a passagem inocente, tomando todas as 

medidas necessárias, tal como o apresamento, com base no direito basilar de não ter a sua 
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segurança ameaçada em seu mar territorial
90

, que, conforme descrito no parágrafo anterior, 

também inclui questões ambientais. 

Também o Estado costeiro está autorizado a estabelecer rotas marítimas e sistemas 

de separação de tráfego no mar territorial, bastando que dê publicidade e indique 

claramente em cartas marítimas.
91

 O Estado costeiro poderá ainda exigir que utilizem 

unicamente tais rotas marítimas os navios tanques, bem como os de propulsão nuclear, ou 

outros que transportem substâncias, materiais radioativos, e demais produtos 

intrinsecamente perigosos ou nocivos.
92

 Tais disposições são de suma importância para 

respaldarem planeamentos espaciais marítimos estatais, ou regionais, que pretendam 

resguardar do risco nuclear militar os espaços reservados à proteção ambiental em mares 

territoriais.  

Especificamente quanto ao tráfego militar estrangeiro no mar territorial, a 

UNCLOS exclui a incidência da imunidade soberana, e autoriza que o Estado costeiro 

determine o cumprimento de suas leis e regulamentos, ou ordene a retirada imediata de 

navios de guerra, em caso de não cumprimento.
93

 A UNCLOS também determina a 

responsabilidade internacional dos navios de guerra, ou navios de Estado utilizados para 

fins não comerciais, por qualquer perda ou dano causado ao Estado costeiro resultante do 

não cumprimento de suas leis e regulamentos relativos à passagem pelo mar territorial, ou 

das disposições da própria UNCLOS, ou das demais normas de direito internacional. 

Portanto, cabe ao Estado costeiro, interessado em resguardar os espaços e recursos 

marinhos em seu mar territorial, proceder a regulamentações adequadas e suficientes, o que 

ainda não foi feito pelo Brasil. 

Por sua vez, como zona de transição, foi demarcada a ―zona contígua‖ a partir do 

limite de 12 milhas náuticas do mar territorial e até 24 milhas náuticas contadas a partir das 

linhas de base. Neste espaço marítimo, foram atribuídos direitos ao Estado costeiro para a 

adoção de ―medidas de fiscalização necessária‖ para, em relação ao seu território ou no 

mar territorial, evitar as infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração 

ou sanitários, e reprimir tais infrações.
94

 O regime jurídico da zona contígua não tem 

gerado controvérsias perante a comunidade internacional. Mas, ela encontra-se inserida nos 
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espaços da ZEE e da plataforma continental, cujos regimes jurídicos são analisados na 

subseção seguinte.  

 

1.1.2 A relação concorrencial dos “direitos de soberania” dos Estados costeiros com a 

liberdade de navegação pluridimensional dos demais Estados 

 

Os regimes jurídicos da ZEE e da plataforma continental ainda não se encontram 

bem acomodados no âmbito das relações marítimas entre os Estados, pois a UNCLOS 

mesclou uma liberdade de navegação pluridimensional aos ―direitos de soberania‖ do 

Estado costeiro. Pluridimensional porque todos estão autorizados a exercer as liberdades de 

―navegação‖ em distintas dimensões espaciais: navegação marítima, naveção aérea 

(sobrevôo), bem como a colocação de cabos e dutos submarinos, além de outros usos 

internacionalmente lícitos.
95

 E, ao mesmo tempo em que os Estados têm buscado exercer 

essa liberdade de navegação pludimensional,
96

 várias teorias têm sido articuladas no intuito 

de compreender os ―direitos de soberania‖, como uma modalidade de soberania que 

comporta restrições à jurisdição estatal. 

Em regra, a demarcação de limites da ZEE coincide com a da plataforma 

continental, que parte do limite de 12 milhas do mar territorial e vai até 200 milhas 

contadas a partir das linhas de base. Mas os respectivos direitos assegurados pela 

UNCLOS comportam as diferenças demonstradas na tabela abaixo: 

 

Quadro 1 - Regime jurídico incidente sobre a ZEE comparado ao da plataforma continental. 

 

O Estado costeiro 

tem: 

ZEE plataforma continental 

1. Direitos de 

soberania para a: 

- exploração e aproveitamento, 

conservação e gestão dos recursos 

naturais, vivos ou não vivos das águas 

sobrejacentes ao leito do mar, do 

leito do mar e seu subsolo, e no que se 

refere a outras atividades com vista à 

exploração e aproveitamento da zona 

para fins econômicos, como a produção 

de energia a partir da água, das 

correntes e dos ventos. 

- exploração e aproveitamento dos seus 

recursos naturais, que são os recursos 

minerais e outros recursos não vivos 

do leito do mar e subsolo bem como 

os organismos vivos pertencentes a 

espécies sedentárias
97

. 

2. Jurisdição - ilhas artificiais, instalações e  
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exclusiva sobre: estruturas, incluindo jurisdição em 

matéria de leis e regulamentos 

aduaneiros, fiscais, de imigração, 

sanitários e de segurança. 

3. Jurisdição sobre: - colocação e utilização de ilhas 

artificiais, instalações e estruturas; 

- investigação cientifica marinha; 

- proteção e preservação do meio 

marinho. 

 

- cabos e dutos construídos ou 

utilizados em relação com a 

exploração da sua plataforma 

continental ou com o aproveitamento 

dos seus recursos, ou com o 

funcionamento de ilhas artificiais, 

instalações e estruturas sob sua 

jurisdição. 

4. Direito exclusivo 

para: 

- construir e de autorizar e 

regulamentar a construção, operação e 

utilização de: 

a) ilhas artificiais; 

b) instalações e estruturas para os fins 

de concretização dos direitos, 

jurisdição e deveres do Estado costeiro, 

e para outras finalidades econômicas; 

c) instalações e estruturas que possam 

interferir com o exercício dos direitos 

do Estado costeiro na zona. 

 

- autorizar e regulamentar as 

perfurações na plataforma continental, 

quaisquer que sejam os fins. 

 

5. Direito de:  - estabelecer condições para os cabos e 

dutos que penetrem no seu território ou 

no seu mar territorial.  

 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da UNCLOS, 1982, artigos 56, 60, 77, 79, 81. 

 

A UNCLOS, portanto, delineia uma hierarquia de direitos assegurados aos Estados 

costeiros sobre a ZEE e a plataforma continental, sendo eles: direitos de soberania; 

jurisdição exclusiva; jurisdição; direito exclusivo; e direito. Além disso, a referida tabela 

evidencia que, na hipótese de o Estado costeiro pleitear junto à Comissão de Limites da 

Plataforma Continental (CLPC) a ampliação de limite exterior de sua plataforma 

continental para além das 200 milhas, podendo alcançar o limite máximo de até 350 

milhas
98

, o Estado costeiro não teria direito sobre tal prolongamento à exploração dos 

recursos vivos da camada líquida sobrejacente, nem aos demais direitos previstos na ZEE. 

Paralelo a tais regimes jurídicos distintos sobre a ZEE e a plataforma continental, 

que, em regra, possuem demarcações coincidentes, a UNCLOS assegurou uma liberdade 

de navegação pluridimensional a todos os Estados. Há, portanto, uma mesclagem de 

direitos dos Estados costeiros com os demais Estados, em uma relação concorrencial, que 

ainda não alcançou uma acomodação estável nas relações marítimas entre os Estados. 

                                                             
98

 UNCLOS, 1982, artigo 76. 



 
 

46  

Essa diversidade de nomenclaturas atribuídas pela UNCLOS é reflexo da disputa 

travada entre os Estados ao longo dos 10 anos de discussões no âmbito da III CNUDM, 

que foi resolvida através do contrabalanceio de interesses e divisão de poderes sobre 

diferentes espaços marítimos, e permanece sendo pauta de debates políticos e 

acadêmicos.
99

 No século XXI, todavia, as discussões ficaram mais robustas, 

principalmente devido às novas necessidades do sistema político-jurídico internacional, 

que reverberam problemáticas em torno da compreensão de soberania sob uma perspectiva 

de interesse global, e denunciam a crise da soberania vestefalina.
100

 

Especificamente sobre o conceito de soberania no contexto da UNCLOS, várias 

perspectivas têm sido desenvolvidas. Por exemplo, para o holandês Nicolaas Schrijver a 

soberania territorial difere da soberania permanente. A soberania territorial marítima, que 

incidia no espaço de 3 milhas náuticas, teria sido ampliada pela UNCLOS, passando a 

abranger a soberania permanente (que seria a soberania sobre os recursos naturais).
101

 

Para Schrijver, teria ocorrido uma evolução (no sentido de modificação) da 

soberania estatal. Contudo, lhe fora estabelecido um limite, qual seria o dever para com a 

―herança/patrimônio comum da humanidade‖. Portanto, segundo o autor, o regime de 

soberania permanente termina onde começa o regime da ―herança/patrimônio comum da 

humanidade‖, uma vez que o exercício de direito soberano pelo Estado seria limitado pelos 

deveres que ele tem perante a comunidade internacional, em uma relação de 

interdependência.
102

 O autor conclui que  

 

os dias de soberania "absoluta" ou "completa" no sentido de uma liberdade 

irrestrita de ação dos Estados são ultrapassados. Hoje, o princípio da soberania 

sobre os recursos naturais dá origem, no direito ambiental internacional, aos 

direitos e deveres dos Estados. Por um lado, os Estados têm o direito de buscar 

livremente suas próprias políticas econômicas e ambientais, incluindo a 

conservação e a utilização de suas riquezas naturais e a livre disposição de seus 

recursos naturais; por outro lado, surgiram obrigações e responsabilidades que 
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limitam a liberdade de ação dos Estados. (SCHRIJVER, 1995, p. 237, tradução 

nossa). 

 

Para o japonês Yoshifumi Tanaka, os mares são divididos em duas categorias: a 

primeira refere-se ao espaço marinho adjacente às costas sujeitas à jurisdição nacional do 

Estado costeiro, e está submetida ao princípio da soberania territorial; a segunda refere-se 

ao espaço marítimo para além da jurisdição nacional, onde se aplica o princípio da 

liberdade de navegação. Ou seja, este é aplicável onde o princípio da soberania não se 

aplica, sendo duas faces de uma mesma moeda, posto que ambos regulam os interesses do 

Estado.
103

 

Mas, segundo Tanaka, o princípio da ―herança comum da humanidade‖ emergiu 

como uma antítese contra os princípios da soberania e da liberdade. Pois, enquanto estes 

buscam resguardar os interesses dos Estados, aquele busca resguardar os interesses da 

humanidade. O princípio da ―herança comum da humanidade‖ teria trazido para o Direito 

do Mar um novo protagonista, qual seria a humanidade, demandando, portanto, uma nova 

perspectiva, que por sua vez diminui o espaço de aplicação da soberania territorial.
104

 

Para o norte-americano James Kraska, que estuda especificamente o direito de 

realizar atividades militares marítimas como um direito pragmático de soberania, as 

alegações e reinvindicações sobre ZEEs pelos Estados costeiros, que buscam limitar ou 

regular as atividades militares estrangeiras, são ilegais. O autor, que adota claramente uma 

perspectiva funcional sobre a soberania, defende que a UNCLOS estabeleceu soberania 

sobre o mar territorial, mas não sobre as ZEEs, e chama de ―soberania virtual‖ as 

reinvindicações para a ―territorialização‖ e imposição de limites nesse espaço marítimo.
105

 

Kraska considera que são desproporcionais as reinvindicações, por exemplo, da 

China e do Brasil sobre a necessidade de segurança nacional em suas ZEEs, também a 

reivindicação da Austrália sobre o Mar da Antártida, a alegação do Canadá sobre o Oceano 

Ártico, dentre outras, e afirma que são tentativas de ―territorialização‖ disfarçadas de 

pleitos ambientais e ou de zonas de paz, resultando em uma ameaça à estabilidade do 

regime marítimo pretendida pela UNCLOS.
106

 Segundo o autor, tratar-se-iam de tentativas 

de ―zoneamento da zona‖, em uma tendência ao endurecimento de soberania pelos 
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Estados, e à restrição da liberdade de navegação (especialmente a militar), impedindo os 

interesses de segurança globais capitaneados pelos EUA.
107

 

O português Fernando Loureiro Bastos, por sua vez, compreende que o 

reconhecimento pelo Direito do Mar de ―soberania‖, ―direitos de soberania‖, e ―direitos de 

jurisdição‖ sobre os espaços marítimos, não implica a atribuição de poderes exclusivos. 

Eles incidiriam em concomitância com outros usos reconhecidos a todos os Estados, 

simultaneamente. Tratar-se-ia de uma relativização da jurisdição do Estado, na proporção 

em que os espaços marítimos estivessem afastados da costa, em prol de, por exemplo, 

utilidades e usos econômicos, de transporte, e de comunicações, para além mar.
108

 

Analisando a jurisprudência do ITLOS, em especial os casos Saiga II (1999), e o 

Caso Virgínia G (2014), que envolviam a regulamentação do bunkering (logística de 

reabastecimento de navios), Bastos conclui que os ―direitos soberanos‖ sobre a ZEE não 

são irrestritos. Tratar-se-ia de um regime sui generis, que diz respeito ―à conservação e à 

gestão de recursos marinhos vivos‖
109

. Em tais casos, o ITLOS autorizou a regulamentação 

pelo Estado costeiro do bunkering na ZEE, apenas quando este estivesse relacionado ao 

reabastecimento de navios envolvidos com atividade de pesca, uma vez que esta atividade 

afetava os recursos vivos.
110

 Tal decisão, segundo Bastos, demonstrou que os poderes 

soberanos devem ser exercidos pelo Estado costeiro em concomitância com outros usos 

legítimos, tal como o direito de liberdade dos mares por outros Estados na ZEE.
111

 

Já o brasileiro Adherbal Meira Mattos, ao confrontar as expressões ―soberania‖ e 

―direitos de soberania‖, analisa que esta não diz respeito ao real exercício da daquela. Para 

o autor, os ―direitos de soberania‖ corresponderiam a uma soberania funcional econômica, 

relacionada aos recursos renováveis, ou não, das águas, do leito e do subsolo da plataforma 

continental, e que concilia o princípio geral da liberdade de navegação com o direito à 

exploração econômica dos Estados costeiros.
112

 

Para André Panno Beirão, a soberania estaria sendo mitigada, desde o avanço da 

globalização e do surgimento das diversas modalidades de Organismos Internacionais, 
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sofrendo condicionantes ultraestatais, tais como o ―imperativo da paz‖ e à ―preservação 

dos direitos humanos‖, e no século XXI a ―questão ambiental‖, sendo que desde a segunda 

metade do século XX teria havido um esvaziamento do conceito como potestas absoluta 

tanto no âmbito interno quanto no externo.
113

  

Segundo Beirão, advogar por uma ―soberania relativa‖ é um desvirtuamento radical 

do étimo do termo, que nasceu para identificar algo que estivesse acima de qualquer outro 

poder. E, ―Diante da insuficiência conceitual clássica, [...] uma nova ordem estaria 

surgindo, advindo do anseio estatal e fazendo uso das eventuais interpretações unilaterais e 

de nebulosidade da regulação internacional.‖
114

 

Ao analisar a questão da soberania sobre o mar, Beirão afirma que a UNCLOS, em 

seu artigo 2, faz ―juízo de valor distintivo‖ entre a soberania terrestre e a soberania no mar, 

ou seja, pela forma como é exercida em razão do lugar (e não sobre o seu conteúdo ou 

titularidade).
115

 O autor exemplifica que, enquanto a soberania terrestre implica em uma 

necessidade de que o estrangeiro solicite autorização para a entrada no território, por outro 

lado, no mar territorial, o instituto da passagem inocente já autoriza a entrada de 

embarcações estrangeiras sem prévia comunicação, bastando o cumprimento de requisitos 

estabelecidos na UNCLOS. Assim, o autor defende que uma nova conceituação é 

necessária para as novas situações que se apresentam em relação ao poder sobre o espaço 

marítimo, em seus vários níveis (coluna d‘água, espaço aéreo sobrejacente, leito e 

subsolo), e inclusive em relação ao poder-dever dos Estados, por exemplo, sobre a Área. 

Para Tiago Zanella, a UNCLOS consagrou um sistema de Direito do Mar que 

impõe à navegação restrições e liberdades, estas exercidas com base em condições pré-

estabelecidas, ―sujeitas à igualdade de uso, ao uso pacífico, à preservação do meio 

marítimo e a não submissão de qualquer parte do Alto-mar à soberania de um Estado.‖
116

 

No alto-mar, a ausência de soberania não significaria anarquia, posto que sobre ele existiria 

uma soberania jurídica, não sendo um espaço totalmente livre.
117

 Ou seja, conforme o 

autor, a querela entre mare clausum versus mare liberum foi resolvida pela UNCLOS 
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através do estabelecimento de modalidades distintas de soberanias, todas limitadas, em 

último caso pelo próprio Direito. 

Verifica-se, portanto, que, sobre o conceito de ―soberania‖ no contexto da 

UNCLOS, há diferentes perspectivas por parte da doutrina especializada. Distribuindo-as 

em três vertentes sintetizadas, é plausível organizá-las sob as seguintes nomenclaturas: 

 

Quadro 2 - Perspectivas conceituais sobre a soberania no contexto da UNCLOS. 

 

Perspectiva Abordagem / Autor(es) 

 

 

Perspectiva conceitual 

restritiva 

Parte do pressuposto de que o conceito de soberania estatal irradiava 

poderes irrestritos, mas que na atualidade tem sido relativizado, ou 

restringido (Tiago Zanella), ou confrontado com uma antítese 

(Yoshifumi Tanaka/ ―herança comum da humanidade‖), em prol de 

interesses coletivos, globais, ou de uma interdependência entre os 

Estados (Nicolaas Schrijver), e em prol do interesse econômico, que 

seria legítimo e necessário ao desenvolvimento das nações (Fernando 

Loureiro Bastos); 

 

 

Perspectiva conceitual 

fatalista 

Parte do pressuposto de que é inerente ao conceito de soberania 

estatal o poder absoluto sobre determinado território, não sendo 

possível relativizá-lo porque se incorreria em contradição lógica e/ou 

linguística, e, portanto, dever-se-ia buscar outro termo (André Beirão) 

para expressar a manifestação de poder estatal partimentalizada e/ou 

compartilhada evidenciada na UNCLOS; 

 

 

 

Perspectiva 

funcionalista 

Parte do pressuposto de que ao longo da história a soberania 

desempenhou funções distintas, e que tanto na UNCLOS, como em 

outros documentos de Direito Internacional, estariam sendo 

evidenciadas novas funções de soberania, diversas da soberania 

vestefaliana. Poderia ser o caso do exercício de funções 

concomitantes, a exemplo da função estratégico-militar concomitante 

a uma função jurídica (James Kraska/soberania virtual), ou o caso de 

uma função conciliadora de princípios (Adherbal Mattos/liberdade de 

navegação + direito à exploração econômica). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Nesse trabalho, sobre a concepção de soberania contida na UNCLOS, segue-se a 

perspectiva caracterizada no Quadro 2 como ―funcionalista‖. Tal opção decorre das 

conclusões alcançadas após analisar a jurisprudência do ITLOS, especificamente o caso 

Bangladesh versus Myanmar (2012).
118

 Neste, pela primeira vez, o ITLOS foi instado a 

resolver uma disputa sobre o estabelecimento de limites marítimos, e a manifestar-se sobre 
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a delimitação simultânea do mar territorial, ZEE, e plataforma continental dos países 

envolvidos, ou seja, manifestar-se sobre os diferenciados regimes jurídicos estabelecidos 

na UNCLOS. 

No referido caso, o ITLOS reconheceu que Bangladesh tinha direito a um mar 

territorial de 12 milhas náuticas ao redor da ilha de St. Martin, em detrimento dos ―direitos 

soberanos‖ e de jurisdição reivindicados por Myanmar em sua ZEE e plataforma 

continental que transpassavam a região. Assim, o ITLOS deixou clara a hierarquia entre os 

regimes jurídicos estabelecidos sobre os espaços marítimos, evidenciando que a soberania 

sobre o mar territorial é insuperável em relação aos demais direitos, inclusive os ―direitos 

de soberania‖ inicidentes sobre a ZEE e a plataforma continental. 

E, sobre o problema da confluência das plataformas continentais da Índia, 

Bangladesh e Myanmar, o ITLOS decidiu criar uma ―área cinzenta‖ ao lado da linha de 

fronteira de Bangladesh ora traçada pelo Tribunal, mas dentro da potencial ZEE de 200 

milhas marítimas de Myanmar. Nesta ―área cinzenta‖, decidiu que Bangladesh controla o 

fundo do mar, e Myanmar as águas sobrejacentes, buscando que os países afetados com a 

sobreposição de ZEEs pudessem tirar o maior proveito sobre um mesmo espaço.
119

 Assim, 

o ITLOS adotou clara postura funcionalista, pela qual além de demarcar o caráter 

pluridimensional do espaço marítimo, demonstrou a relação concorrencial dos ―direitos de 

soberania‖. 

O ITLOS tornou evidente que ―os direitos de soberania‖ possuem uma função 

distinta da soberania territorial, embora decorrente desta.
120

 No caso em questão, foi 

priorizada a sua função econômica, diante dos interesses envolvidos na referida região. 

Todavia, há outras funções a serem desempenhadas no âmbito da ZEE, a exemplo da 

função estratégico-militar, que também é decorrente da soberania, e indiscutível realidade 

no século XXI, e tem sido a causa da proliferação de armamentos em meio ambiente 

marinho, conforme se analisa na seção seguinte. 
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1.2 A PROLIFERAÇÃO DE ARMAMENTOS E A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE MARINHO 

 

Dentre as atividades humanas ameaçadoras ao meio ambiente marinho, a 

proliferação de armamentos tem se destacado, uma vez que os aparatos de guerra naval 

têm alcançado números extraordinários. Por exemplo, a U.S. Navy, Marinha de Guerra dos 

EUA, que possui a maior tonelagem de frota bélica do mundo, tem como atividade mais 

frequente o lançamento de mísseis de cruzeiro a partir de navios e submarinos, sendo os 

Tomahawks
121

 os mais conhecidos.  

Tais mísseis, que utilizam urânio empobrecido (depleted uranium - DU) em suas 

ogivas e/ou em suas asas para a estabilização do vôo, começaram a ser utilizados na Guerra 

do Golfo (1990), e até 2018 aproximadamente 2.300
122

 unidades já foram disparadas.
123

 

Vários estudos denunciam o risco de inalação do DU
124

, a exemplo do realizado sobre a 

dispersão no ambiente durante a guerra da Líbia (2011), que concluiu que ocorreu uma 

duradoura contaminação do ar, e vários impactos ambientais e sobre a saúde humana. Mas 

tais conclusões foram negadas pelo meio militar.
125

 

Também são suspeitos de conterem DU
126

 os aviões AV-8B, o que é 

particularmente alarmante, uma vez que a U.S. Navy também atua com intensa projeção de 

tais aeronaves a partir de seus porta-aviões.
127

 Destes, destacam-se as recentes operações 
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realizadas na Guerra do Golfo (1990), na Guerra do Afeganistão (2001), na invasão ao 

Iraque (2003), na intervenção militar na Líbia (2011), e nos exercícios militares ao largo da 

costa da Península da Coreia (2017), no Mar do Japão, para dissuadir a Coreia do Norte a 

cessar seus testes balísticos e nucleares.
128

 A U.S. Navy, todavia, não é a única a conturbar 

o meio ambiente marinho com o seu aparato bélico naval, haja vista a operacionalidade de 

outras frotas de guerra, tal como a frota naval russa. 

A Marinha Russa também atua intensamente com projeção de aeronaves, tanto 

através do seu porta-aviões Almirante Kuznetsov, como em operações de Long Range 

Aviation (LRA). Suas atividades recentes abrangem ações no Pacífico, no Ártico, no 

Oceano Índico, patrulhamento na região do Chifre da África, e operações com a Venezuela 

em 2008, com a qual a Rússia assinou um acordo de parceria nuclear e fornecimento de 

armas.
129

 E é justamente a robustez da produção bélico-nuclear russa, e a contínua 

ampliação de seu programa de mísseis baseados em mar, que ameaçam o meio ambiente 

marinho.  

Isso porque a estratégia russa emprega uma tríade nuclear, sendo o primeiro 

elemento dessa tríade gerenciado pela Strategic Rocket Forces (SRF)
130

, que controla os 

Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)
131

 baseados em terra, enquanto os sistemas 

aéreos e marítimos são gerenciados pela força naval e aeroespacial, respectivamente. O 

segundo elemento da tríade russa é uma frota de pelo menos 10 Ballistic Missile 

Submarine (SSBN) movidos a energia nuclear sob o controle administrativo do Alto 

Comando Naval, que em breve contará com o míssil SS-N-32 para missões Sea-Launched 
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Ballistic Missile (SLBM). Já o terceiro elemento da tríade é a frota de bombardeiros da 

Força Aeroespacial, que forma o núcleo do Comando da LRA, e possuem bombardeios de 

longo alcance antissubmarino Tu-142, de médio-alcance Il-38, supersônicos Tu-22M3, Su-

24, dentre outros bombardeiros que estão sendo desenvolvidos e modernizados
132

, 

transportadores An-26 e Mi-8, helicópteros armados Ka-29 e Mi-24, e várias outras 

aeronaves.
133

 

Aos moldes da Marinha Russa, a Marinha Chinesa aposta na diversidade de meios 

navais.
134

 A China tem investido intensamente na produção de submarinos e navios de 

guerra de superfície, despontando como uma das maiores forças navais no mundo. Além 

de sua impressionante tonelagem bélico-naval, os chineses mantêm audaciosos projetos
135

 

no intuito de aprimorar a sua sofisticada estratégia de Antiacesso e Negação de Área 

(A2/AD, sigla em inglês), que vem sendo empreendida no Teatro de Operações do Pacífico 

Ocidental (WPTO, sigla em inglês).
136

  

Para o empreendimento das capacidades A2/AD, além do seu avançado aparato de 

armas antissatélites cinéticas e não-cinéticas e demais estruturas espaciais, cibernéticas e 

eletrônicas,
137

 os chineses ocupam intensamente, através de regulares exercícios militares, 

os espaços marítimos no Mar Amarelo (já gravemente poluído por metais tóxicos
138

 e 
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microplásticos
139

), e nos Mares Meridional (do Sul) e Oriental (do Leste) da China, 

expandindo-se para o Oceano Pacífico com os seus: submarinos a diesel e nucleares 

armados com mísseis de cruzeiro supersônicos anti-navio; SSBNs; minas marítimas 

avançadas; e redes de Comando e Controle (C2) de fibra ótica, fechadas e enterradas.
140

 

Assim, em um cenário de intensa movimentação bélico-naval pelo controle sobre o 

Pacífico, a estratégia chinesa, bem como a norte-americana, preveem o lançamento de 

mísseis nucleares e emprego de armamentos explosivos, contaminantes, ruidosos, dentre 

outros, que causam impactos ao meio ambiente marinho, a serem descritos no capítulo 3. A 

essas estratégias, a despeito da segurança do meio ambiente marinho, somam-se as de 

outras potências navais, tornando evidente a corrida armamentista particularmente 

aeronaval no século XXI. 

Em relação à tecnologia armamentista disponível e a análise de estudos estratégicos 

militares, pairam pelo menos duas vertentes teóricas: a Teoria da Revolução em Assuntos 

Militares (Revolution in Military Affairs – RMA); e a Teoria das Gerações da Guerra. Pela 

primeira, a revolução em assuntos militares teria tornado obsoletas as formas anteriores de 

fazer guerra, inclusive os sistemas de armas utilizados até então, de forma que as inovações 

tecnológicas seriam capazes de modificar o perfil das Forças Armadas, introduzindo novas 

estratégias, tais como a Guerra Centrada em Rede (Netcentric Warfare – NCW), os ataques 

stand-off de alta precisão, e o emprego de robótica e guerra cibernética.
141

  

Pela segunda vertente, as inovações tecnológicas militares teriam caráter evolutivo 

e cumulativo, não necessariamente tornando obsoletos os sistemas de armas e perfis de 

força anteriores, mas acrescentando novas capacidades, a exemplo dos mísseis 

intercontinentais, nucleares e antibalísticos, munições guiadas, identificação e travamento 

de alvos por satélite, etc.
142

 Por hora, e até que a tecnologia militar alcance alguma 

aparente simetria, ambas as formas de pensar a Guerra convivem
143

, e permanecem 

proliferando megatonelagens de explosivos, radioativos, biológicos, químicos, e suas 
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variantes. No meio ambiente marinho, especialmente em alto-mar, esses materiais 

continuam sendo testados, escondidos, perdidos ou literalmente despejados como rejeitos. 

Ainda assim, a UNCLOS foi omissa quanto à proliferação de armamentos, sendo que a 

mínima regulação sobre a matéria encontra-se fragmentada no Direito Internacional, 

conforme se analisa nas subseções seguintes. 

 

1.2.1 A omissão da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em relação à 

proliferação de armamentos 

 

Desde que entrou em vigor, em 16 de novembro de 1994, quando superou o número 

mínimo de ratificações
144

, a UNCLOS consolidou-se como marco jurídico
145 

de um regime 

legal abrangente para os mares e oceanos, qual seja o Direito do Mar. Este impôs novo 

fôlego aos exercícios de soberania, mobilizando os Estados a atuarem cooperativamente 

nos espaços marinhos, e funcionando como instrumento orientador nas relações 

interestatais. 

 
A regra que mais se aproxima de uma intenção de controle sobre armamentos na 

UNCLOS encontra-se em seu artigo 23, que determina que navios estrangeiros movidos a 

energia nuclear e que transportem armas nucleares ou outras substâncias perigosas ou 

nocivas devam, no exercício do direito de passagem inocente pelo mar territorial, levar 

documentos e observar medidas especiais de precaução estabelecidas por acordos 

internacionais para tais navios. Porém, tal recomendação diz respeito apenas ao espaço do 

mar territorial, e a eventual regulação e fiscalização dependem dos Estados. 

Quanto à vedação à poluição marinha genericamente considerada, onde poderiam 

ser incluídas restrições a agentes poluidores e contaminantes decorrentes de atividades com 

armamentos, a UNCLOS também repassou aos Estados a competência de empreenderem 

ações políticas, legislativas, e de controle administrativo a respeito de suas próprias 

embarcações, instalações, plataformas e outros meios que hasteiem a bandeira do Estado, 

operem sob sua autoridade, ou nele estejam registrados.  

Além disso, recomendou genericamente aos Estados, através do princípio da 

proteção do meio marinho, que priorizassem a utilização da área marítima para a proteção 
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da vida e do ecossistema marinho e terrestre contra os efeitos nocivos que possam resultar 

de sua utilização. Em seu artigo 196 determinou que ―Os Estados tomarão todas as 

medidas necessárias para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho 

resultante da utilização de tecnologias sob sua jurisdição ou controle [...].‖
146

 

Contudo, essas não têm sido as posturas adotadas pelas grandes potências navais e 

nucleares. Por exemplo, nos acordos bilaterais para o controle de armamentos estratégicos 

que os EUA e a antiga União Soviética (atual Rússia) vêm assinando desde o final do 

século XX, verifica-se que o objetivo na limitação de armamentos tem sido o 

contrabalanceamento de forças, não sendo prioridades as questões humanitárias, nem as 

ambientais de modo geral, nem o meio marinho, conforme resumido no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Tratados entre os EUA e a União Soviética (atual Rússia) sobre o controle de 

armamentos. 

 Ano Tratado Objetivo(s) Vigência 

1972 Conversações sobre 

Limites para Armas 

Estratégicas I (Salt-I, 

sigla em inglês). 

 

Congelar o número de ICBMs
i
 e SLBMs;

ii
 Vigeu até 

1979 

1972 Tratado sobre Mísseis 

Antibalísticos (ABM, 

sigla em inglês). 

Impedir o lançamento de armas nucleares no espaço; 

Limitar as defesas de mísseis estratégicos; Proibir o 

desenvolvimento, teste, ou implantação de quaisquer 

sistemas ABM;
iii

 

Extinto com a 

retirada de 

ambas as 

partes em 

2002. 

1979 Conversações sobre 

Limites para Armas 

Estratégicas II (Salt-II, 

sigla em inglês). 

Reduzir o número de MIRVs
iv
, incluindo um limite de: 

2.400 veículos estratégicos de entrega nuclear (ICBMs, 

SLBMs e bombardeiros pesados) para cada lado; 1.320 

sistemas MIRV; Proibir novos lançadores de ICBM em 

terra; Limitar a implantação de novos tipos de armas 

ofensivas estratégicas; 

 

 

As partes não 

ratificaram. 

1987 Tratado de Forças 

Nucleares de Alcance 

Intermediário (INF, sigla 

em inglês). 

 

Banir mísseis balísticos e de cruzeiro, nucleares ou 

convencionais, de médio-alcance (de 500 a 5.500km); 

Saída dos 

EUA em 

2018. 

1991 Tratado de Redução de 

Armas Estratégicas (Start 

I, sigla em inglês). 

Limitar em 6 mil o número de ogivas nucleares para 

cada lado, e em 1,6 mil o número de mísseis e 

bombardeiros; 

 

Vigeu até 

2009. 

1993 Tratado de Redução de 

Armas Estratégicas (Start 

II, sigla em inglês); 

 

Proibir o uso de MIRVs em ICBMs; Nunca entrou 

em vigor. 

2002 Tratado de Moscou 

(Sort, sigla em inglês) 

Limitar de 1,7 mil a 2,2 mil ogivas nucleares postas e 

operantes para cada lado; 

 

 

2011 
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2011 Tratado de Redução de 

Armas Estratégicas (New 

Start, sigla em inglês); 

Reduzir o número de ogivas nucleares de 2,2 mil para 

1.550 mil, ou seja, para que seja reduzida à metade, 

para no máximo 800 mil de cada lado, até 2018. 

Previsto para 

expirar em 

2021. 
i 
ICBM - Intercontinental Ballistic Missile: míssil balístico intercontinental que possui alcance maior que 

5.500km. 
ii 

SLBM - Sea-Launched Ballistic Missile: míssil balístico lançado por submarino de longo alcance. 
iii 

ABM - Anti-Ballistic Missile: míssil antibalístico projetado para destruir mísseis balísticos. 
iv 

MIRVs - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle: míssil balístico lançado por terra ou mar o 

qual carrega múltiplas ogivas que podem ser independentemente orientadas ao reentrar na atmosfera. 

 

Fonte: elaborado a partir dos dados de DoS (1996), e ACA (2012). 

 

Uma vez que na UNCLOS não há regramento específico voltado ao controle sobre 

a proliferação de armamentos no meio ambiente marinho, para conservá-lo ou protegê-lo 

dos respectivos danos e ameaças, na subseção seguinte buscou-se analisar os Tratados e 

respectivos protocolos que versam sobre o controle de armamentos em nível mundial, em 

busca de dispositivos voltados à tutela ambiental geral, e/ou do meio ambiente marinho. 

 

1.2.2 O suprimento de lacunas no Direito do Mar pelos Tratados sobre o controle de 

armamentos incidentes sobre os espaços marinhos 

 

Dentre os Tratados e respectivos protocolos que versam sobre o controle de 

armamentos em nível mundial, primeiramente buscou-se identificar quais mencionavam o 

meio ambiente geral e/ou ao meio ambiente marinho. Para isso, aplicou-se um filtro de 

pesquisa no texto dos documentos, procurando pelas palavras-chave ―meio ambiente‖, 

―mar‖, ―marinho‖, ―oceano‖ e suas respectivas locuções e derivações, separando os que se 

referiam ao meio ambiente de modo geral daqueles referentes ao meio marinho. 

Dentre os 40 (quarenta) documentos multilaterais relacionados ao controle de 

armamentos
147

, 19 (dezenove) mencionam o meio ambiente de modo geral (Grupo 1), 12 
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 Documentos multilaterais relacionados ao controle de armamentos: 1 - Tratado Antártico (1959); 2 - 
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(doze) mencionam aspectos do meio ambiente marinho (Grupo 2), e 10 (dez) mencionam 

ambos. Tais dados foram correlacionados às datas de aprovação dos referidos Tratados e 

protocolos, separados em intervalos de dez anos, chegando-se ao gráfico representado na 

Figura abaixo: 

 

Figura 2 – Gráfico do quantitativo de Tratados sobre o controle de armamentos correlacionados ao 

meio ambiente geral e ao meio ambiente marinho. 

 

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

Verificou-se que a quantidade de documentos multilaterais aprovados a respeito do 

controle de armamentos vem decrescendo nas últimas três décadas, depois de ter alcançado 

                                                                                                                                                                                         
proibição de usar qualquer arma cujo efeito principal seja ferir por fragmentos não detectados por Raios X 

(1980); 17 - Protocolo II, sobre proibições ou restrições ao uso de minas, armadilhas e outros dispositivos. 

(Emendado em 1996); 18 - Protocolo III, sobre proibições ou restrições ao uso de armas incendiárias (1980); 

19 - Protocolo IV, sobre Armas Cegantes a Laser (1995); 20 - Protocolo V, sobre Restos Explosivos de Guerra 

(2003); 21 - Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares do Pacífico Sul (1985); 22 - Protocolo 1 ao Tratado da 

Zona Franca Nuclear do Pacífico Sul (1986); 23 - Protocolo 2 ao Tratado da Zona Franca Nuclear do Pacífico 

Sul (1986); 24 - Protocolo 3 ao Tratado da Zona Franca Nuclear do Pacífico Sul (1986); 25 - Tratado sobre 

Forças Armadas Convencionais na Europa (1990); 26 - Tratado sobre o céu aberto (1992); 27 - Convenção 

sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre sua 

Destruição (1992); 28 - Tratado sobre a Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático (1995); 29 - 

Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (1996); 30 - Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares 

Africanas - Tratado de Pelindaba (1996); 31 - Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, 

Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre sua Destruição (1997); 32 - Convenção Interamericana 

contra a Fabricação e o Tráfico Ilícitos de Armas de Fogo, Munições, Explosivos e Outros Materiais 

Correlatos (1997); 33 - Convenção Interamericana sobre Transparência nas Aquisições de Armas 

Convencionais (1999); 34 - Convenção Internacional para a Supressão de Atos de Terrorismo Nuclear (2005); 

35 - Tratado sobre uma Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Central (CANWFZ), e o seu Protocolo 

(2006); 36 - Protocol to the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (CANWFZ); 37 - 

Convenção sobre Munições Cluster (2008); 38 - Convenção da África Central para o Controle de Armas 

Pequenas e Armamento Leve, suas Munições e todas as Partes e Componentes que podem ser usados para sua 

Fabricação, Reparo e Montagem (2010); 39 - Tratado de Comércio de Armas (2013); 40 - Tratado sobre a 

Proibição de Armas Nucleares (2017). 

1951 -
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1980

1981 -
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1991 -
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2011 -
2018

Contole de armamentos 1 6 7 5 13 6 2

Controle de armamentos e
menção ao meio ambiente geral

(Grupo 1)
0 2 4 2 6 4 1

Controle de armamentos e
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ambiente marinho (Grupo 2)

0 3 2 2 5 0 0

0
2
4
6
8

10
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dois picos: um na década de 1970, com 7 documentos aprovados; e um maior na década de 

1990, com a aprovação de 13 documentos. Nesta década, a correlação entre o controle 

sobre armamentos e o meio ambiente marinho alcançou o auge, quando 5 documentos, 

dentre os 13 aprovados, mencionaram tópicos tais como: o leito e o fundo do mar; o mar 

territorial; e a liberdade em alto-mar. 

Entretanto, de modo geral, a maioria dos Tratados sobre o controle de armamentos 

não faz menção ao meio ambiente geral, ou ao meio marinho. E nem todos que mencionam 

tópicos relativos ao meio marinho o tutelam direta ou indiretamente. Por exemplo, o 

Tratado sobre Princípios que Regem as Atividades dos Estados na Exploração e Utilização 

do Espaço Exterior, Incluindo a Lua e Outros Corpos Celestes (1967) refere-se ao alto- 

mar para tutelar os astronautas que por ventura façam ―aterragem de emergência em alto-

mar‖. Outro exemplo é a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, 

Armazenamento e Uso de Armas Químicas e sobre sua Destruição (1992), que se refere ao 

―mar‖ apenas para excluir da obrigação dos Estados a declaração sobre armas químicas 

que tenham sido ―despejadas no mar‖ antes de 1 de janeiro de 1985. 

Isto posto, após analisar os Tratados enquadrados no Grupo 2, verificou-se que 

apenas 6 tutelam diretamente o meio ambiente marinho, quais sejam: o Tratado que proíbe 

testes de armas nucleares na atmosfera, no espaço sideral e sob a água (CTBT, sigla em 

inglês) (1963); o Tratado sobre a Proibição da Colocação de Armas Nucleares e Outras 

Armas de Destruição Maciça no Fundo do Mar, no Fundo do Oceano e no Subsolo (Seabed 

Treaty) (1971); a Convenção sobre a proibição de uso militar ou hostil de técnicas de 

modificação ambiental, e Anexo (ENMOD, sigla em inglês) (1976); o Tratado da Zona 

Livre de Armas Nucleares do Pacífico Sul (Tratado de Rarotonga) (1985); o Tratado sobre 

a Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático (Tratado de Bangcoc) (1995); e o 

Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares Africanas (Tratado de Pelindaba) (1996). 

O CTBT possui 125 Estados-partes, incluindo as potências nucleares EUA, Rússia, 

Reino Unido, e Índia, mas sem França, China, e Coreia do Norte.
148

 Em seu artigo 1 

determina que as Partes se comprometam ―a proibir, impedir e não realizar qualquer teste 

de explosão de arma nuclear, ou qualquer outra explosão nuclear, em qualquer lugar sob 
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sua jurisdição ou controle: (a) na atmosfera; além de seus limites, incluindo o espaço 

exterior; ou debaixo d'água, incluindo águas territoriais ou alto-mar; [...].‖
149

 

O Seabed Treaty, por sua vez, conta com 94 Estados-partes, incluindo EUA, 

Rússia, Reino Unido, Índia e China, mas sem França e Coreia do Norte.
150

 Todos os seus 

11 artigos são pautados na pretensão de excluir da corrida armamentista o leito do mar, o 

fundo do oceano, e o seu subsolo, contudo sem intervir nas liberdades no alto-mar. E, pelo 

seu artigo 1, os Estados-partes  

 

[...] comprometem-se a não colocar ou depositar no leito do mar, no fundo do 

oceano e no seu subsolo além do limite exterior da zona do leito do mar, [...] 

qualquer arma nuclear ou qualquer outros tipos de armas de destruição em 

massa, bem como estruturas, instalações de lançamento ou quaisquer outras 

instalações especificamente projetadas para armazenar, testar ou usar tais 

armas.
151

 

 

Contudo, são excluídos da referida regra os fundos dos mares em águas territoriais, 

prevalecendo nessa área os interesses soberanos dos Estados. O artigo 3, por sua vez, 

determina que os Estados-partes possam ―verificar, mediante observação, as atividades de 

outros Estados Partes no Tratado, no leito marinho e no oceano, no solo e subsolo além da 

zona referida no artigo I, desde que a observação não interfira em tais atividades.‖
152

 

A ENMOD, por sua vez, possui 78 Estados-partes, incluindo os EUA, Rússia, 

Reino Unido, Índia, China, e Coreia do Norte, mas sem a França, por exemplo.
153

 Em seus 

10 artigos e Anexo a Convenção expressa preocupação com o uso militar ou hostil de 

técnicas de modificação ambiental, que poderiam gerar efeitos prejudiciais ao bem-estar 

humano. No artigo II, define ―técnicas de modificação ambiental‖ como sendo ―qualquer 

técnica para mudar - através da manipulação deliberada de processos naturais - a dinâmica, 

composição ou estrutura da Terra, incluindo sua biota, litosfera, hidrosfera e atmosfera, ou 

                                                             
149

 UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS (UNODA). Treaty banning nuclear 

weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water, Moscow, 1963. Article 1. Disponível 

em: < http://disarmament.un.org/treaties/t/test_ban>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
150

 UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS (UNODA). Treaty on the Prohibition 

of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and 

the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof: status of the Treaty. Disponível em: < 

http://disarmament.un.org/treaties/t/sea_bed>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
151

 UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS (UNODA). Treaty on the Prohibition 

of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and 

the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof, Moscow, 1971. Article 1. Disponível em: < 

https://disarmament.un.org/treaties/t/sea_bed/text>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
152

 UNODA, 1971, Article 3. 
153

 UNITED NATIONS OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS (UNODA). Convention on the 

Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 

(ENMOD): status of the Treaty. Disponível em: < http://disarmament.un.org/treaties/t/enmod >. Acesso em: 

17 dez. 2019. 



 
 

62  

do espaço exterior‖
154

, e lista no Anexo exemplos de fenômenos que poderiam ser 

causados pelo uso dessas técnicas,  tais como tsunamis e mudanças nas correntes 

oceânicas. 

O Tratado de Rarotonga, por seu turno, contém 16 artigos, 4 Anexos e 3 Protocolos. 

Os seus 13 Estados-partes
155

 não possuem armas nucleares, mas o seu Protocolo II, sobre a 

não utilização de armas nucleares contra os Estados-partes, foi ratificado pelos EUA, 

Reino Unido, Rússia, França e China. Ele é fundamentado no artigo VII do Tratado de Não 

Proliferação de Armas (NPT, sigla em inglês), que reconhece o direito de qualquer grupo 

de Estados concluírem Tratados regionais a fim de assegurar a ausência de armas nucleares 

em seus territórios, e reitera as proibições contidas no CTBT, e no Seabed Treaty. No 

artigo 7, dispõe sobre a prevenção ao dumping, determinando que cada Estado-parte se 

comprometa a não despejar resíduos e outras matérias radioativas no mar, em qualquer 

parte da referida Zona no Pacífico Sul, e em seus mares territoriais.
156

 

O Tratado de Bangcoc, por sua vez, conta com 10 Estados-partes
157

 que também 

não possuem armas nucleares. Contém 22 artigos e 1 Anexo, também fundamentados no 

artigo VII do NPT, bem como nos princípios adotados em sua revisão em 1995, e no 

Documento Final da 10ª Sessão Extraordinária da Assembleia Geral da ONU (AGNU), 

que incentiva o estabelecimento de zonas livres de armas nucleares. Em seu artigo 1, 

quando dispõe sobre a prevenção ao dumping, estende suas disposições às áreas de 

plataformas continentais e ZEEs, mas se autolimita aos termos da UNCLOS a respeito da 

livre navegação, do direito de passagem inocente, e garantia das rotas marítimas.
158
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Por fim, o Tratado de Pelindaba conta com 40 Estados-partes
159

 não detentores de 

armas nucleares, mas o seu Protocolo II, sobre a não utilização de armas nucleares contra 

os Estados-partes, foi ratificado pelos EUA, Reino Unido, Rússia, França e China. Seus 22 

artigos, 4 Anexos, e 3 Protocolos, fundamentam-se na Resolução 3.472 B (XXX) da 

AGNU de 1975, que considerou as zonas livres de armas nucleares um dos meios mais 

eficazes para impedir sua proliferação, tanto horizontal como vertical. Em seu artigo 7 

proíbe o dumping dentro da referida Zona na África,
160

 e, assim como os outros Tratados 

sobre zonas livres de armamentos, também se baseia nas disposições do NPT. 

O NPT, em vigência desde 1970, apesar de não conter normas específicas de 

proteção ambiental, ele acaba tendo uma consequência lógica, de forma que suas 

disposições são utilizadas como fundamentos para os supracitados Tratados. E, apesar de o 

NPT pautar-se em uma regra assimétrica, uma vez que estabelece em seus artigos 1 e 2
161

 

que os Estados que não tinham armas nucleares até 1970 não poderiam mais fabricá-las ou 

comprá-las, enquanto que as potências nucleares apenas se comprometeram a reduzir os 

seus arsenais, ele representa um significativo avanço para segurança da humanidade e do 

meio ambiente geral. Mais de 90% das armas nucleares pertencem aos EUA, Rússia, 

França, Reino Unido, China, e Coreia do Norte, e o restante estaria distribuído 

entre Índia, Paquistão e Israel, sendo que apenas esses três últimos não participam do 

Tratado, e dos 191
162

 países que o assinaram, apenas a Coreia do Norte retirou-se. 

Quanto à sua efetividade, desde 1975, a cada cinco anos as Partes se reúnem para 

revisar a sua implementação.
163

 Como a validade era de 25 anos, então a prorrogação (ou 
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não) era pauta necessária na Conferência de 1995. Nesta, tendo em vista o aumento na 

quantidade de armamentos nucleares, ficou estabelecido
164

 que as Conferências de Revisão 

deveriam continuar sendo realizadas a cada cinco anos, e que um conjunto de princípios e 

objetivos deveriam ser adotados: a obtenção da adesão universal como prioridade; a 

prevenção da proliferação de armas nucleares e outros engenhos explosivos nucleares, sem 

prejudicar os usos pacíficos da energia nuclear pelos Estados-partes; o compromisso pelo 

desenvolvimento e conclusão de acordos voltados ao desarmamento nuclear; o 

estabelecimento de Nuclear-Weapon-Free Zone (NWFZ), especialmente em zonas de 

tensão, tal como o Oriente Médio; e que o NPT seria prorrogado indefinidamente.  

O engajamento para conferir efetividade às suas normas conta com Controles 

Informais de Supridores, composto pelos Nuclear Suppliers Group (NSG), Australia 

Group (AG), e Missile Technology Control Regime (MTCR), e também conta com um 

sistema de verificação de cumprimento da norma, executado pela Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA, sigla em inglês), e possui mecanismos de enforcement internos e 

externos, empreendidos pelo UNSC. Contudo, o NPT, em seu artigo X, autoriza que um 

Estado-parte retire-se do Tratado, não estabelecendo qualquer ―retaliação‖, tendo em vista 

o exercício de sua soberania, devendo notificar tal retirada aos demais Estados-partes e ao 

UNSC com antecedência de três meses, informando quais eventos extraordinários, 

relacionados à matéria do NPT, comprometeram seus interesses soberanos.  

O empenho em torno do NPT ao longo de seus cinquenta anos, mesmo 

desagradando a muitos Estados não detentores de armas nucleares, rendeu como principal 

consequência o Projeto do Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN, sigla em 
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inglês)
 165

, em 7 de julho de 2017. O TPAN proíbe todas as atividades relacionadas com 

armas nucleares, tais como o desenvolvimento, testes, produção, aquisição, posse, 

armazenamento, bem como a ameaça ou o uso de tais armas. Mas, a Coreia do Norte, os 

EUA, a Rússia, a França, o Reino Unido, e outros países detentores de armas nucleares, 

bem como os seus aliados que as armazenam em seus territórios, tais como Holanda, 

Bélgica, Alemanha e Turquia, não participaram das negociações do TPAN. Inclusive, na 

data de sua aprovação, as delegações dos EUA, Reino Unido, e França declararam
166

 

conjuntamente que nunca assinariam o referido Tratado, por ele ser incompatível com a 

política de dissuasão nuclear.
167

 Ou seja, apesar da relevância do TPAN, que ainda não está 

em vigor, e conta com 57
168

 Estados assinantes, é o NPT que funciona como Tratado 

guarda-chuva em relação à matéria, sendo fundamento para dos demais Tratados restritivos 

aos armamentos nucleares. 

Todavia, o NPT não proibiu a manipulação dos materiais produtores de energia 

nuclear. Pelo contrário, seu artigo IV
169

 assegura que nada no Tratado deve ser interpretado 

para afetar o ―direito inalienável‖ de todos os Estados partes a desenvolverem 

investigação, produção e utilização da energia nuclear para fins pacíficos, e incentiva o 

intercâmbio de equipamentos, materiais e informações científicas e tecnológicas.  

                                                             
165

 UNITED NATIONS. Draft Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. New York, 2017. 

Disponível em: http://www.undocs.org/en/a/conf.229/2017/L.3/Rev.1>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
166

 UNITED STATES MISSION TO THE UNITED NATIONS (USUN). Joint Press Statement from the 

Permanent Representatives to the United Nations of the United States, United Kingdom, and France 

Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons. New York, july 7, 2017. Disponível em:< 

https://usun.state.gov/remarks/7892>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
167

 ―[...] Não pretendemos assinar, ratificar nem nunca tornarmo-nos parte dele. Portanto, não haverá 

mudanças nas obrigações legais de nossos países com relação a armas nucleares. Por exemplo, não 

aceitaríamos qualquer alegação de que este tratado reflete ou de alguma forma contribui para o 

desenvolvimento do direito internacional consuetudinário. É importante ressaltar que outros estados que 

possuem armas nucleares e quase todos os outros estados que dependem da dissuasão nuclear também não 

participaram das negociações. Essa iniciativa claramente desconsidera as realidades do ambiente de 

segurança internacional. A adesão ao tratado de proibição é incompatível com a política de dissuasão nuclear, 

que tem sido essencial para manter a paz na Europa e no norte da Ásia por mais de 70 anos. [...] Este tratado 

não oferece solução para a grave ameaça representada pelo programa nuclear da Coréia do Norte, nem 

aborda outros desafios de segurança que tornam necessária a dissuasão nuclear. [...] 

Reiteramos a esse respeito nosso compromisso contínuo com o Tratado de Não-Proliferação de Armas 

Nucleares (TNP) e reafirmamos nossa determinação em salvaguardar e promover ainda mais sua autoridade, 

universalidade e eficácia. Trabalhar em prol do objetivo comum do desarmamento nuclear e do 

desarmamento geral e completo deve ser feito de uma maneira que promova a paz e a segurança 

internacionais, e a estabilidade estratégica, baseada no princípio da segurança crescente e inalterada para 

todos. [...].‖ (USUN, 2017, tradução nossa). 
168

 UNITED NATIONS. Status of Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Disponível em: < 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-

9&chapter=26&clang=_en>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
169

 Vide nota 19. 



 
 

66  

Ou seja, o NPT resguarda os interesses soberanistas, a despeito dos riscos e 

ameaças ao meio ambiente. Por isso, uma vez que a ameaça nuclear não está restrita aos 

armamentos em si, conforme será descrito na seção 2, faz-se necessária a regulamentação 

do transporte marítimo movido a energia nuclear, ou com tal carga, em prol da segurança 

ambiental marinha, conforme analisado a seguir. 

 

1.2.3 As normas da Organização Marítima Internacional e a fragmentação da proteção 

internacional ao meio ambiente marinho 

 

De forma crescente, e com mais intensidade a partir do século XX, o Direito 

Internacional abrange um conjunto de normas e instituições que, de modo geral, tratam de 

matérias sobrepostas. Além disso, o sistema jurídico internacional é operado por 

instituições diferentes, fundamentadas em Tratados ou acordos distintos, de forma que se 

moldou uma situação denominada pela Comissão de Direito Internacional da ONU de 

fragmentação do Direito Internacional
170

, não obstante as críticas a tal constatação.
171

 

No 54º encontro dessa Comissão, realizado em 2002, foi criado um Grupo de 

Estudos sobre o assunto, que produziu cinco relatórios no período entre 2002 e 2006.
172

 No 

conjunto desses relatórios, concluiu-se que o Direito Internacional possui caráter sistêmico, 

que o fenômeno da fragmentação também produziria consequências benéficas, e que diante 

de possíveis relações conflituosas entre as suas normas, far-se-ia necessário o emprego do 

princípio da harmonização.
173

 

Vários fatores ampliaram tal fragmentação, tais como: a regionalização do direito 

internacional; a emancipação de indivíduos em relação aos Estados; a multiplicação de 
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regulamentos internacionais; a crescente fragmentação política; a crescente 

interdependência regional e global na economia, no meio ambiente, na energia, na 

proliferação de armas de destruição em massa; e a especialização dos regulamentos 

internacionais.
174

 

A relação entre o conjunto regulatório da Organização Marítima Internacional 

(IMO, sigla em inglês)
175

 e o sistema normativo da UNCLOS é um exemplo dessa 

fragmentação por ―especialização‖. Enquanto o primeiro é produzido por uma agência da 

ONU criada em 1948, responsável pela regulação da segurança do transporte marítimo 

relacionado à eficiência e às questões ambientais, o segundo é um Tratado geral, criado em 

1982, que também aborda a proteção e a preservação do meio marinho.
176

 

De modo geral, o fenômeno da fragmentação reverbera preocupação com 

potenciais inconsistências, ou mesmo conflitos entre normas sobre um mesmo fenômeno, o 

que demandaria, para solucionar o impasse, a adoção da sistemática de harmonização 

proposta pelo supracitado Grupo de Estudos, mas sobre a qual ainda não há consenso 

doutrinário, nem jurisprudencial.
177

 Contudo, no caso de uma tutela insuficiente, ou de 

omissão em um dos sistemas normativos, tal como ocorre na UNCLOS em relação à 

proliferação de armamentos e respectivos impactos no meio ambiente marinho, um outro 

conjunto regulatório, tal como o produzido pela IMO, apresenta-se como uma oportuna 

fonte material supridora.  

Dentre as principais normas da IMO, destacam-se a Convenção Internacional para a 

Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS, sigla em inglês) e a MARPOL 73/78. A 

IMO não possui normas específicas relacionadas a atividades com armamentos no meio 

ambiente marinho, mas possui o Código Internacional para Transporte Seguro de 

Combustível Nuclear Irradiado, Plutônio e Resíduos com elevado Nível de Radioatividade, 
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embalados, a Bordo de Navios (INF Code, sigla em inglês), vigente desde 2001, cujo 

emprego é obrigatório de acordo com o Capítulo VII da Convenção SOLAS, e estabelece 

controle sobre o transporte marítimo dessa carga, que poderia ser utilizada para fins 

armamentistas. 

Para o transporte de ―combustível nuclear irradiado, plutônio e resíduos com 

elevado nível de radioatividade transportados como carga, sob a forma de embalagem‖
178

, 

conhecido como ―carga INF‖, o INF Code estabelece parâmetros, determinando a 

necessidade de vistoria prévia na estrutura, equipamentos, acessórios, e demais 

dispositivos e medidas de segurança relacionadas à estabilidade em avaria, contra incêndio, 

e planos de emergência, para a emissão do Certificado Internacional de Conformidade para 

o Transporte de Carga INF. Esse Código, que em 2007 foi alterado pela Resolução MSC 

241(83) do Comitê de Segurança Marítima, complementa os regulamentos da IAEA
179

 

relacionados ao transporte seguro de materiais radioativos.
180

 

 Desta forma, a fragmentação da proteção internacional do meio marinho, 

especificamente em relação à proliferação de armamentos, evidencia a IMO como 

importante fonte regulatória supridora ao texto da UNCLOS. Primeiramente, porque 

através da IMO é possível complementar as cláusulas da UNCLOS através de normas e 

padrões tecnicamente mais precisos, já que a UNCLOS faz referência indireta à OMI, 

através da expressão ―organização internacional competente‖.
181

  

Em segundo, porque tanto a UNCLOS como os Tratados da IMO são abertos à 

adesão universal, não havendo vínculo formal que determine a participação em uma deles 

como pressuposto para a participação no outro
182

, e assim é possível congregar diversos 
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interesses, atraindo um grande número de membros. E isso é particularmente relevante 

diante da delicada temática relaciondada à contenção da proliferação de armamentos. 

Como a UNCLOS não enfrentou tal problemática, pode a IMO suprir tal omissão, 

uma vez que detém mecanismos e competência material correlata.
183

 Poderia, por exemplo, 

criar uma regulamentação específica, ou encrudescer os parâmetros do INF Code para fins 

de prevenção da poluição no âmbito do transporte de cargas bélicas e componentes 

radioativos, com vistas à proteção do meio marinho. 

Mas além da questão do suprimento de lacunas, o fenômeno da fragmentação do 

Direito Internacional também toca o Direito do Mar em relação à incongruência entre 

normas. Pois, a imunidade soberana conferida pela MARPOL 73/78 e pela UNCLOS aos 

navios de guerra é paradoxal face à proteção internacional do meio ambiente marinho, 

situação sobre a qual se discorre na seção seguinte. 

 

 

1.3 O PARADOXO DA IMUNIDADE SOBERANA FACE AOS DIREITOS E 

DEVERES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MARINHO 

 

A UNCLOS produz os mesmos efeitos que qualquer Tratado, conforme determina a 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, mas possui um alcance normativo mais 

amplo, por não permitir reservas, senão aquelas previstas em seu próprio texto. Sua 

obrigatoriedade possui duas perspectivas: uma superficial, com base na ―vontade dos 

Estados de se submeterem à Convenção‖; e uma aprofundada, com base em uma força 

vinculante decorrente ―da existência de um bem jurídico muito maior‖, o mar, ―que está 

acima da vontade destes, por uma questão natural que se sobrepõe à própria ficção das 

estruturas normativas da fronteira e da soberania, que existe per se.‖
184

 Mas, apesar da 

amplitude com que se pretendeu normatizar as relações em Direito do Mar, a UNCLOS 

não regulou questões sensíveis para os Estados, tal como o controle sobre a proliferação de 

armamentos no meio ambiente marinho. 

                                                                                                                                                                                         
by the Secretariat of the International Maritime Organization (IMO). London, 2012. Disponível em: < 

https://no0ilcanarias.files.wordpress.com/2012/11/implications-of-unclos-for-imo.pdf>. Acesso em: 17 dez. 

2019. 
183

 Sobre a matéria, cf. IMO, 2012.  
184

 MENEZES, Wagner. O Direito do Mar. Brasília: FUNAG, 2015. p. 47. 



 
 

70  

Todavia, a UNCLOS buscou estabelecer uma ordem jurídica para os mares e 

oceanos que promovesse usos pacíficos
185

, e determinou a obrigação geral de os Estados 

protegerem e preservarem o meio marinho
186

. Também estipulou que os Estados adotassem 

medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho
187

, e tomassem 

―medidas necessárias para garantir que as atividades sob sua jurisdição ou controle se 

efetuem de modo a não causar prejuízos por poluição a outros Estados e ao seu meio 

ambiente.‖
188

 

Além disso, conforme analisado na subseção 1.2.2, no âmbito do Direito 

Internacional há tratados e acordos bilaterais que, versando sobre o controle de 

armamentos, no contexto ou não do jus ad bellum, abordam a proteção do meio ambiente 

geral, e do meio marinho, de forma direta ou indiretamente. Também, conforme descrito 

na subseção 1.2.3, a IMO possui o INF Code que busca estabelecer controle sobre o 

transporte marítimo de combustível nuclear irradiado, plutônio e resíduos com elevado 

nível de radioatividade. 

Ou seja, é de interesse internacional, de modo geral, seja para contrabalancear 

forças, seja por questões humanitárias e/ou ambientais, o estabelecimento de controle sobre 

o quantitativo, e a limitação das formas de emprego de armamentos. Ademais, a própria 

UNCLOS inseriu no escopo das matéiras relacionadas à segurança estatal no mar territorial 

as questões da conservação dos recursos vivos marinhos, e da preservação do meio 

ambiente do Estado costeiro e prevenção, redução e controle da sua poluição. Ressalte-se 

que no mar territorial não vige a imunidade soberana, de forma que os Estados poderão ser 

responsabilizados internacionalmente 

 

por qualquer perda ou dano causado ao Estado costeiro resultante do não-

cumprimento, por navio de guerra ou outro navio de Estado utilizado para fins 

não comerciais, das leis e regulamentos do Estado costeiro relativos à passagem 

pelo mar territorial ou das disposições da presente Convenção ou demais normas 

de direito internacional. (UNCLOS, 1982, artigo 31). 

 

Por isso, é paradoxal uma interpretação da imunidade soberana estabelecida pela 

UNCLOS que levasse a imunizar de responsabilidade as referidas embarcações e 

aeronaves de Estado em relação a quaisquer danos decorrentes de impactos ambientais no 

contexto das operações militares navais, que porventura ocorressem nos espaços da ZEE e 
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da plataforma continental. Pois, justamente nessas áreas, a UNCLOS estabeleceu vários 

direitos aos Estados costeiros, inclusive em vários graus, conforme descrito na subseção 

1.1.2, que não foram hierarquizados de forma subalterna ao direito de navegação 

pluridimensional concedido a todos os Estados. A relação estabelecida entre tais direitos é 

concorrencial, assim como deve ser a relação entre os deveres relativos à proteção e à 

preservação do meio marinho.  

Para o adequado exercício dos direitos concedidos aos Estados costeiros sobre as 

suas respectivas ZEEs e plataforma continental, é imprescindível que possam administrar a 

proteção dos recursos marinhos nesses espaços, bem como assegurar condições de tráfego, 

e de continuidade e segurança das demais atividades e estruturas offshore. Na figura 

abaixo, as áreas multicoloridas reprentam as ZEEs demarcadas e/ou reinvindicadas no 

mundo, demonstrando a grande potencialidade da exploração econômica offshore pelos 

Estados: 

 

Figura 3 – Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs) no mundo. 

 

Fonte: Disponível em < http://donutholes.ch/> 

 

Não possui coerência lógica, portanto, a interpretação de que navios de guerra, e 

outras embarcações e aeronaves em serviço governamental não comercial, tenham passe 
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livre para por em risco ou inviabilizar toda a gama de direitos concedidos aos Estados 

costeiros nas suas respectivas ZEEs e plataformas continentais.  

É imprescindível a busca pela superação de tal paradoxo através de uma 

interpretação coerente da UNCLOS em relação à Proteção Internacional do Meio 

Ambiente. Principalmente porque os Estados têm buscado consolidar domínio sobre os 

mares e oceanos, bem como sobre os recursos sob sua jurisdição, inclusive buscando 

ampliá-la sob as condições da UNCLOS
189

. Tal postura tem sido acompanhada de alto 

investimento em pesquisas, monitoramento, fiscalização, e militarização sobre esses 

espaços, o que aumenta a tensão sobre os seus usos. Por isso, discute-se no próximo 

capítulo uma interpretação da imunidade soberana a partir da perspectiva do Diálogo das 

Fontes, e a possibilidade de responsabilização internacional dos Estados no caso de 

provocarem danos decorrentes de impactos ambientais no contexto de operações militares 

navais. 
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2 OS IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE ATIVIDADES MILITARES 

EM MEIO AMBIENTE MARINHO E A RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS 

 

Sobre o contexto militarista mundial, cuja tensão tem aumentado desde o início do 

século XXI, após a Guerra do Golfo, o Secretário de Defesa Ashton Carter, na Declaração 

de Defesa de 2017, alertou para os desafios da ―grande competição de poder de uma Rússia 

ressurgente e uma crescente China, ameaças regionais da Coreia do Norte e do Irã, e a 

necessidade duradoura de combater o terrorismo.‖
190

 Tem sido evidente, portanto, uma 

corrida armamentista em pleno século XXI, particularmente aeronaval, apesar dos Tratados 

e acordos fundamentados em ideais humanitários emergentes após as grandes guerras 

mundiais. 

A consequente proliferação de armamentos ainda não figura como um problema 

ambiental em si no âmbito da Proteção Internacional do Meio Ambiente. Nesta, vislumbra-

se normas dispersas, e de modo geral relacionadas especificamente ao armamento de 

destruição em massa, ou combustível nuclear.
191

 Contudo, o emprego do armamento 

nuclear não é proibido
192

, e os danos ambientais decorrentes do emprego dos demais tipos 

de armamentos em operações militares em tempo de paz, ou no contexto de guerras ou 

conflitos armados, têm sido administrados post factum.
193

 

Ocorre que, quando o primeiro grande desastre ambiental marinho ocorreu em 

1967, também não havia normas internacionais específicas aplicáveis ao caso, nem 

mecanismos que pudessem ter prevenido ou minimizado os danos decorrentes do acidente. 

Então, quando no referido desastre o petroleiro Torrey Canyon, que usava a bandeira de 
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conveniência da Libéria, naufragou após chocar-se contra um rochedo, derramando 

aproximadamente 118 mil toneladas de óleo no Mar do Norte, optou-se por bombardeá-lo 

para incendiar o óleo que ainda estava no interior da embarcação. Ou seja, uma sequência 

de danos ambientais ocorreu pela falta de planejamento e/ou regulamentações 

preventivas.
194

 

Esse grande desastre motivou a realização da Conferência de Bruxelas em 1969, 

que elaborou a Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por danos causados 

por Poluição por Óleo.
195

 Na sequência, em 1972, foi assinada a Convenção sobre 

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

prevenção e o controle internacional sobre a contaminação dos oceanos por alijamento de 

resíduos ou substâncias lesivas à saúde humana.
196

 Em 1973, foi assinada a MARPOL, e 

em 1978 o seu Protocolo (MARPOL 73/78), criando mecanismos de prevenção e controle 

da poluição por hidrocarbonetos, tal como a necessidade de certificados de inspeções das 

embarcações.
197

  

Por sua vez, a respeito da regulação sobre espaços marítimos sob jurisdição estatal, 

o desastre ambiental
198

 na costa do Nordeste brasileiro, que tem se prolongado ao longo do 

segundo semestre de 2019, tem ilustrado gravemente a necessidade de adoção de medidas 

de defesa ambiental proativa pelos Estados costeiros. Um grande derramamento de 

petróleo cru ocorreu no Atlântico Sul, provavelmente no mês de julho de 2019
199

, mas 
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apenas quando esse material chegou às praias nordestinas, no mês seguinte, as autoridades 

brasileiras tomaram conhecimento do fato. 

A primeira nota à imprensa emitida pela MB, em 27 de setembro de 2019, informou 

o deslocamento de equipes das Capitanias dos Portos dos Estados atingidos, ainda para a 

coleta de amostras e encaminhamento para análise.
200

 Quase dois meses depois, em nota à 

imprensa datada de 15 de novembro de 2019, a MB referiu-se ao ocorrido como sendo 

crime ambiental
201

, e comunicou estar trabalhando em várias linhas de investigação, com 

apoio de órgãos e agências públicas, nacionais e estrangeiras, da iniciativa privada, e de 

peritos e pesquisadores da área científica e acadêmica.
202

 

Após a análise das amostras, e verificação de que as características do óleo 

encontrado nas praias coincidem com o extraído em campos da Venezuela, bem como com 

base em estudos oceanográficos das correntes marinhas, e determinação da área de onde 

pudesse ter iniciado a dispersão do óleo, foram estabelecidas as seguintes linhas de 

investigação, ainda em curso: hipótese de exsudação envolvendo poço ativo ou 

rompimento de poço anteriormente perfurado e atualmente desativado; hipótese de 

afundamentos recentes ou antigos de navios; análise dos tambores de óleo surgidos nas 

praias do Nordeste e encontrados no mar desde o início da contenção às consequências do 

desastre; hipótese de derramamento (acidental ou intencional) durante manobra ship-to-

ship, ou no trânsito de navios petroleiros que emitiam sua localização com o Sistema de 

Identificação de Navios (Automatic Identification System - AIS) e os que não emitiam a 

sua localização, os navios fantasmas (darkships).
203

 

Ressalte-se que a base da investigação é a análise a posteriori de informações de 

tráfego marítimo, através de imagens de satélite combinadas com as informações AIS.  Ou 

seja, se houvesse um monitoramento das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) em tempo 

real, o foco do derramamento teria sido detectado em seu início, e, se houvesse material 
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apropriado e suficiente, poderia ter sido contido ainda no mar, evitando, ou minimizando, 

os danos ambientais na costa. Pois, mesmo após passar por processos de intemperismo no 

mar, tais como espalhamento, evaporação, dispersão, emulsificação, dissolução, oxidação, 

afundamento, sedimentação, e biodegradação, determinados tipos de óleos tendem a 

permanecer no ambiente por longos períodos, e chegando às praias, pode levar à morte de 

animais por sufocamento, imobilização ou alterações metabólicas
204

, bem como riscos à 

saúde humana, por contato ou ingestão dos respectivos componentes químicos.  

Em decorrência do referido desastre ambiental, a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz), o Instituto Aggeu Magalhães (IAM), e o Laboratório de Saúde Ambiente e 

Trabalho (Lasat), emitiram conjuntamente, em outubro de 2019, uma ―Carta aberta pela 

declaração de estado de emergência em Saúde Pública diante os perigos da exposição ao 

óleo de Petróleo nas praias nordestinas e para o desenvolvimento de ações de vigilância 

popular e cuidado em Saúde‖. Nesta, além de alertarem sobre o perigo de contaminação do 

ecossistema como um todo, recomendaram ―fortemente à população não fazer o uso 

recreativo das praias afetadas e nem consumir pescados e mariscos das praias (e região 

próximas) atingidas pelos resíduos de óleo.‖
205

 Além disso, as referidas instituições 

consideraram ser imprescindível a decretação de ―situação de emergência em saúde 

pública‖ em todos os Estados e Municípios atingidos pelo óleo, com base na Portaria nº 

2.952 de 14 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde (MS). 

Também o MS e a Defesa Civil emitiram recomendações à população, através do 

folder abaixo: 
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Figura 4 - Folder com recomendações à população sobre o derramamento de óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/sites/default/files/folder_riscos_oleo_nordeste.pdf 

 

O fato é que o referido desastre ambiental, cujas proporções e prejuízos ainda não 

podem ser concluídos já que ainda não cessou, tornou evidente a insuficiente regulação dos 

usos dos espaços marítimos sob a jurisdição brasileira, que deveria abranger, dentre outros, 

um planejamento espacial marítimo, um monitoramento de tráfego marítimo em tempo 

real, e maior disponibilização de meios de fiscalização in loco. Além disso, o Estado 
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costeiro tem jurisdição em sua ZEE para proteção e preservação do meio marinho,
206

 e no 

mar territorial pode, inclusive, delimitar a passagam inocente com base em normas 

relacionadas à conservação dos recursos vivos do mar, e a preservação do meio ambiente 

do Estado costeiro, bem como a prevenção, redução e controle da sua poluição, dentre as 

hipóteses de regulamentação prevista na UNCLOS.
207

 

A UNCLOS também assegura o direito de perseguição a navios estrangeiros, caso 

haja motivos fundados de que tal navio possa ter infringido leis e regulamentos do Estado 

costeiro. Entretanto, ―é necessário que o navio que dá a ordem de parar a um navio 

estrangeiro que navega pelo mar territorial ou pela zona contígua se encontre também no 

mar territorial ou na zona contígua no momento em que o navio estrangeiro recebe a 

referida ordem.‖
208

 Também o direito de perseguição aplica-se, de modo geral, na ZEE ou 

na plataforma continental, incluindo as zonas de segurança em volta das instalações 

situadas na plataforma continental, quando em tais zonas as infrações tiverem sido 

cometidas.
209

 Faz-se necessário, portanto, o estabelecimento de presença marítima em 

tempo real pelo Estado costeiro nas águas sob sua jurisdição. 

Além disso, como as disposições gerais internacionais não cobrem as novas 

problemáticas relacionadas aos impactos e danos ao meio marinho, que vão muito além da 

poluição por hidrocarbonetos, a regulação dos espaços marítimos pelos Estados costeiros 

poderia suprir tais lacunas, conforme as necessidades específicas em suas águas 

jurisdicionais. O caso das atividades militares navais estrangeiras é uma dessas 

ploblemáticas, haja vista as várias hipóteses de causarem danos ao meio ambiente marinho, 

seja em contexto de paz, ou no âmbito de guerras ou conflitos armados, conforme se 

analisa a seguir.  

 

 

2.1 RISCOS, IMPACTOS E DANOS AMBIENTAIS NO ESCOPO DAS ATIVIDADES 

MILITARES NAVAIS: UMA PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO 

 

Partindo da percepção do risco como a probabilidade de que um perigo se torne 

realidade, é possível estimá-lo, quantitativa e/ou qualitativamente, através da Avaliação de 
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Risco Ambiental (ARA). As etapas e os métodos a serem usados na ARA diferem a 

depender dos tipos de riscos (se biológicos, químicos, radioativos, e/ou físicos, por 

exemplo), dos receptores (indivíduo, população, determinada espécie, ou ecossistemas 

inteiros, etc.), e dos objetivos finais (avaliar a mortalidade, ou a resiliência, a extinção, ou a 

perda da capacidade de gerar receita, etc.).
210

 Por isso, uma ARA também envolve uma 

análise de vulnerabilidade ambiental.
211

 

Uma avaliação global dos riscos das atividades militares navais ao meio ambiente 

marinho não teria um grau suficiente de certeza, pela dificuldade de quantificá-la e/ou 

qualificá-la dada a quantidade de receptores possíveis em meio marinho, a diversidade de 

armamentos e equipamentos, e suas diferentes calibragens e potências a serem testadas. 

Além disso, uma metodologia para avaliação da vulnerabilidade marinha, e cálculo do 

perfil de risco cumulativo, requer análise de índice de pressão que varia por região 

marinha.
212

 É viável, todavia, realizar uma ARA de uma determinada atividade militar 

naval por setores marinhos. Por exemplo, é possível uma ARA sobre o potencial destrutivo 

(quantitativo e/ou qualitativo) de mísseis Tomahawks lançados contra um determinado 

fundo marinho, ou determinada barreira de corais. 

Nesse trabalho, por seu turno, para fins de sistematização, faz-se um panorama dos 

tipos de riscos envolvidos em atividades militares navais, potencialmente causadoras de 

impactos ambientais. Para isso, primeiramente são organizadas hierarquicamente a 

gravidade dos impactos ambientais, partindo da diferenciação entre impacto e dano 

ambiental, com base na legislação e na jurisprudência brasileira.  

Conforme a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), nº 

001, de 23 de janeiro de 1986,  

 

considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetam:  
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I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986, atigo 1, grifos 

nossos). 

 

Como o Direito Ambiental brasileiro adota a teoria do risco integral, que se 

fundamenta na ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos decorrentes, 

aplica-se ao degradador ambiental no Brasil objetivamente a responsabilidade civil.
213

 Para 

isso, basta a constatação da existência de conduta, dano ambiental e nexo de causalidade 

entre o ato e o dano ambiental.
214

 Sendo que o conceito de dano ambiental na 

jurisprudência brasileira remete ao prejuízo econômico em decorrência de degradação da 

qualidade ambiental
215

, dentro de três perspectivas. 

Haveria o dano ambiental interino, ou intermediário, que seria ―o prejuízo 

ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno 

restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, 

total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo.‖
216

 Também haveria o dano 

residual, ou permanente, que seria ―a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante 

todos os esforços de restauração.‖
217

 E, por fim, a perspectiva do dano ambiental como um 
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dano moral coletivo, este tratado pelo STJ como um dano ambiental público, em oposição 

ao dano ambiental privado, que seria o dano causado às pessoas físicas e jurídicas, ou aos 

seus bens em decorrência de degradações ambientais,
218219

 ou prejuízo à ―qualidade 

ambiental‖.
220

 

Ressalte-se que a responsabilidade civil na esfera ambiental é um regime recente, 

particularizado, e orientado por princípios e objetivos específicos do Direito Ambiental. 

Contudo, a sua função preventiva está aquém do almejado diante das problemáticas 

inerentes à sociedade de risco global
221

, posto que ―ainda não existem métodos fáceis e 

adequados de avaliação dos danos ambientais, em particular os ecológicos stricto sensu 

que não sejam passíveis de recomposição.‖
222

 

Diante de tais dintinções, nesse trabalho inseriu-se a hipótese de catástrofe 

ambiental no contexto do dano moral coletivo, haja vista a possibilidade de sua ocorrência 
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em decorrência das atividades militares navais, notadamente em tempos de guerra, ou 

conflito armado. 

E, uma vez qualificado o dano ambiental a partir do prejuízo econômico, e tendo 

em vista que nem sempre determinada poluição marinha ensejará em tal tipo de prejuízo, 

considerou-se nesse trabalho a poluição como uma hipótese de impacto ambiental, 

distinguindo-a também do conceito de dano ambiental. Além disso, adotou-se a definição 

de ―poluição do meio marinho‖, que foi traçada na UNCLOS, nos seguintes termos: 

 

―poluição do meio marinho‖ significa a introdução pelo homem, direta ou 

indiretamente, de substâncias ou de energia no meio marinho, incluindo os 

estuários, sempre que a mesma provoque ou possa vir provocar efeitos 

nocivos, tais como danos aos recursos vivos e à vida marinha, riscos à saúde do 

homem, entrave às atividades marítimas, incluindo a pesca e as outras utilizações 

legítimas do mar, alteração da qualidade da água do mar, no que se refere à sua 

utilização, e deterioração dos locais de recreio; (UNCLOS, 1982, artigo 1, grifos 

nossos). 

 

Verifica-se ainda que tal definição é vinculada ao conceito de efeitos nocivos, que, 

por seu turno, não é definido, mas tão somente exemplificado no texto normativo. Dentro 

dessa exemplificação, inserem-se situações associáveis à contaminação, apesar de, 

cientificamente, poluição e contaminação serem condições distintas do meio marinho.  

Também consta nessa definição a perspectiva preventiva, que remete ao princípio 

da precaução. Não obstante, segundo o ITLOS, para a invocação do princípio da precaução 

no âmbito da responsabilização internacional, faz-se necessário especificar a gravidade do 

dano potencial ao meio marinho, de forma que os danos a serem prevenidos devem ser 

identificáveis e claros, não podendo ser gerais e abstratos, além de que a ameaça deve 

representar danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente.
223

 

Então, com base nos parâmetros conceituais acima estabelecidos, chegou-se ao 

seguinte quadro sintético de hierararquia de gravidade de impactos ambientais em meio 

marinho: 
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Figura 5 – Gráfico hierárquico de gravidade dos impactos ambientais em meio marinho. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ressalte-se que a definição de poluição da UNCLOS foi estabelecida com base em 

decisão política, e carrega as marcas de uma colagem em relação às definições de poluição 

das Convenções que a antecederam
224

. Mas, contém avanços, posto que, apesar de seguir 

os moldes da concepção de poluição descrita na MARPOL, foi ampliada para incluir a 

perspectiva preventiva, e também para incluir a hipótese de efeitos nocivos em decorrência 

de uma ―energia‖ que possa ser inserida pelo homem em meio ambiente marinho. Tal 

hipótese é particularmente relevante no contexto das atividades militares navais, dado o 

potencial de inserirem no meio marinho energias, tais como: mecânica (pela alta 

movimentação de embarcações e projeteis submarinos); térmica (pelo aquecimento de 

reatores e explosivos); sonora (pelos sonares militares); elétrica (por armas laser); e 

nuclear. 

Assim, com base nessa organização hierárquica de gravidade dos impactos 

ambientais, e prosseguindo no intuito de traçar um panorama dos tipos de riscos 

envolvidos em atividades militares navais, analisou-se nas subseções seguintes as 

principais alterações do meio marinho, e formas de poluição e contaminação, denunciadas 

pela comunidade científica a respeito de atividades militares navais, seja em tempo de paz, 

ou no contexto de guerras ou conflitos armados. 
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2.1.1 Impactos ao meio marinho decorrentes de substâncias liberadas em atividades 

militares navais em contexto de paz 

 

Resíduos e componentes de armamentos que foram utilizados em guerras passadas, 

e que permanecem no meio ambiente marinho em tempo de paz, são fontes de poluição 

crônica, a exemplo de: nódulos de fósforo de munições remanescentes das duas guerras 

mundiais, principalmente nos Mares do Norte e do Báltico, cujas explosões (acidentais ou 

em operações para desativá-las) ameaçam especialmente os mamíferos marinhos
225

; armas 

químicas e radioativas não detonadas, intencionalmente depositadas nos mares e 

oceanos
226

, que oferecem riscos de danos a todos os organismos marinhos
227

; 

equipamentos militares contaminados e abandonados, a exemplo da ilha parcialmente 

artificial Johnston Atoll
228

, no sul do Pacífico, que, sob a jurisdição dos EUA, foi utilizada 

para testes nucleares, depósito e destruição de armas químicas, ocasiões em que foram 

lançados contaminantes no meio ambiente local e no entorno marinho
229

, e encontra-se em 

estado de inabitabilidade. 

A poluição crônica também tem ocorrido devido ao lançamento de rejeitos
230

, a 

exemplo dos toneis com lixo radioativo encontrados na costa da Somália em 2014; e dos 
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milhões de toneladas de explosivos liberados globalmente em meio ambiente marinho, 

quais sejam os ―2,4,6-trinitrotolueno (TNT) e hexa-hidro-1,3,5-trinitro-1,3,5 (RDX), os 

quais têm sido utilizados intensamente pelas forças armadas no mundo há mais de um 

século.‖
231

 Inclusive, chama-se dumping a eliminação deliberada no mar, bem como a 

inserção no leito do mar e no subsolo, de resíduos radioativos ou de navios, aeronaves, 

plataformas ou outras estruturas, e suas matérias, feitas pelo homem, conforme conceitua o 

Artigo 1 do Tratado sobre a Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático (1995)
232

. 

Outra forma de poluição crônica decorre da realização de intensos exercícios e 

jogos de guerra, tais como os realizados por dezenas de navios norte-americanos no Golfo 

Pérsico, e pela Marinha russa no Mar do Japão. Tais exercícios poluem tanto pelo 

lançamento de resíduos (hidrocarbonetos, explosivos e radionuclídeos, principalmente), 

como pelo lançamento de rejeitos (garrafas de bebida e latas vazias, por exemplo)
233

. 

Os explosivos e hidrocarbonetos também podem ser contaminantes, e, em 

decorrência de atividades militares, encontram-se depositados especialmente em zonas 

onde foram empreendidos combates navais, a exemplo da região do Golfo Pérsico, palco 

dos conflitos Iran-Iraque na década de 1990. Naquela região, pelo menos 80 navios foram 

afundados, muitos dos quais transportavam petróleo e munições, e permanecem 

armadilhados dificultando a sua remoção, sendo fonte crônica de contaminação na 

região.
234

 

Por sua vez, a contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos, que 

são distribuídos pelo fallout
235

 e pela circulação oceânica
236

, provém, por exemplo: de 
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testes com artefatos nucleares; dos acidentes nucleares; da deposição de rejeitos 

radioativos no mar; e da liberação de material radioativo através das descargas de efluentes 

de reatores de reprocessamento. 

São mais de duzentos os tipos de nuclídeos que poluem os oceanos, sendo os 

causadores de maior impacto ambiental, por serem contaminantes de alto rendimento de 

fissão e meia-vida longa
237

: o césio-137 (meia-vida de 30 anos), que é potencial formador 

de câncer nos tecidos nervosos; o estrôncio-90 (meia-vida de 28 anos), que é potencial 

causador de câncer nos ossos em virtude de tomar o lugar do cálcio; e o plutônio-239 

(meia-vida de 24 mil anos), cuja inalação ou ingestão de um milionésimo de grama é 

fatal.
238

  

O ciclo do combustível nuclear inicia-se com a extração, o tratamento e a 

purificação do minério de urânio, depois com o enriquecimento para o isótopo físsil, 

Urânio-235, fabricação e reprocessamento do elemento combustível, e, uma vez usado no 

núcleo do reator, é reprocessado para a recuperação do material físsil (Urânio-235 e 

Plutônio-239) e retirada dos produtos de fissão formados na queima do combustível, 

gerando os rejeitos radioativos.
239

 Tais rejeitos foram depositados em cerca de 90.000 

containers nos oceanos Atlântico e Pacífico e no Golfo do México no período entre 1946 e 

1970, e 140.000 toneladas de rejeitos no oeste europeu, de 1949 a 1982. Também foram 

depositados em grandes quantidades pelo Japão, entre 1965 e 1968, e pela Coréia do Sul, 

entre 1968 e 1972.
240

 

Todavia, a contaminação também pode ocorrer de forma acidental, em decorrência, 

principalmente, de exercícios e testes com equipamentos nucleares, a exemplo da perda de 

pelo menos 50 armas nucleares nos oceanos, e dentre elas 11 bombas, no período entre 

1945 e 1989 (Guerra Fria), sendo que tais acidentes são conhecidos como broken 

arrows
241

. Uma dessas perdas ocorreu em 1968, com a queda no gelo, em região próxima à 
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base aérea norte-americana de Thule, na Groelândia, de uma aeronave norte-americana B-

52 que transportava 4 bombas nucleares. Devido aos explosivos convencionais de 3 

bombas que explodiram, 10 Tera-Becquerel
242

 (Tera = trilhões) de plutônio radioativo 

foram espalhados sobre uma área de 7,68 km
2
, e foram encontrados níveis de plutônio no 

gelo, em água do mar, em sedimentos oceânicos e em algas, até 17 km de distância do 

local do impacto. Parte da quarta bomba desapareceu, prevalecendo a hipótese de que teria 

afundado no gelo, de forma que, até a presente data, teme-se o risco de liberação 

espontânea de mais materiais radioativos na região.
243

 

Dentre os acidentes nucleares contaminantes, apresentam-se como os mais graves 

para o meio ambiente marinho: o acidente com a aeronave norte-americana B-52, em 1968, 

na Groelândia, que despejou 10 TBq de plutônio na região, que foi descrito acima como 

poluente, por permanecer latente o risco de nova contaminação em decorrência dos 

resíduos da bomba desaparecida; a desintegração do satélite System Auxiliary Nuclear 

Power (SNAP 9A) que despejou o seu combustível, plutonio-238, em todos os continentes, 

provocando aproximadamente 6300 GBq (2100 homem-Sv) de radiação, em 1964, 

remanescendo contaminação em Madagascar até a presente data
244

; e o desastre na central 

eléctrica da Usina Nuclear de Chernobil, na Rússia, em 1986, onde 4,7 PBq de césio-137 

foram liberados no meio ambiente marinho, ou seja 1% do inventário anteriormente 

existente, que era de 410 PBq.
245

 

Após um levantamento realizado pela IAEA, no período de 1989 a 1993, verificou-

se que a concentração desses nuclídeos variava nas regiões geográficas, conforme as 

respectivas fontes de contaminação. A principal forma de dispersão do césio-137 tem sido 

pelo fallout decorrente dos testes nucleares atmosféricos e dos acidentes nucleares. A 

maior concentração de césio-137 em peixes foi identificada no Mar Báltico, no Mar do 

Norte e na Irlanda, chegando a níveis de 130 Bq.kg
-1 

no Reino Unido. E devido ao fallout 
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global, verificou-se que no Brasil há concentração de césio-137 na água do mar e nos 

peixes em vários pontos da costa, do Pará até o Rio Grande do Sul.
246

 

Sobre o estrôncio-90, que devido à similaridade química com o cálcio pode sofrer 

uma ação de fixação e ser adsorvido nos sedimentos, nos ossos e nas carapaças de animais 

marinhos e corais, as maiores concentrações estão nos Mares Báltico, Do Norte, 

Mediterrâneo e Amarelo. No Brasil, também foram identificados na água do mar e em 

músculos de peixes.
247

 

O plutônio-239, que sofre precipitação em águas marinhas e acumula-se nos 

sedimentos e em órgãos específicos dos organismos marinhos, foi detectado em alto fator 

de concentração biológica quando comparado aos do césio-137 e do estrôncio-90. 

Verificou-se que, por exemplo, cerca de 50% do plutônio presente no Mar da Irlanda foi 

adsorvido pelos sedimentos, que 1% permanece na água do mar e aproximadamente 0,3 

PBq foram transferidos para o Atlântico Norte.
248

 Ou seja, as atividades militares 

cotidianas que manipulam radionuclídeos, bem como os acidentes nucleares são 

ameaçadores ao meio ambiente marinho, uma vez que provocam contaminação de longa 

duração.  

 

2.1.2 Poluição por energia sonora e os seus impactos para a fauna marinha 

 

A poluição sonora subaquática provém de várias fontes, que isoladas não são 

críticas, mas juntas, principalmente as antropogênicas, tais como os ruídos da navegação 

mercante, os equipamentos que produzem ondas sísmicas, e as atividades com sonares 

militares, estão modificando o meio ambiente marinho, e podem devastar a vida no mar.
249

 

E, pelo fato de a energia sonora subaquática ser capaz de percorrer milhares de 

quilômetros, atingindo vastamente a fauna marinha, trata-se de poluição transfronteiriça, 

não podendo ser regulada suficientemente apenas por políticas domésticas.
250

 

A poluição pelo uso de sonares é especialmente preocupante, haja vista os vários 

encalhes em massa de baleias-de-bico que foram correlacionados a exercícios navais: 
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Bonaire em 1974; Ilhas Canárias em 1985, 1988 e 1989; Grécia em 1996; e Bahamas em 

março de 2000.
251

 No período deste último encalhe, aconteciam exercícios navais 

empregando sonares de média frequência, quando várias baleias-de-bico foram 

encontradas mortas com ferimentos em seus órgãos acústicos, sendo que ―Hemorragia no 

cérebro, orelhas e gordura acústica foram relatadas como as principais lesões 

encontradas‖.
252

  

O próprio governo dos EUA reconheceu que o emprego dos sonares táticos dos 

navios da U.S Navy teria sido a fonte mais plausível desse trauma acústico.
253

 Inclusive, há 

indícios de que, como efeito do trânsito de cinco embarcações navais equipadas com o 

referido sonar, a população local de baleias-de-bico tenha sido isolada de uma população 

maior, implicando efeitos populacionais.
254

 

Outros distúrbios decorrentes do uso de sonares militares foram evidenciados nos 

cetáceos, relacionados a alterações comportamentais. Foi observado, por exemplo, que as 

baleias jubarte alongaram suas canções de acasalamento durante a exposição ao sonar 

LFA, e as baleias-piloto produziram mais assobios em resposta ao sonar militar de média 

frequência.
255

 Também foi observado que os mamíferos marinhos podem diminuir suas 

vocalizações em resposta ao ruído, chegando a cessar completamente por semanas ou 

meses, implicando efeitos em sua reprodução, alimentação, e coesão social.
256

 

As baleias cachalotes, por exemplo, foram observadas silenciando-se quando 

expostas a sonares militares de média frequência.
257

 Assim, de modo geral, ―Os efeitos 

observados de ruído nos mamíferos marinhos incluem: alterações nas vocalizações, 

respiração, velocidade de nado, mergulho e comportamento de forrageamento; 

deslocamento, esquiva, mudanças na migração caminho, estresse, danos auditivos e 

encalhes.‖
258
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Como tais impactos são, de modo geral, transfronteiriços, a competência estatal 

para a adoção de medidas para a proteção das espécies marinhas atingidas fica circunscrita 

pelo Direito Internacional, já que o Estado costeiro não pode restringir a liberdade de 

navegação pluridimensional assegurada a todos os Estados. Todavia, pelo menos no espaço 

do mar territorial, como o som antropogênico
259

 estaria incluído na definição da UNCLOS 

de poluição marinha, relacionando-se à energia antropogênica, o Estado costeiro poderia 

regular o uso de sonares militares no escopo da passagem inocente.  

De toda forma, para fins de proteção do meio marinho em relação à poluição sonora 

antropogênica de modo geral, é possível invocar vários instrumentos internacionais que 

incorporaram o conceito de poluição marinha estabelecido pela UNCLOS, tais como: a 

Convenção para a Proteção do Ambiente Marinho do Atlântico Nordeste Convenção 

(OSPAR); a Convenção sobre a Proteção do Meio Marinho na zona do mar Báltico 

(Convenção de Helsínquia); e na maioria dos Tratados-quadro adotados no Programa dos 

Mares Regionais do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, atual 

UM Environment), bem como em alguns de seus Protocolos que lidam com fontes 

específicas de poluição marinha.
260

 

A partir de tal fundamento, e reconhecendo que o ruído subaquático associado ao 

transporte marítimo deveria ser mitigado, tendo em vista os impactos negativos de curto e 

longo prazo na vida marinha, especialmente nos mamíferos, a IMO aprovou em 2014 as 

Diretrizes para a Redução do Ruído Subaquático do Transporte Comercial para Abordar os 

Impactos Adversos na Vida Marinha (MEPC.1/Circ.833)
261

, voltadas ao aconselhamento 

genérico aos projetistas, construtores, e operadores de navios sobre formas de redução de 

ruídos.
262

 Todavia, não há Tratados, nem acordos global ou regionais, sobre a poluição 
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sonora marinha de modo geral
263

, e, quanto aos sonares militares, não há normas ou 

diretrizes específicas, apesar de uma importante discussão correlacionada ter sido iniciada 

na ONU, com o apoio de várias partes interessadas. 

Por exemplo, ainda em 2011, na 66ª Assembleia Geral da ONU, o então secretário-

geral Ban Ki-moon apresentou em seu relatório vários tipos de ruídos subaquáticos 

antropogênicos que afetavam os recursos vivos marinhos, incluindo os gerados por sonares 

militares.
264

 Mais tarde, em 2015, na 70ª Assembleia, foi adotada a Resolução 70/235 

sobre ―Oceanos e a lei do mar‖, na qual foi aprovado o resumo da ―Primeira avaliação 

marinha global integrada‖. Nesta, os sonares militares foram listados dentre as fontes de 

ruídos antropogênicos subaquáticos nocivos aos cetáceos.
265

  

Em 2017, no âmbito da 71ª Assembleia, na ―Conferência dos Oceanos‖, o 

documento conceitual para o diálogo entre as partes nº 1, além de indicar que os sonares 

militares era uma das fontes de ruído nocivo ao meio ambiente marinho, sugeriu a 

realização de pesquisas sobre as lacunas de conhecimento, e a melhoria dos projetos de 

navios.
266

 Além disso, dentre os textos apresentados pelas partes interessadas, o artigo do 

Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW, sigla em inglês) advertiu que a 

poluição sonora subaquática tem sido negligenciada por ser uma ameaça invisível, e 

alertou que  

Dada a escala global e os impactos documentados da mortalidade direta e da 

perda acústica de habitat em uma ampla gama de espécies marinhas, é essencial 

incorporar a abordagem da poluição sonora na estrutura para a entrega das metas 

do SDG14 e especificamente na Chamada para Ação. (...) 

Certos sonares navais de alta intensidade são conhecidos pelo encalhe de baleias 

na praia, às vezes em massa; e por fazer com que algumas espécies de mergulho 

profundo alterem perigosamente o seu comportamento de mergulho, levando a 

patologias análogas à doença descompressiva grave em humanos, incluindo 

sangramento ao redor do cérebro e o desenvolvimento de lesões no tecido do 

órgão. (IFAW, 2017, p. 3-4, tradução nossa). 
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Entretanto, no documento final da Conferência, a Resolução 71/312, intitulada 

―Our ocean, our future: call for action‖, a problemática foi abordada apenas genericamente, 

no item 13, alínea ―g‖, através da recomendação para a adoção de medidas para a redução 

de ruídos subaquáticos, como uma das ações necessárias urgentes, mas sem mencionar 

especificamente os sonares militares.267   

Em 2018, por sua vez, na 20ª Reunião do Processo Consultivo Informal em Aberto 

da ONU sobre os Oceanos e o Direito do Mar, as discussões foram concentradas sob o 

tema ―Ciência Oceânica e a Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o 

Desenvolvimento Sustentável (2021-2030)‖. Dentre os tópicos em foco, a poluição sonora 

subaquática decorrente de sonares e testes militares foi apontada por várias delegações 

como preocupante, de forma que fará parte da agenda de discussões na próxima 

Conferência.
268

 

Uma busca por adequar a frequência dos sonares, pela criação de ―zonas de 

silêncio‖, e pelo desenvolvimento de hélices e motores menos ruidosos, e outras 

intervenções científicas, podem resolver o problema da poluição sonora antropogênica 

subaquática. Pois, de modo geral, a poluição marinha pode ser combatida através de 

prevenção, atenuação, ou mesmo exclusão do poluente do meio ambiente marinho. Por 

outro lado, após a ocorrência de catástrofe ambiental, restará o pleito por indenização 

pecuniária por quem sofrera prejuízos, contra quem seja possível imputar tal catástrofe, o 

que não tem o condão de substituir os ecossistemas e restabelecer a vida dos seres 

atingidos. Tal hipótese de dano ambiental coletivo é analisada a seguir, no contexto das 

atividades militares em tempos de guerras e conflitos armados. 
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2.1.3 Dano ambiental coletivo decorrente de atividades militares navais em contexto de 

guerra ou conflitos armados 

 

Em 1954, a explosão no teste nuclear Castle Bravo, realizado pelos EUA no atol de 

Bikini, nas Ilhas Marshall, atingiu 15 megatons269, contaminando área superior a 

11.000km
2
, espalhando traços de radioatividade na Austrália, na Índia, no Japão, na 

Europa, e nos próprios EUA. O Japão, irrompendo crise diplomática, reclamou pelos 

prejuízos causados à sua indústria pesqueira, e pelo envenenamento da tripulação e da 

carga de um navio pesqueiro japonês que se encontrava a 145 km do local da detonação
270

, 

conseguindo US$ 2 milhões em indenização dos EUA cinco anos depois, em 1959. 

O caso mais expressivo de ação militar ostensiva causadora de danos ao meio 

ambiente marinho ocorreu no contexto da Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein, após 

ter sido expulso do Kuwait, determinou que tropas iraquianas ateassem fogo em mais de 

600 poços de petróleo kuwaitianos, queimando o equivalente a 500 milhões de barris de 

petróleo ao longo de 1991, liberando aerossóis de óleo, fuligem e produtos de combustão 

tóxica no Golfo271. A contaminação por hidrocarbonetos e petróleo ocorreu principalmente 

a noroeste da região, mas a poluição do ar e a redução da radiação solar decorrente da 

combustão desse petróleo difundiram-se por todo o Golfo Pérsico.
272

 

Em decorrência do alastramento de óleo em grandes áreas, a pesca ficou 

fisicamente impossível por um longo período, e cerca de 10.000 toneladas de peixes foram 

contaminadas.
273

 O níquel e o cromo, por exemplo, são tóxicos para várias espécies 
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marinhas, especialmente para bivalves, gastrópodes, crustáceos, peixes, e especialmente 

ameaçadores às larvas e aos ovos de bacalhau, e afetam a desova e reprimem a reprodução 

de poliquetas.
274

 

As praias da região já estavam com altos níveis de poluição por óleo, resíduos 

marinhos e detritos de guerra, quando a situação agravou-se com as queimas de petróleo, e 

vastas camadas de óleo cobriram as praias.
275

 Um grande esforço foi mobilizado, 

especialmente na ilha de Karan, em abril de 1991, para tentar limpar as áreas de 

assentamento das tartarugas marinhas, antes que chegasse o período de reprodução. No 

entanto, uma vez que a presença de óleo afetou significativamente as taxas de eclosão e de 

sobrevivência de tartarugas jovens, verificou-se que muitas morreram, e que a maioria das 

tartarugas verdes da Ilha de Karan sofreu lesões. Além disso, como o alcatrão bloqueia as 

bocas e as narinas das tartarugas, verificou-se que muitas se mostraram incapazes de 

distinguir entre bolas de alcatrão e comida, ao ponto de ser encontrado óleo no tecido do 

fígado e no estômago de tartarugas da região, no ano de 1992.
276

 

Os mamíferos marinhos predadores de cetáceos, por sua vez, ficaram suscetíveis 

aos efeitos da bioacumulação de substâncias tóxicas, e aos compostos venenosos do 

petróleo, como Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ou Polinucleares (PAHs, sigla em 

inglês) e metais pesados. Além disso, tiveram que lidar com a perda de habitat e de 

comida.
277

  

No meio ambiente marinho, de modo geral, as espécies aviárias foram as mais 

gravemente afetadas, sendo que pelo menos três mil aves invernosas, principalmente 

biguás e mergulhões, morreram logo após o derramamento de óleo entre janeiro e abril de 

1991, chegando a 50% do total de determinadas espécies.
278

 

Todas essas ações foram tratadas como ―atos de guerra‖, e sobre elas o UNSC 

autorizou a represália armada aos ataques iraquianos, determinando a intervenção militar 

no Iraque. Esta, liderada por forças americanas e britânicas, utilizaram milhares de cluster 

bombs e obuses
279

 de urânio enfraquecido, causando contaminação radioativa de longa 
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duração na região.
280

 Ou seja, contra o causador de danos ambientais autorizou-se uma 

intervenção militar causadora de danos ambientais de outra espécie. 

Após o término da Guerra do Golfo, ao invés da tomada de medidas preventivas 

quanto a novos desastres ambientais relacionados às operações militares, o UNSC limitou-

se à perspectiva do dever de reparação pós-conflito. Assim, através da Resolução 687, 

determinou que o Iraque era ―responsável, nos termos da lei internacional, por quaisquer 

perdas e danos patrimoniais – incluindo danos ambientais e perda de recursos naturais 

[...]‖
281

, e, sob a administração de uma Comissão de Compensação das Nações Unidas, 

estabeleceu um fundo de compensação financeira, para a reparação dos referidos danos.
282

  

A abordagem que foi aplicada pela ONU é similar ao que se considera no Brasil 

como dano moral coletivo, mas a ONU também incluiu a reparação pelo dano ambiental 

privado. A condenação incidiu apenas sobre parte dos danos ambientais, tendo em vista 

que, até a presente data, nenhuma indenização foi determinada quanto à contaminação 

radioativa na região, que foi provocada pelas ações militares autorizadas pela ONU. 

Toda a problemática ambiental envolvida na Guerra do Golfo, desde o ataque 

inconsequente, ao revide descomedido, e aos métodos de reparação pós-conflito, deveria 

servir de alerta e desencadear políticas de defesa ambiental proativa. Posto que a 

quantidade existente de armamentos para emprego em meios navais, e sua contínua 

proliferação, são ameaçadores, tanto pelo risco de acidentes, como pelo risco de ação 

militar ostensiva destrutiva. 

Dentre as principais hipóteses de catástrofes ambientais, destacam-se os riscos de: 

derretimento de geleiras, pelo disparo acidental ou proposital de bombas atômicas na 

região, por exemplo; o aumento irreversível da acidificação oceânica
283

 
284

, pelo emprego 
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intensivo de armas químicas ou incendiárias, causando extinção de espécies marinhas, tais 

como as microalgas responsáveis por metade do oxigênio do planeta
285

; distúrbio na 

movimentação oceânica, em decorrência do aumento de temperatura, e consequente 

multiplicação de eventos extremos, tais como furacões, provocando extinção de espécies 

marinhas e terrestres.
286

 Assim, com base na categorização acima estabelecida sobre a 

gravidade de impactos ambientais marinhos, e tendo em vista as atividades militares navais 

ora descritas, elaborou-se o seguinte quadro panorâmico sobre os tipos de riscos 

envolvidos em atividades militares em meio ambiente marinho: 

 

Quadro 4 - Tipos de riscos envolvidos em atividades militares em meio ambiente marinho. 

 

 

 

 

  Atividades militares 

Tipos de 

riscos 

Impactos ambientais em meio marinho Cotidianas Ostensivas 

 

 

 

 

 

Físicos 

 

 

 

 

Alterações do 

meio marinho 

 Resíduos de armamentos; 

depósito de armas 

químicas e radioativas; 

abandono de equipamentos 

militares; navios 

afundados com cargas 

armadilhadas; conturbação 

do meio pela realização de 

exercícios e jogos de 

Guerra. 

 

 

 

 

Físicos/ 

Químicos/ 

Biológicos  

 

 

 

 

Poluição / 

Contaminação 

 

 
 

Sem Danos 
Ambientais 

 Lançamento de rejeitos 

(lixo comum), resíduos de 

explosivos 

(hidrocarbonetos e outros), 

e de toneis com lixo 

radioativo. 

 

Com Danos  

Ambientais 
Dano Interino 

ou 

Intermediário 

Uso de sonares militares 

 

Ação militar 

com armas 

não nucleares 

 

 

Físicos/ 

Químicos/ 

Biológicos

/ 

Nucleares 

  Dano Residual 

ou Permanente 

Testes nucleares; 

lançamento de rejeitos e 

resíduos radioativos 

 

 

 

 

Ação militar 

com armas 

nucleares 

 

Dano moral 

coletivo 

(catástrofe 

ambiental) 

Acidente em exercícios, 

missões, e testes com 

equipamentos nucleares 

 Dano 

ambiental 

privado 

 Qualquerr atividade que provoque dano às 

pessoas físicas e jurídicas, ou aos seus bens 

em decorrência de degradações ambientais 

Fonte: elaborado pela autora. 
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As atividades militares impõem riscos em graus variados ao meio ambiente 

marinho, que vão desde uma simples perturbação ao ambiente à inviabilização do consumo 

pesqueiro, extinção de espécies
287

, ou mesmo o risco de graves alterações na dinâmica dos 

oceanos
288

. Todavia, ―a maioria dos Tratados de proteção do meio marinho e prevenção 

contra poluição dos oceanos [apenas] surgi[ram] após algum desastre ambiental.‖
289

 E 

assim tem sido o caso da proliferação de atividades e armamentos no meio ambiente 

marinho, cujo controle de impacto ambiental tem sido deixado a cargo das Marinhas de 

Guerra, conforme descrito na seção seguinte. 

 

 

2.2 A INSUFICIÊNCIA DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL EMPREENDIDO POR 

MARINHAS DE GUERRA FACE AOS RISCOS AMBIENTAIS DE SUAS 

ATIVIDADES 

 

Quando a UNCLOS estabeleceu a imunidade soberana para os navios de guerra, e 

para outras embarcações de Estado em serviço governamental não comercial, determinou 

que   

cada Estado deve assegurar, através de medidas apropriadas que não 

dificultem as operações ou a capacidade operacional de tais embarcações ou 

aeronaves que lhe pertençam ou sejam por ele utilizadas, que tais embarcações 

ou aeronaves procedam, na medida do possível e razoável, de modo compatível 

com a presente Convenção. (UNCLOS, 1982, artigo 236, grifos nossos). 

 

Tal disposição possui uma configuração de due diligence ambiental, haja vista a 

voluntariedade suscitada em prol da tomada de ações pelos Estados para fins de prevenção 

e prudência, sem cogência legal. Sobre o dever de diligência ambiental, a CIJ posicionou-

se no Caso das fábricas de celulose no Rio Uruguai (2010) remetendo à obrigação de se 

realizar avaliação de impacto ambiental ―quando a atividade puder causar um risco 

prejudicial importante em um contexto transfronteiriço, em particular diante de um recurso 

compartilhado.‖
290

 Contudo, há imensa dificuldade de se responsabilizar um Estado pelo 
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descumprimento de uma obrigação de due diligence, posto que ―As obrigações não são tão 

específcas e deixam margem à uma avaliação indevida do conteúdo mínimo necessário 

para demonstrar o cumprimento dessas obrigações.‖
291

 

De toda forma, apesar de imperar o dever de cumprir minimamente os limites já 

estabelecidos pelo jus ad bellum, por exemplo não lançando ataques sabendo que o mesmo 

causará prejuízos extensos, duradouros e graves no meio ambiente, a due diligence no 

contexto bélico naval é precária, senão inexistente.
292

 

No âmbito civil, a tomada de consciência sobre o dever de segurança ambiental 

marinha tomou forma jurídica ainda em 1989, quando a IMO, após uma sequência de 

graves acidentes ambientais, aprovou uma Resolução sobre a gestão para a segurança da 

exploração dos navios e a prevenção da poluição. Em sequência, em 1993, a IMO adotou o 

Código Internacional de Gestão para a Segurança da Exploração dos Navios e para a 

Prevenção da Poluição (Código ISM)
293

. Estabelecido em sua forma obrigatória pela 

Resolução A.741 (18), entrou em vigor em 1 de julho de 1998, em conformidade com o 

Capítulo IX da SOLAS. Tem sido atualizado por várias emendas, e aplicado em 

articulação com a MARPOL. Contudo, o referido Código não se aplica aos navios de 

guerra ou de transporte de tropas. 

Mesmo porque a ocorrência do dano é inerente às atividades fins dos navios em 

operações militares. Tanto que os cálculos de guerra naval levam em consideração as 

correlatas conturbações do meio marinho, seja para contorná-las, seja para assumir o risco 

de ignorá-las. Algumas Marinhas de Guerra tem adotado planos de gerenciamento 

ambiental, seja no escopo de suas atividades estratégicas, seja por adoção de novos 

paradigmas a respeito dos valores navais. 

Por exemplo, a Marinha Real Australiana adota a perspectiva de que deve ser 

exemplo institucional no seu país quanto ao dever de preservação ambiental. Ela 

estabelece, por exemplo, uma normativa interna sobre regras de tráfego de seus navios de 

guerra em águas jurisdicionais australianas de alta sensibilidade ambiental, tal como a 
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Grande Barreira de Corais. Tal normativa proíbe determinadas atividades, tais como o 

descarte de plásticos, materiais que flutuam, vidro, metal, e sobras de alimentos não 

triturados, mas não versa sobre a utilização de armamentos.
294

  

Por seu turno, a Marinha Portuguesa, além de suas competências tradicionais, 

possui o dever de zelar pela proteção do meio ambiente marinho, o que envolve, por 

exemplo, fiscalizar e combater acidentes poluentes em sua ZEE. E, no âmbito da Estratégia 

Nacional para o Mar 2013-2020 (ENM) de Portugal, a preservação e a proteção do meio 

ambiente marinho são vistas sob a perspectiva de segurança (safety e security), de forma 

que se determina a promoção do uso dos meios disponíveis, incluindo cooperação civil-

militar, para fins de assegurar uma resposta eficaz.
295

 

Os EUA, por seu turno, possui o Department of the Navy Energy, Environment and 

Climate Change, que possui vários programas ambientais e de energia da Marinha e do 

Corpo de Fuzileiros Navais, tal como o Programa Living Marine Resources (LMR). Este 

realizou uma chamada pública
296

 em setembro de 2019 para apresentação de propostas 

sobre: 

1) aprimoramentos de aplicativos acústicos para mamíferos marinhos, 2) 

atenuação condicionada de mamíferos marinhos da sensibilidade auditiva e 3) 

mudança de limiar temporária subaquática e dependente de frequência em leões 

marinhos da Califórnia.
297

 

 

A U.S Navy divulga Declarações de impacto ambiental da Marinha, a respeito de 

algumas de suas operações desde 2016, tais como o descarte de usinas USS ENTERPRISE 

(CVN 65) e reatores navais descomissionados e sem combustível, e sobre as operações 

com o Sonar LFA SURTASS SEIS / SOEIS.298 Contudo, apesar da publicização da adoção 

de medidas ambientais em suas frotas navais, são graves os impactos ambientais 

associados às suas atividades. Por exemplo, mesmo o governo dos EUA reconhecendo que 

o emprego dos sonares táticos da U.S. Navy teria sido a fonte mais plausível do trauma 
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acústico sofrido pelas baleias-de-bico encontradas mortas nas Bahamas em 2000, tais 

sonares continuam em plena operação.
299

 

A Marinha do Brasil (MB), por sua vez, tem atuado com protagonismo na defesa 

dos interesses jurisdicionais sobre os espaços marítimos, e possui uma complexa estrutura 

organizacional, que inclui o Comandante da MB como Autoridade Marítima. A MB adotou 

a expressão ―Amazônia Azul‖ como conceito político-estratégico
300

, para fins de 

desenvolvimento nacional e preservação e uso sustentável dos espaços e recursos 

marinhos, e desenvolve vários programas relacionados ao mapeamento de recursos, 

informações e fiscalização sobre os espaços marítimos. Como não há no Brasil um 

ordenamento espacial marítimo, e há lacunas normativas, e superposição de atribuições, 

defende-se ao longo do terceiro capítulo a adoção de medidas necessárias para uma defesa 

proativa na Amazônia Azul, a serem gerenciadas pela MB. 

Assim, de modo geral, o que se observa sobre as Marinhas de Guerra que adotam 

medidas de cunho ambiental é que, usualmente, são destinadas à proteção das respectivas 

águas jurisdicionais. Além disso, não são feitos (e/ou não são divulgados) avaliações de 

impactos ambientais especificamente relacionados às suas operações militares navais, nem 

em tempos de paz, nem em contextos bélicos, de modo que, não há conhecimento preciso 

sobre tais impactos. Mesmo diante do avanço tecnológico, permence a dificuldade de se 

mensurar o dano ambiental, ecológico ou ecossistêmico, em meio ambiente marinho
301

, por 

ainda ser desconhecido o grau de vulnerabilidade e resiliência desse ecossistema
302

, bem 

como a suscetibilidade da dinâmica oceânica a ações antropogênicas, e a possibilidade de 

consequências diferidas. Assim, os agentes decisores políticos, e comandantes militares, 

acabam tomando decisões sem disporem de informações completas e/ou precisas a respeito 

das respectivas consequências para o meio marinho, ou mesmo ignorando os dados que 

possuem à disposição.
303
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Portanto, por mais bem intencionada que seja a due diligence empreendida ―na 

medida do possível e razoável‖ por Marinhas de Guerra, ela não é suficiente para manter 

em proteção o meio ambiente marinho dos riscos inerentes às atividades militares navais e 

respectivos armamentos. Ressalte-se que a due diligence é um princípio de conteúdo 

variável, que exige a obrigação de meios e não de resultado, ou seja, trata-se de uma 

obrigação de comportamento. Além disso, o grau dessa obrigação de comportamento varia 

conforme o desenvolvimento tecnológico e científico de cada país.
304

 Por isso, no parecer 

consultivo nº 17 do ITLOS, afirmou-se a dificuldade de se descrever esse princípio em 

termos específicos.
305

  

Assim, além da adoção de medidas de defesa proativa por parte dos Estados 

costeiros, a própria interpretação da imunidade soberana concedida pela UNCLOS aos 

navios em operações militares deve ser feita em coerência com a Proteção Internacional do 

Meio Ambiente, conforme se analisa nas seções seguintes. 

 

 

2.3 OS LIMITES DA IMUNIDADE SOBERANA FRENTE AO DIREITO 

INTERNACIONAL E A RESPONSABILIZAÇÃO DOS ESTADOS 

 

A imunidade soberana de ―navios de Estado‖, que é princípio consuetudinário 

vertente da imunidade de jurisdição estatal, sendo esta decorrente do princípio da 

igualdade soberana
306

, foi positivado em 1926, na Convenção Internacional para a 

Unificação de Certas Regras concernentes às Imunidades dos Navios de Estado, por 

ocasião da Conferência Internacional de Direito Marítimo, realizada em Bruxelas. O 

objetivo foi conferir segurança jurídica às relações envolvendo embarcações utilizadas para 
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os interesses de Estados, conferindo imunidade de jurisdição e direito a autodefesa no alto- 

mar, e em águas territoriais dos Estados.
307

  

Em 1954, os danos causados pelo teste nuclear Castle Bravo, acima citado, 

realizado pelos EUA no atol de Bikini, nas Ilhas Marshall, levou a comunidade 

internacional a discutir a flexibilização da imunidade de jurisdição dos Estados para fins de 

compensação de danos no âmbito de tais atividades ―científico-militares‖.
308

 

Os danos transfronteiriços causados pelo Castle Bravo levaram para a I 

Conferência do Direito do Mar a indagação se os testes com armas de destruição em massa 

estariam incluídos no princípio da liberdade de investigação científica no alto-mar.
309

 Por 

um lado, havia a defesa de que tais testes impediam o exercício da liberdade de navegação 

e interferiam no desenvolvimento de empresas marítimas, tais como a pesca e o 

transporte.
310

 Por outro, havia o argumento de que um regimento sobre o alto-mar não 

poderia ser aplicável aos testes nucleares, porque estes não tinham precedentes de 

restrição, e porque haveria a necessidade de autodefesa, já que o sistema internacional de 

defesa coletiva era falho.
311

 No fim, a Conferência aprovou a Convenção de Genebra sobre 

o Alto-Mar em 1958, cujos artigos 8 e 9 estabeleceram a imunidade de jurisdição em alto-

mar, tanto para navios de guerra, como para navios a serviço governamental não comercial, 

sem versar sobre eventuais testes militares.
312

 

Em 1968, no contexto da Guerra Fria (1945-1991), a imunidade de jurisdição dos 

navios de Estado atuando no contexto de operações militares voltou a ser debatida quanto 

aos seus limites em águas territoriais estrangeiras. Nesse ano, ocorreram os dois 

apresamentos de navios a serviço de Estado, anteriormente citados, quais foram o 

apresamento do navio estadunidense Pueblo
313

, pela Marinha da Coréia do Norte, e o 

apresamento do navio de inteligência soviético Kegostrov, pela Marinha do Brasil.
314
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Na prática internacional, vigorava a imunidade de jurisdição em alto-mar para os 

navios de modo geral a serviço do Estado, enquanto que os navios (ainda que não 

declaradamente) em operação militar tinham as suas atividades restringidas pelos Estados 

costeiros nos mares territoriais, inclusive através de apresamentos. Até que, em 1982, 

novos espaços marítimos foram demarcados pela UNCLOS, bem como foi estabelecida 

uma imunidade soberana específica, nos seguintes termos: 

 

As disposições da presente Convenção relativas à proteção e preservação do 

meio marinho não se aplicam a navios de guerra, embarcações auxiliares, outras 

embarcações ou aeronaves pertencentes ou operadas por um Estado e utilizadas, 

no momento considerado, unicamente em serviço governamental não comercial. 

Contudo, cada Estado deve assegurar, através de medidas apropriadas que não 

dificultem as operações ou a capacidade operacional de tais embarcações ou 

aeronaves que lhe pertençam ou sejam por ele utilizadas, que tais embarcações 

ou aeronaves procedam, na medida do possível e razoável, de modo compatível 

com a presente Convenção.
315

 

 

A UNCLOS, contudo, não é a única norma internacional atualmente incidente 

sobre os limites ou liberdades de atuação de navios a serviço do Estado em operações 

militares nos distintos espaços marítimos, nem é a única que dispõe sobre a proteção do 

meio ambiente marinho. Por isso, há a necessidade de se analisar a imunidade soberana 

que foi estabelecida pela UNCLOS em coerência com as demais normas internacionais 

correlacionadas. 

Sob a perspectiva do Diálogo das Fontes, é possível uma interpretação coerente 

através do diálogo de coordenação e adaptação.
316

 A referida teoria foi elaborada por Erik 

Jayme com foco no Direito Privado, mas a sua aplicação voltada à solução de problemas 

decorrentes da fragmentação do Direito Internacional foi realizada por Alberto do Amaral 

Júnior (2008). Através de tal perspectiva, busca-se descobrir possíveis contradições entre 

instrumentos internacionais que versam sobre matérias análogas, no intuito de coordenar 

tratados isolados com os subsistemas normativos, de modo a constituírem um todo dotado 

de sentido. Nesse trabalho, busca-se identificar os limites da imunidade soberana que foi 

estabelecida pela UNCLOS, através da exclusão das interpretações que lhe colocaria em 

contradição com outras normas. 
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2.3.1 Os limites estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

 

A própria UNCLOS demarcou os limites da imunidade soberana dos navios de 

guerra ou a serviço governamental não comercial, quando a restringiu às suas disposições 

relacionadas à ―proteção e preservação do meio marinho‖, que inclusive também estão 

localizadas fora da Parte XII sob esse título, e que possuem como núcleo a preocupação 

com a poluição marinha.
317

 A referida regra de imunidade é uma reprodução do que dispõe 

a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL, sigla em 

inglês)
318

, que foi inserida na UNCLOS, essencialmente, para evitar que os Estados 

costeiros, a título de prevenção de poluição, interferissem na passagem de navios de 

guerra, especialmente os com carga nuclear.
319

  

A referida imunidade não incide sobre as atividades desconexas às regras de 

―proteção e preservação‖ que, de modo geral, versam sobre prevenir, reduzir e controlar a 

poluição do meio marinho. Por sua vez, integra a incidência da imunidade soberana a 

definição de ―poluição do meio marinho‖, que foi traçada no artigo 1 da UNCLOS.
320

 

As operações militares navais que não introduzem substâncias ou energias de 

efeitos nocivos ao meio marinho, nem o degradam ou danificam, não estão abrangidas pela 

imunidade soberana estabelecida pela UNCLOS. Estariam situadas no grupo das 

―alterações do meio marinho‖, conforme organizado na Figura 5. Por exemplo, não 

incidiria imunidade soberana sobre submarinos militares estrangeiros que, em decorrência 

de tráfego intenso, e sem causar poluição ou dano ambiental, em área sob a jurisdição de 

um Estado costeiro: inviabilize ou obstrua a realização de outras atividades marítimas na 

área (prospecção de recursos minerais, pesca, turismo, pesquisa científica); coloque em 

risco a segurança de oleodutos ou outras estruturas subaquáticas (fazendo elevar os valores 

de seguros, ou ensejando em quebras de contratos comerciais, por exemplo); iniba 

investimentos econômicos estrangeiros na referida região de tráfego.  
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ou de energia no meio marinho, incluindo os estuários, sempre que a mesma provoque ou possa vir provocar 

efeitos nocivos, tais como danos aos recursos vivos e à vida marinha, riscos à saúde do homem, entrave às 

atividades marítimas, incluindo a pesca e as outras utilizações legítimas do mar, alteração da qualidade da 

água do mar, no que se refere à sua utilização, e deterioração dos locais de recreio;‖ UNCLOS, 1982, artigo 

1, grifos nossos. 



 
 

105  

Poder-se-ia argumentar que, nas hipóteses de não incidência da imunidade soberana 

sobre os navios de guerra, e os demais meios navais comissionados para a realização de 

operações militares governamentais, incidiria a imunidade de jurisdição. Porém, se de um 

lado a UNCLOS não distinguiu a incidência espacial de aplicação da imunidade soberana, 

por outro lado, ela delimitou a aplicação da imunidade de jurisdição dos navios de guerra 

ao alto-mar.
321

 Sobre o mar territorial, a UNCLOS dispôs que incide a responsabilidade 

internacional sobre o Estado de bandeira do navio de guerra e outros navios de Estado 

utilizados para fins não comerciais (atuando em pesquisa científico-militar, por exemplo), 

nos seguintes termos: 

 

Caberá ao Estado de bandeira a responsabilidade internacional por qualquer 

perda ou dano causado ao Estado costeiro resultante do não-cumprimento, por 

navio de guerra ou outro navio de Estado utilizado para fins não comerciais, das 

leis e regulamentos do Estado costeiro relativos à passagem pelo mar 

territorial ou das disposições da presente Convenção ou demais normas de 

direito internacional.
322

 

 

No alto-mar, portanto, permanece ampla a liberdade de operação dos navios de 

guerra. Porém, na ZEE, os navios de guerra passaram a contar com o ―direito de passagem 

poluente‖ incluindo o dumping
323

, tendo em vista o já praticado direito de passagem, agora 

acrescido da imunidade soberana em relação às regras de proteção e preservação do meio 

ambiente marinho. 

Na prática internacional, contudo, a consequência foi um recrudescimento das 

restrições aplicadas pelo Estado costeiro à navegação estrangeira no mar territorial, de 

modo geral sob a alegação de proteção aos recursos marinhos, associada a razões de 

segurança e defesa.
324

 Por exemplo, a Coréia do Norte e a China impõem ostensivamente 

tais restrições, explicitamente com base em argumentos de defesa militar. A Coréia do 

Norte, ainda em 1977, declarou uma ―zona militar‖ estendendo-se por 80 quilômetros a 

partir das águas territoriais no Mar do Leste até a linha divisória da Zona Econômica no 

Mar do Oeste, com o propósito de salvaguardar sua soberania em tal zona. Os navios e 

aeronaves militares estrangeiros são proibidos de adentrá-la, e os civis são autorizados caso 
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haja acordo ou autorização prévia do governo norte-coreano.
325

 Já a China, em 2016, após 

incidentes envolvendo os seus caças e aeronaves norte-americanas, exigiu que os EUA 

parassem imediatamente os voos de vigilância na zona que consideram como Área de 

Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) sobre o Mar do Sul da China.
326

 

Também por outras razões menos ―cruciais‖ ao Estado costeiro, já se ignorou a 

imunidade de jurisdição de navios de guerra, como ocorreu no caso ARA Libertad, entre 

Argentina versus Ghana, em 2012. Neste, a Suprema Corte de Ghana acolheu o pedido do 

fundo de investimento NML para que fosse arrestada a fragata argentina de treinamento 

militar ARA Libertad, que se encontrava aportada em Ghana. A Argentina solicitou 

providências ao ITLOS, que, em medida de urgência, determinou a liberação da fragata, 

declarando ter sido violada a imunidade de jurisdição dos navios de guerra.
327

 

Na ZEE, a UNCLOS estabeleceu direitos de soberania ao Estado costeiro, e 

referenciou a aplicabilidade das demais normas de direito internacional sobre tal espaço
328

, 

o que inclui a imunidade de jurisdição. Na prática internacional, todavia, verifica-se que 

tanto há Estados costeiros autorizando que ocorram em sua ZEEs operações navais 

estrangeiras de caráter militar
329

, como há aqueles que estabelecem limites às atividades 

militares estrangeiras nesse espaço
330

, bem como os que estabelecem limites para fins de 

proteção ambiental, a exemplo da criação de zonas marinhas protegidas, ou restrições de 

passagem com base em ordenamentos espaciais marítimos. 

Ademais, em seu Preâmbulo, a UNCLOS estabeleceu que as matérias não 

reguladas por ela deveriam ser regidas pelas normas e princípios do Direito Internacional 

geral
331

. Nas subseções seguintes, tais matérias e o Direito Internacional incidente são 

analisados, especificamente quanto aos navios de Estado em operações militares. 
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 UNCLOS, 1982, artigo 58. 
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 OXMAN, 1984, p. 809-863. 
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2.3.2 Os limites estabelecidos pelo jus in bellum e pelo jud ad bellum 

 

A UNCLOS não demarcou a incidência temporal de aplicação do princípio da 

imunidade soberana, se aplicável em tempo de paz, de guerra, ou de agressões deliberadas 

ou conflitos armados. Como em tempo de guerra vigem restrições específicas do jus ad 

bellum e do jus in bellum, que incluem proteções humanitárias e ambientais
332

, e a 

UNCLOS não as derrogou, então tal imunidade deve incidir apenas em contexto de paz. 

Como ainda não é possível conhecer todas as suscetibilidades do meio ambiente 

marinho aos impactos das operações militares navais, impera o dever de cumprir os limites 

já estabelecidos pela ordem jurídica internacional. Por exemplo, no âmbito do Direito 

Penal Internacional (ICL, sigla em inglês), o Estatuto de Roma classifica como crime de 

guerra, e consequente incidência da competência do Tribunal Penal Internacional, o ato de 

―Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará [...] prejuízos 

extensos, duradouros e graves no meio ambiente [...].‖
333

 

Em nível de soft law, há a Resolução 2749 (XXV), de 27 de dezembro de 1970, da 

Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA, sigla em inglês), que reconhece o fundo do 

mar e do oceano fora de qualquer jurisdição nacional, e dispõe que essas áreas devem ser 

preservadas exclusivamente para fins pacíficos,
334

 sendo que, até a presente data, nenhuma 

punição foi aplicada por violação da referida Resolução. Já a Resolução 63/211, de 19 de 

dezembro de 2008, da UNGA, determinou ―a necessidade de proteger e preservar o 

ambiente marinho de acordo com as normas internacionais‖
335

, por ocasião do problema 

das manchas de óleo no litoral libanês, causadas pelo bombardeio israelense contra a 

usina termelétrica de al-Jiyeh durante a guerra de 2006. 
O Manual San Remo sobre Direito Internacional Aplicável aos Conflitos Armados 

no Mar, de 12 de junho de 1994, que foi preparado por um grupo de especialistas navais e 

juristas junto à Cruz Vermelha, é um instrumento de soft law, que versa sobre uma lei de 
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guerra naval, incluindo disposições para proteção do meio marinho. Por exemplo, em seu 

parágrafo 11, dispõe sobre a proibição de conduzir guerra naval em áreas contendo 

ecossistemas raros ou frágeis, ou no habitat de espécies ou outras formas de vida marinha 

empobrecidas, ou ameaçadas de extinção. E, conforme o parágrafo 47, ―h‖, devem ser 

isentos de ataque os navios designados ou adaptados exclusivamente para responder a 

incidentes de poluição no meio marinho.
336

 

Quanto à reparação, ou compensação, pelos danos ambientais sofridos em tempo de 

guerra ou de conflito armado, há o precedente aberto pela Comissão de Compensação da 

ONU (UNCC, sigla em inglês), que foi estabelecida para intermediar a indenização por 

perdas e danos sofridos durante a invasão e ocupação do Iraque ao Kuwait, na Guerra do 

Golfo (1990 -1991)337. Por sua vez, o PNUMA (atual UM Environment), através do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP, sigla em inglês), realiza 

avaliações ambientais, e busca minimizar as ameaças ambientais ao bem-estar humano 

provenientes das causas e conseqüências ambientais de conflitos e desastres.
338

  

Ainda é limitado o aparato normativo no jus in bellum relativo à proteção do meio 

ambiente na vigência de guerras ou conflitos armados. Além disso, tem-se acumulado 

exemplos de ineficácia de tais normas, tal como no caso de Dafur (2003-2008), acima 

citado.
339

 Na ocasião, o UNSCR não foi eficaz para cessar a continuidade das violações e 

dos ataques massivos à população civil local, não conseguindo aplicar, o que denominava 

de ―princípio da responsabilidade de proteger‖.
340

  

 

2.3.3 A imunidade soberana face ao Direito Internacional do Meio Ambiente 

 

Sob a perspectiva do Diálogo das Fontes, não é coerente
341

 com o Direito 

Internacional, especialmente quanto às restrições aplicadas aos métodos militares e à 
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proteção internacional do meio ambiente, interpretar que a UNCLOS tenha isentado de 

responsabilidade
342

 os Estados em relação a quaisquer danos decorrentes de impactos 

ambientais causados por seus navios em operações militares. O método do Diálogo das 

Fontes pressupõe compreender o Direito Internacional como um sistema dotado de um 

repertório, que são as normas internacionais, e de uma estrutura, que são as regras que 

determinam o relacionamento entre os elementos desse repertório.
343

  

Não é coerente com o Direito Internacional do Meio Ambiente (IEL, sigla em 

inglês), a interpretação de que a UNCLOS, através da imunidade soberana, tenha 

estabelecido um ―passe livre‖ nos espaços marítimos para os navios de guerra, e outras 

embarcações a serviço governamental, para cometerem ilícitos cotidianamente (em tempo 

de paz), imunizados pela desobrigação genérica de preservar e conservar o meio ambiente 

marinho.  

Além dos contornos estabelecidos pela própria UNCLOS, também os Acordos 

globais e regionais, os princípios e o direito consuetudinário relacionados à proteção 

ambiental delimitam tal imunidade, por preverem hipóteses específicas de responsabilidade 

por impactos ambientais em períodos de paz.  

Por exemplo, a Convenção de Modificação Ambiental (ENMOD, sigla em inglês) 

(1976) proíbe a utilização de técnicas de modificação ambiental para fins militares. Como 

a referida proibição incide sobre a prática em si de alteração ambiental, independentemente 

se tiver sido empreendida para causar um dano ambiental marinho especificamente, e não 

se restringindo à ocorrência dele
344

, ela poderia ser aplicada aos seus signatários, ou 

àqueles que, diante de um caso concreto, aceite a sua incidência, em caso de impactos 

ambientais decorrentes de operações militares navais causadoras de danos a um Estado. 

Em seus 10 artigos e Anexo, a ENMOD (1976) expressa preocupação com o uso 

militar de técnicas de modificação ambiental. No artigo II, define ―técnicas de modificação 

ambiental‖ como sendo ―qualquer técnica para mudar - através da manipulação deliberada 

de processos naturais - a dinâmica, composição ou estrutura da Terra, incluindo sua biota, 
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litosfera, hidrosfera e atmosfera, ou do espaço exterior‖.
345

 Segundo o Comitê Consultivo 

de Peritos da Convenção, são exemplos ilustrativos de fenômenos que podem ser causados 

pelo uso de técnicas de modificação ambiental, conforme definido no referido artigo II:  

 

[...] terremotos; tsunamis; uma perturbação no equilíbrio ecológico de uma 

região; mudanças nos padrões climáticos (nuvens, precipitação, ciclones de 

vários tipos e tempestades tornadicas); mudanças nos padrões 

climáticos; mudanças nas correntes oceânicas; mudanças no estado da camada de 

ozônio; e mudanças no estado da ionosfera.
346

 

 

Do mesmo modo deve ser interpretado o Tratado que proíbe testes de armas 

nucleares na atmosfera, no espaço sideral e sob a água (CTBT, sigla em inglês) (1963), em 

prol de sua aplicabilidade às operações militares navais em tempo de paz que porventura 

causem danos a um Estado, posto não estar restrito à ocorrência de um dano ambiental, ou 

ao objetivo de causar efeito nocivo aos seres humanos ou ao meio ambiente. Em seu artigo 

1, determina que as Partes se comprometam ―a proibir, impedir e não realizar qualquer 

teste de explosão de arma nuclear, ou qualquer outra explosão nuclear, em qualquer lugar 

sob sua jurisdição ou controle: (a) na atmosfera; além de seus limites, incluindo o espaço 

exterior; ou debaixo d'água, incluindo águas territoriais ou alto-mar; [...].‖
347

 

Para o infortúnio da segurança do meio ambiente marinho, uma interpretação literal 

da imunidade soberana isentaria as operações de navios de guerra da aplicabilidade do 

Tratado sobre a Proibição da Colocação de Armas Nucleares e Outras Armas de 

Destruição em Massa no Fundo do Mar, no Fundo do Oceano e no Subsolo (Seabed 

Treaty) (1971). Os seus onze artigos são pautados na pretensão de excluir da corrida 

armamentista o leito do mar, o fundo do oceano, e o seu subsolo, contudo sem interferir 

nos ―direitos reconhecidos pelo direito internacional, incluindo as liberdades do alto-mar e 

os direitos dos Estados costeiros com relação à exploração e explotação de suas 

plataformas continentais.‖
348

 Pelo seu artigo 1, os Estados partes  

 

[...] comprometem-se a não colocar ou depositar no leito do mar, no fundo do 

oceano e no seu subsolo além do limite exterior da zona do leito do mar, [...] 

qualquer arma nuclear ou qualquer outros tipos de armas de destruição em 

massa, bem como estruturas, instalações de lançamento ou quaisquer outras 
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instalações especificamente projetadas para armazenar, testar ou usar tais 

armas.
349

  

 

O seu artigo 3, por sua vez, determina que os Estados partes possam ―verificar, 

mediante observação, as atividades de outros Estados partes no Tratado, no leito marinho e 

no oceano, no solo e subsolo além da zona referida no artigo I, desde que a observação não 

interfira em tais atividades.‖
350

 

  Para a incidência do referido Tratado, faz-se necessária uma interpretação 

restritiva da imunidade soberana estabelecida na UNCLOS, para que não se considere as 

armas de destruição em massa como substâncias ou energias de mero efeito nocivo 

configurador de poluição marinha. São catastróficos os riscos de uma ou várias detonações 

nucleares nos fundos marinhos ou oceânicos, de forma que devem integrar uma 

modalidade específica de dano, qual seria a de ―hecatombe ambiental‖, quando causasse  

grande mortandade, ou grande perda de ecossistemas, por exemplo. Ainda assim, o Seabed 

Treaty não põe a salvo todo o meio marinho de tal prática, posto não incidir sobre os 

fundos dos mares em águas territoriais. Uma proteção ampla contra tais riscos, e outros, é 

almejada através do Projeto do Tratado de Proibição de Armas Nucleares (TPAN, sigla em 

inglês)
351

, de 7 de julho de 2017. 

Quanto aos Acordos regionais, destaca-se a Convenção de Barcelona para a 

Proteção do meio marinho e da região costeira do Mediterrâneo, e seus Protocolos 

(1976/1995). Apesar de conter a mesma cláusula de imunidade soberana aos navios de 

guerra, ela foi invocada pela IMO para a prestação de assistência
352

 no caso do bombardeio 

israelense ao Líbano, em 2006, já citado. Por sua vez, a Convenção de Cartagena (1983), 

para a proteção e desenvolvimento do meio marinho da região do Caribe, contém 

disposições similares à Convenção de Barcelona, mas sem cláusulas de imunidades ou 

exceções, podendo também ser aplicada à hipótese em análise. 
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2.4 O DANO DECORRENTE DE IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR 

OPERAÇÕES MILITARES NAVAIS COMO ILÍCITO INTERNACIONAL 

 

A UNCLOS deve ser compreendida em coerência com a Carta das Nações Unidas, 

e seus respectivos objetivos quanto ao estabelecimento de relações pacíficas entre os 

Estados membros. Não é coerente interpretar que o Estado signatário da UNCLOS, por não 

poder impor sua jurisdição, nem recorrer à jurisdição de alguma corte internacional, tivesse 

como única opção a invocação do direito de autodefesa, através de retaliação por ato de 

império. Até porque a retaliação poderia acarretar outros impactos ambientais ou agravar 

os já configurados, conforme ocorreu na Guerra do Golfo (1990-1991).
353

 

Dada as imunidades de jurisdição e soberana estabelecidas especificamente em prol 

dos navios de guerra, a obrigação de reparar eventual dano decorrente dos impactos 

ambientais de suas atividades, através de vias pacíficas, somente tem escopo no âmbito da 

responsabilidade internacional dos Estados.  

Para a configuração do ilícito internacional, contudo, primeiramente deve-se 

identificar a obrigação jurídica internacional assumida pelo Estado que foi descumprida. 

Para que o dano decorrente de impactos ambientais causados por operações militares 

navais configure-se como ilícito internacional, o Estado de bandeira responsável por tais 

operações teria que ter assumido alguma obrigação internacional relacionada a tais 

impactos, ou aceitado, diante do caso em concreto, a jurisdição da corte onde o litígio foi 

denunciado.  

Conforme analisado nas seções anteriores, incidem normas internacionais sobre a 

hipótese de dano causado ao Estado costeiro em decorrência de impactos ambientais 

provocados por operações militares navais estrangeiras, não abrangidas pela imunidade 

soberana estabelecida na UNCLOS. Considerando as normas aplicáveis, para fins de 

responsabilização em tempo de paz, elas figuram entre Tratados, Acordos regionais, soft 

law, e contam com a adesão, ou ratificação, de centenas de Estados partes, obrigando-os, 

portanto. 

 O CTBT (1963), por exemplo, possui 125 Estados partes, incluindo as potências 

nucleares EUA, Rússia, Reino Unido, e Índia, mas sem França, China, e Coreia do 

Norte.
354

 O Seabed Treaty, por sua vez, conta com 94 Estados partes, incluindo EUA, 
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Rússia, Reino Unido, Índia e China, mas sem França e Coreia do Norte.
355

 Já a ENMOD 

(1976) possui 78 Estados partes, incluindo os EUA, Rússia, Reino Unido, Índia, China, e 

Coreia do Norte, mas sem a França, por exemplo.
356

  

No entanto, ainda é limitado o número de processos apresentados aos tribunais 

internacionais relacionados aos danos decorrentes de impactos ambientais causados por 

operações militares em tempo de paz. E, na escassa jurisprudência correlata, predominam 

abordagens processuais, ao invés de análise de mérito em prol da tutela do meio ambiente 

marinho, como ocorreu nos casos da Nova Zelândia versus França (1973)
357

, Nova 

Zelândia versus França (1995)
358

, e República das Ilhas Marshall (RMI) versus Reino 

Unido, Índia e Paquistão (2015)
359

. 

Por isso, cabe ao Estado costeiro adotar sistemas regulatórios internos, ou procurar 

realizar Acordos bilaterais ou regionais, para fins de proteção e preservação dos recursos 

marinhos, bem como de segurança das atividades marítimas em suas águas jurisdicionais, 

conforme se propõe para a Amazônia Azul no próximo capítulo. 
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 UNODA, 2019c. 
357

 A Nova Zelândia abriu um processo junto à Corte Internacional de Justiça (CIJ), reclamando de testes 
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(Nova Zelândia v. França). Decisão em: 22 de setembro de 1995. Disponível em: < https://www.icj-
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desarmamento nuclear (Ilhas Marshall v. Reino Unido, Índia, Paquistão). Decisão em: 5 de outubro de 
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3  O MONITORAMENTO SOBRE ATIVIDADES MILITARES ESTRANGEIRAS 

NA AMAZÔNIA AZUL COMO MEDIDA DE DEFESA AMBIENTAL PROATIVA 

 

Sobre os desafios que se impõem na atualidade ao princípio da liberdade de 

navegação, inclusive no alto-mar, o então Presidente do ITLOS, Rüdiger Wolfrum, emitiu 

a Declaração ―Liberdade de Navegação: Novos Desafios‖, em 8 de janeiro de 2008. Nela, 

Wolfrum afirmou que apesar de o princípio da livre de navegação ser um dos mais antigos 

e reconhecidos que incide sobre o espaço oceânico, e atualmente referenciado na 

UNCLOS, há vários desafios a serem enfrentados, tais como as questões ambientais e as 

tentativas de reforçar a segurança no mar, por exemplo, contra a ameaça do terrorismo e da 

proliferação de armas de destruição em massa.
360

 

Vem sendo estabelecidos limites a partir de instrumentos internacionais específicos, 

que obrigam os Estados costeiros a adotarem medidas, unilateralmente ou em conjunto 

com a IMO, para a gestão e o controle da navegação internacional. Além disso, há as 

restrições que podem decorrer de medidas tomadas diretamente pela IMO, que, por 

exemplo, pode designar Áreas Marítimas Particularmente Sensíveis (PSSAs, sigla em 

inglês) que necessitem de proteção especial devido a sua importância ecológica, 

socioeconômica, ou científica, e porque podem estar vulneráveis a danos resultantes das 

atividades de transporte marítimo internacional.
361

 

Dentre as várias ameaças ao meio ambiente marinho, a proliferação de armamentos 

desponta como a mais grave, e tem sido o foco da principal ação proativa para a segurança 

internacional com alto impacto nas atividades marítimas, que é a Iniciativa de Segurança 

Contra a Proliferação (PSI, sigla em inglês), criada em 2003, pelo governo norte-

americano. A PSI objetiva impedir atividades de proliferação de armas químicas, 

biológicas, nucleares, as suas formas de lançamento e os materiais correlatos, que possam 

ser empreendidas tanto por Estados como por agentes não estatais.
362

 Nesse intuito, a PSI 

propõe ações diplomáticas, mas também o uso da força militar para, por exemplo, 

interceptar e inspecionar embarcações e apreender cargas, mesmo em águas internacionais. 

Apesar das discussões que afirmam que estas medidas conflitam com a UNCLOS, a PSI 
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tem encontrado efetividade através de acordos bilaterais negociados entre os EUA e outros 

países.
363

 

Se a intercepção de um navio estrangeiro pelo Estado costeiro em suas águas 

interiores não pode ser contestada à luz do Direito do Mar, já no mar territorial, os Estados 

costeiros só poderiam tomar medidas contra a passagem que não fosse inocente.
364

 De toda 

forma, apesar de não constar o tráfego com armas de destruição em massa na lista de 

atividades nocivas
365

 ao Estado costeiro, eles poderiam no âmbito do direito interno
366

 

considerar tal atividade como crime. Dessa forma, invocaria o direito de adotar medidas 

coercivas contra tal crime cometido a bordo do navio estrangeiro, por perturbar a paz do 

país ou a boa ordem do mar territorial, ou por considerar que suas consequências 

estendem-se ao Estado costeiro. No mesmo sentido, os Estados costeiros poderiam 

considerar crime o transporte de resíduos nucleares ou o transporte de mercadorias 

perigosas.
367

 

A Resolução S/RES/1540 (2004) do UNSC, por sua vez, prevê que ―a proliferação 

de armas nucleares, químicas e biológicas, bem como os seus meios de distribuição, 

constituem uma ameaça à paz e segurança internacionais‖ e demanda que todos os Estados 

passem a ―adotar e aplicar leis efetivas apropriadas que proíbam qualquer ator não-estatal 

de […] transportar, transferir ou usar armas nucleares, químicas ou biológicas e seus meios 

de entrega [...].‖
368

 

Em relação ao alto-mar, em regra, a intercepção de navios deve ser feita apenas 

pelo Estado de bandeira do navio.
369

 Todavia, há exceções que autorizam um Estado 

embarcar e inspecionar uma embarcação que não arvora a sua bandeira, tais como: a 

hipótese de renúncia por parte do Estado de bandeira se a embarcação estiver sem 

nacionalidade, ou se a embarcação estiver envolvida em pirataria, escravidão ou 

transmissão não autorizada; as resoluções do UNSC, tal como a S/RES/1373 (2001) sobre 

terrorismo
370

, que forma a base jurídica das operações de interceptação marítima realizadas 
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por várias unidades navais no Oceano Índico e na costa da Somália; e as medidas 

cautelares tomadas pelas autoridades portuárias, em complemento às resoluções da ONU, 

tal como a segurança de contêineres criada pelos EUA, que tenta estender a zona de 

segurança para o exterior, deslocando as atividades de segurança e triagem para a fronteira 

do país exportador.
371

 

Na ZEE, diante da imunidade soberana assegurada às embarcações militares, cabe 

ao Estado costeiro, interessado em proteger e conservar os recursos marinhos nessa área, 

bem como a segurança das atividades marítimas, a adoção de sistemas regulatórios 

internos ou bilaterais, preventivos e de responsabilização, com respaldo na UNCLOS. Tal 

abordagem foi seguida pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia, que adotaram 

normas penais para reforçar a segurança marítima, e combater e prevenir poluição 

marítima e outros ilícitos ambientais.
372

 

Ressalte-se que a questão da legalidade das atividades militares em ZEEs foi objeto 

de controvérsia durante as negociações da UNCLOS, e ainda persistem divergências 

substanciais, haja vista o não enfrentamento direto da matéria pela UNCLOS, e a 

possibilidade de interpretações diversas.
373

 Tal discussão é de interesse tanto dos Estados, 

como da comunidade internacional, sobretudo frente aos direitos de proteção do meio 

ambiente marinho concedidos pela UNCLOS aos Estados costeiros.  

Nesse trabalho, no qual se defende a possibilidade de os Estados estabelecerem 

limites às atividades militares estrangeiras em ZEEs, apoia-se tanto na argumentação 

jurídica acima estabelecida, como em ocorrências práticas, doravante discutidas nas seções 

seguintes.  
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3.1 A REGULAÇÃO SOBRE ATIVIDADES MILITARES ESTRANGEIRAS NAS ZEEs 

PELOS ESTADOS COSTEIROS E A RESISTÊNCIA NORTE-AMERICANA 

 

Vários Estados, sob suas respectivas perspectivas, manifestaram interesse em 

resguardaresm suas ZEEs de atividades militares estrangeiras. Por exemplo, após realizar 

um estudo, no período de 2003 a 2005, no intuito de restringir atividades militares 

estrangeiras na ZEE japonesa, pesquisadores da Ocean Policy Research Foundation 

(OPRF) elaboraram as Diretrizes para Navegação e Sobrevivência na Zona Econômica 

Exclusiva. Nesse intento, partiram da noção de que as atividades militares navais não são 

compatíveis com o objetivo da UNCLOS quanto ao ―uso pacífico‖ dos mares.
374

 Entre 

2012 e 2013, revisaram e amenizaram tais Diretrizes, e elaboraram os ―Princípios para 

Construir Confiança e Segurança nas ZEEs da Ásia e Pacífico‖.
375

 

Dentre as Diretrizes, constava, por exemplo, que para o exercício de direitos e 

obrigações relacionados à proteção do meio ambiente e recursos marinhos, os Estados 

costeiros poderiam limitar a navegação de navios militares em sua ZEE.
376

 Contudo, ao 

transformá-las em princípios, restou apenas o encorajamento genérico para que os Estados 

envolvidos se abstivessem de realizar atividades militares em áreas ricas em recursos vivos 

ou não vivos, em áreas ativas de exploração e explotação de recursos, e em áreas que 

foram identificadas como particularmente sensíveis de acordo com padrões 

internacionais.
377

 

Para além de diretrizes ou princípios, atualmente dezenove Estados possuem algum 

tipo de regulamentação que limitam de alguma forma atividades militares em suas ZEEs, e 

muitos outros o fazem em relação aos seus mares territoriais.
378

 A Coréia do Norte e a 
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China, por exemplo, impõem ostensivamente tais limitações sobre suas ZEEs, com base 

em argumentos de defesa militar.  

A Coréia do Norte proíbe que navios e aeronaves militares estrangeiros adentrem 

na área que denominou, em 1977, como ―zona militar‖, e que se estende por 80 

quilômetros a partir das águas territoriais no Mar do Leste indo até o final da zona 

econômica no Mar do Oeste. O motivo é a salvaguarda de sua soberania, sendo que até os 

civis somente são autorizados a adentrá-la se houver acordo ou autorização prévia do 

governo norte-coreano.
379

 

A China denominou uma Área de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) sobre o 

Mar do Sul da China,
380

 e, a partir de 2016, após incidentes envolvendo os seus caças e 

aeronaves norte-americanas, exigiu que os EUA parassem os voos de vigilância sobre tal 

ADIZ. Inclusive, outros países também possuem ADIZ sobre águas jurisdicionais, tais 

como: Indonésia (na ilha de Java); EUA (continentais, Alasca, Guam, e Havaí); Japão; 

Canadá; e França.
381

 

Os outros dezessete Estados costeiros estabelecedores de limitações em suas ZEEs, 

de modo geral, buscam interpretar os dispositivos da UNCLOS em coerência com o 

princípio do uso pacífico dos mares, mas esbarram na resistência dos EUA, que fazem 

oposição através de seu Programa de Operações de Liberdade de Navegação (FONOP, 

sigla em inglês).
382

 As restrições impostas ou reinvindicadas pelos Estados costeiros em 

relação às atividades militares nas suas ZEEs, bem como outros tipos de regulamentações 

sobre os espaços marítimos, encontram-se elencadas no Manual de Referência de 

Reivindicações Marítimas (MCRM, sigla em inglês), emitido pelo Representante do 

Departamento de Defesa para Assuntos da Política do Oceano (REPOPA).
383

 No quadro 

abaixo, foram organizadas tais restrições ou reinvindicações: 
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Quadro 5 - Restrições ou reinvindicações de Estados, relacionadas à navegação militar 

estrangeiras em Zonas Econômicas Exclusivas. 

 

Estados Restrições / Reinvindicações 

(ZEE) 

Data Posicionamento dos 

EUA 

1. Bangladesh Proíbe exercícios ou operações 

militares, especialmente armas / 

explosivos, na ZEE ou 

plataforma continental sem 

permissão do governo. 

Declarou em 

julho de 2001, 

quando ratificou 

a UNCLOS. 

Os EUA protestaram 

contra essas 

proibições, em 2001, 

não as reconhecendo.  

2. Brasil Restringe exercícios e manobras 

militares na ZEE sem 

consentimento do governo. 

Publicou a Lei 

8.617/1993. 

Os EUA não 

reconhecem essa 

restrição. 

3. Burma 

(Myanmar) 

Reinvindica autoridade para 

sujeitar coma amplas 

restrições (não especificadas). 

a liberdade de navegação e 

sobrevôo. 

Lei nº 3/1977. 

Lei do Mar 

Territorial e das 

Zonas Marítimas. 

 

Essas reivindicações 

não são reconhecidas 

pelos EUA.  

 

4. Canadá Exige relatórios obrigatórios de 

navios e regulamentação de 

navios de bandeira estrangeira 

que entram e transitam por áreas 

da ZEE reivindicada pelo 

Canadá, e mar territorial, sem 

isenção para todos vasos com 

imunidade soberana. 

Regulamentos da 

Zona de serviços 

de tráfego de 

navios do norte 

do Canadá 

(NORDREGS). 

Julho de 2010. 

 

Os EUA protestaram 

contra esses 

regulamentos em 

2010. 

 

5. China Reivindica que todos os 

levantamentos e mapeamentos 

atividades no ar territorial, 

terrestre e águas, bem como 

outras áreas marítimas sob 

Jurisdição da RPC, realizados 

por entidades estrangeiras 

exigem, demandam prévia 

aprovação. Topografia e 

mapeamento sem a aprovação é 

considerada uma ofensa 

criminal, e os infratores podem 

ser multados, ordenados a 

deixar o país e / ou processado 

sob a lei da RPC. Não distingue 

as pesquisas civis das militares. 

----- 

Anunciou o estabelecimento de 

uma Zona de Identificação de 

Defesa Aérea (ADIZ) no Mar 

da China Oriental, cujas partes 

cobrem o espaço aéreo 

internacional. Requer que todas 

as aeronaves que voam no 

ADIZ cumpram regras 

específicas. Os requisitos de 

ADIZ da China não distingue 

Despacho nº 75, 

de dezembro de 

2002. Inspeção e 

Lei de 

Mapeamento.  

----- 

Ministério de 

Defesa nacional, 

novembro de 

2013. 

Regras de 

Anúncio e 

Identificação 

Aérea 

 

 

Essas reivindicações 

não são reconhecidas 

pelos EUA.  
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aeronaves que pretendem entrar 

no espaço aéreo nacional da 

China e aqueles meramente 

sobrevoando o espaço aéreo 

internacional sem intenção de 

entrar no espaço aéreo nacional 

chinês. 

6. Coreia do 

Norte 

Nenhuma pessoa estrangeira, 

navio ou aeronave pode tirar 

fotografias, investigar, [ou] 

pesquisar na ZEE sem 

aprovação prévia. 

Decreto que 

institui a ZEE, de 

junho de 1977. 

Essa proibição não é 

reconhecida pelos 

EUA. 

7. Equador Reivindicou exigir notificação e 

autorização prévia para: navios 

de guerra, auxiliares navais, 

outras embarcações ou 

aeronaves; e navios movidos a 

energia nuclear ou transporte de 

substâncias radioativas, tóxicas, 

perigosas ou perigosas dentro 

de seus ―espaços marítimos‖. 

Alegou proibir ―militares 

exercícios ou manobras de 

qualquer tipo‖ em seus ―espaços 

marítimos‖. 

Declaração 

mediante 

ratificação da 

UNCLOS, em 

setembro de 

2012. 

 

8. Guiana Reivindica a jurisdição no 

espaço aéreo sobre a ZEE. 

---- 

Reivindica a autoridade para 

estabelecer rotas marítimas, 

esquemas de separação de 

tráfego, etc., para navios 

estrangeiros passarem por áreas 

designadas. Não distingue 

navios civis e militares. 

Lei nº 10, 

outubro de 1977. 

Lei das 

Fronteiras 

Marítimas 

---- 

Lei das Zonas 

Marítimas, 

setembro de 

2010. 

Essas reivindicações 

não são reconhecidas 

pelos EUA.  

 

9. Haiti É proibida a entrada de portos, 

proprietários e operadores de 

embarcações de qualquer 

tonelagem nos portos, águas 

territoriais e na ZEE se 

transportarem resíduos, 

resíduos, resíduos ou qualquer 

outro material susceptível de 

pôr em risco a saúde da 

população do país e poluir o 

meio marinho, aéreo e terrestre. 

Nota Verbal do 

Ministro do 

interior, 

Descentralização, 

Polícia Geral e 

Serviço Civil, em 

fevereiro de 

1988. 

 

Essa proibição não é 

reconhecida pelos 

EUA. 

10. Índia Requer consentimento prévio 

para exercícios ou manobras 

militares na ZEE ou em 

plataforma continental. 

---- 

Requer aviso prévio de 24 horas 

dos navios que entram na ZEE 

Declaração por 

ocasião da 

ratificação da 

UNCLOS, em 

junho de 1995. 

---- 

Aviso de 

Essas reivindicações 

não são reconhecidas 

pelos EUA. 
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com cargas ―incluindo 

mercadorias perigosas e 

produtos químicos, óleo, 

líquidos nocivos e substâncias 

nocivas e material radioativo". 

Navarea do QG 

naval, em janeiro 

de 1988. 

 

11. Irã Proíbe "atividades e práticas" 

militares estrangeiras na ZEE. 

Lei sobre as 

áreas marinhas 

da República 

Islâmica do Irã, 

de maio de 1993. 

Essa proibição não é 

reconhecida pelos 

EUA. 

12. Quênia Reivindica o direito de regular a 

passagem de navios de guerra e 

exercícios militares na ZEE, 

mas não estabelece nenhum 

regulamento. 

 

Lei das zonas 

marítimas, de 

agosto de 1989. 

Essa reivindicação 

não é reconhecida 

pelos EUA.  

 

13. Malásia Afirma que outros Estados não 

podem realizar exercícios ou 

manobras militares, em 

particular os que envolvem o 

uso de armas ou explosivos, na 

ZEE sem o consentimento do 

Estado costeiro. 

Declaração 

mediante 

ratificação da 

UNCLOS, em 

outubro de 1966. 

Essa proibição não é 

reconhecida pelos 

EUA. 

14. Maldivas Requer permissão prévia para a 

entrada de todos os navios 

estrangeiros na EEZ. 

 

Lei das zonas 

marítimas nº 

6/96, de junho de 

1996. 

Essa reivindicação 

não é reconhecida 

pelos EUA.  

 

15. Maurícias 

(Ilhas) 

Exige que navios de guerra e 

submarinos obtenham 

permissão antes de transitar pela 

ZEE. 

Regulamentos 

das Zonas 

Marítimas, de 

dezembro de 

1984. 

Essa reivindicação 

não é reconhecida 

pelos EUA.  

 

16. Paquistão Reivindica autoridade para 

regular a passagem de navios 

estrangeiros através de "áreas 

designadas" da ZEE.  

---- 

É necessária permissão prévia 

para estrangeiros navios de 

guerra para realizar exercícios 

militares e manobras na ZEE. 

Liberdade de navegação e 

sobrevôo reconhecida, mas 

aeronaves estatais estrangeiras 

devem apresentar planos de voo 

com a autoridade da aviação 

civil. 

Lei sobre Águas 

Territoriais e 

Zonas Marítimas, 

de dezembro de 

1976. 

---- 

Declaração 

mediante 

ratificação da 

UNCLOS, em 

fevereiros de 

1997. 

 

Essas reivindicações 

não são reconhecidas 

pelos EUA.  

 

17. Portugal Reconhecida apenas a "inocente 

passagem" para navios na ZEE.  

 

Lei nº 33 de 

maio de 1977. 

Essa reivindicação 

não é reconhecida 

pelos EUA. 

18. Tailândia  Exclui na ZEE ―qualquer uso 

não pacífico sem o 

consentimento do Estado 

Declaração 

mediante 

ratificação da 

Essa reivindicação 

não é reconhecida 

pelos EUA. 
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costeiro, em particular 

exercícios militares ou outras 

atividades que possam afetar os 

direitos ou interesses do Estado 

costeiro; e também exclui a 

ameaça ou uso da força. 

UNCLOS, em 

maio de 2011. 

19. Uruguai Exercícios militares na ZEE 

estão sujeitos à autorização 

prévia. 

Lei nº 17.033, de 

novembro de 

1998. 

Essa reivindicação 

não é reconhecida 

pelos EUA. 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados de REPOPA (2014). 

 

Em suma, apesar de os EUA ignorarem, ou não reconhecerem, as normas que os 

Estados costeiros têm estabelecido sobre suas respectivas ZEEs, tratam-se de 

manifestações de autonomias soberanas, por atos unilaterais, que impõem: a) Restrições 

aos ―usos não pacíficos‖ da ZEE sem consentimento, tais como os exercícios de armas; b) 

Requisitos para notificação prévia e / ou consentimento para trânsitos por embarcações de 

propulsão nuclear ou navios que transportem mercadorias perigosas, tais como petróleo, 

produtos químicos, líquidos nocivos e material radioativo; c) Limitação de trânsito de 

navios de guerra à passagem inocente na ZEE; d) Requisitos para permissão prévia de 

navios de guerra para entrar na zona contígua ou ZEE; e) Aplicação de leis e regulamentos 

ambientais domésticos. 

O Brasil, portanto, está dentre os países que estabelecem algum tipo de restrição a 

atividades militares estrangeiras na ZEE, dispondo no artigo 9º da Lei nº 8.617, de 4 de 

janeiro de 1993
384

, que deverá haver consentimento prévio do governo federal para que os 

Estados estrangeiros realizem exercícios ou manobras militares em sua ZEE, inclusive as 

que impliquem o uso de armas ou explosivos.  

Entretanto, o Brasil não possui regulamentação sobre o controle de tráfego de tais 

embarcações, nem estabelece sanções para o caso de descumprimento, nem dispõe sobre o 

caso de danos eventualmente provocados por tais atividades. Para fins de justificar a 

necessidade de regulamentação da referida lei, com vistas à proteção e à preservação dos 

recursos marinhos na ZEE brasileira, analisa-se a seguir o desconexo aparato regulatório 

brasileiro frente à demanda por defesa ambiental proativa na Amazônia Azul. 
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3.2 A DEMANDA POR DEFESA AMBIENTAL PROATIVA NA AMAZÔNIA AZUL E 

A SOBREPOSIÇÃO DE INTERESSES NO SISTEMA REGULATÓRIO MARÍTIMO 

BRASILEIRO 

 

Após concluída a UNCLOS, o Brasil iniciou o Plano de Levantamento da 

Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), aprovado pelo Decreto nº 98.145, de 15 de 

setembro de 1989
385

, sob o controle da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(CIRM). Em 2004, o LEPLAC encaminhou sua proposta de extensão da plataforma 

continental à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) da Organização das 

Nações Unidas (ONU), mas somente foi aprovada 80% da extensão pleiteada, e 

recomendada a elaboração de uma nova proposta, que vem sendo trabalhada na segunda 

fase do LEPLAC.
386

 Assim, atualmente o Brasil somente tem jurisdição 

internacionalmente reconhecida sobre os recursos marinhos contidos no limite das 200 

milhas náuticas. 

Contudo, a CIRM, por meio da Resolução nº 3, de 26 de agosto de 2010, aprovou a 

recomendação da Subcomissão para o LEPLAC, dispondo que ―o Brasil tem o direito de 

avaliar previamente os pedidos de autorização para a realização de pesquisa na sua PC 

além das 200 MN.‖
387

 Além disso, pela Instrução Normativa n° 1/MB/MD, de 1 junho de 

2011
388

, o Brasil estabeleceu o conceito de Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), nos 

seguintes termos: 

Art. 1° [...] o conceito de "Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)" perante a 

Marinha do Brasil: "compreendem as águas interiores e os espaços marítimos, 

nos quais o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, 

instalações, embarcações e recursos naturais vivos e não-vivos, encontrados na 

massa líquida, no leito ou no subsolo marinho, para os fins de controle e 

fiscalização, dentro dos limites da legislação internacional e nacional. Esses 

espaços marítimos compreendem a faixa de 200 milhas marítimas contadas a 

partir das linhas de base, acrescida das águas sobrejacentes à extensão da 

Plataforma Continental além das 200 milhas marítimas, onde ela ocorrer." 

(grifos nossos) (MD, 2011). 

 

O Brasil tem buscado mapear e gerenciar os recursos vivos e não vivos marinhos na 

área considerada AJB. O marco inicial, todavia, data do Plano Nacional de Gerenciamento 
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Costeiro (PNGC), promulgado pela Lei nº 7.661, de 1988. Para integrá-lo a uma política 

oceânica mais ampla, a CIRM aprovou, através da Resolução nº 05/1997, o PNGC II, que 

foi regulado pelo Decreto nº 5.300, de 2004.
389

 

Por sua vez, são princípios fundamentais do PNGC II, a observância da Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e da Política Nacional para os Recursos do Mar 

(PNRM). Esta tem como objetivo incentivar a exploração e o aproveitamento sustentável 

dos recursos do mar, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu 

subsolo, e das áreas costeiras adjacentes. 

Como um dos desdobramentos da PNRM, foi aprovado o Plano Setorial para os 

Recursos do Mar (PSRM), que se encontra na IX edição, tem vigência plurianual (2016-

2019), e é coordenado pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do 

Mar (SECIRM). Seus objetivos são conhecer e avaliar as potencialidades do mar, 

monitorar os recursos vivos e não vivos e os fenômenos oceanográficos e do clima das 

áreas marinhas sob jurisdição e de interesse nacional, visando à gestão, ao uso sustentável 

desses recursos e à distribuição justa e equitativa dos benefícios derivados dessa utilização.  

Em relação aos recursos vivos, pelos artigos 61 e 62 da Convenção, o Brasil 

assumiu em relação a sua ZEE o compromisso de: fixar as capturas permissíveis dos 

recursos vivos; assegurar que não ocorra um excesso de captura; buscar restabelecer os 

estoques de espécies ameaçadas por sobreexplotação; promover a otimização do esforço de 

captura em prol de um máximo de rendimento sustentável dos recursos vivos marinhos, 

incluindo as necessidades econômicas das comunidades costeiras que vivem da pesca, bem 

como as necessidades relacionadas ao desenvolvimento; e, não podendo realizar a 

totalidade da captura permissível em sua ZEE, deverá dar acesso ao excedente a outras 

nações, mediante Acordos ou Tratados, atendo-se à conservação dos recursos vivos.
390

 

Para o cumprimento de tais compromissos de gerenciamento, foi realizado um 

levantamento dos recursos vivos disponíveis na ZEE, e avaliado os seus potenciais 

sustentáveis de captura, através do Programa ―Avaliação do Potencial Sustentável de 

Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva‖ – Programa REVIZEE, que perdurou de 

1995 a 2005. Verificou-se em todas as regiões analisadas uma predominância de espécies 

plenamente explotadas, ou sobreexplotadas, sendo necessárias medidas de conservação dos 

estoques e restrição ao esforço de pesca, para a sua recuperação, bem como o 
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estabelecimento de novas áreas de proteção, como medida de manejo. Também se 

verificou uma variedade de organismos marinhos de valor biotecnológico que possuem 

propriedades com amplas aplicações, porém alta sensibilidade de grande parte dos 

ecossistemas recifais e de profundidade, que demandam, portanto, plano de gerenciamento 

específico.
391

 

Quanto aos recursos não vivos, constatou-se que constituem importantes fontes de 

riqueza na ZEE brasileira, tais como petróleo, gás natural, cascalhos, fosforitas, crostas 

cobaltíferas, diamantes, sulfetos e nódulos polimetálicos. O esforço em mensurá-los 

remonta a 1969, com o Programa de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM) e as 

Operações GEOMAR, e a 1972, com o Projeto de Reconhecimento Global da Margem 

Continental Brasileira (Remac), que envolveram várias Universidades e Instituições 

brasileiras e estrangeiras. Desde 1994, por sua vez, a Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM) passou a ter competência para a realização de pesquisas da geologia 

marinha na plataforma continental brasileira.
392

 

O monitoramento sobre o uso sustentável dos recursos marinhos até agora 

mapeados é precário. Primeiramente, porque é realizado pelos seus próprios ―usuários‖, 

que emitem os seus ―relatórios de uso‖, a exemplo dos relatórios da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), que tomam por base os dados divulgados pela Petrobrás. Em segundo, 

porque falta uma regulação específica sobre o ―uso sustentável‖ dos recursos marinhos. 

Assim, por exemplo, por não haver regramento específico, não é possível aplicar o artigo 

70 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), pelo qual ―Considera-se infração 

administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.‖
393

 

A própria definição de sustentabilidade possui vagueza semântica, que precisa ser 

preenchida com base nos interesses estratégicos nacionais, para que seja superada a 

utilização do conceito em abstrato, tornando-o operacional. E sua operacionalidade 

―consiste em instituir a integração entre as dimensões social, econômica, ambiental e 

institucional, através de critérios concretos de tomada de decisão, que trasponham as visões 

polarizadas e suplantem falhas transversais, ao possibilitar um pensamento linear, sem 
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reducionismos ecológico, econômico ou social.‖
394

 

No Brasil, a base conceitual de um desenvolvimento sustentável
395

 pode ser 

extraída da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), aprovada pela Lei nº 

6938/1981, que estabeleceu como objetivo a ―compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico.‖
396

 Especificamente sobre as AJB, essa compatibilização não ocorre na prática, 

diante da inexistência de um sistema de governança marítima inequívoco no Brasil, 

conforme verifica-se a seguir. 

 

3.2.1 As principais limitações do modelo de gestão compartilhada adotado pelo Brasil nos 

espaços marítimos sob a sua jurisdição 

 

A ausência de um ordenamento espacial inequívoco na ZEE brasileira (integrado à 

Zona Costeira) tem gerado insegurança jurídica, sobreposição de atribuições, e agravado as 

disputas por espaços e recursos marinhos.
397

 Isso é evidenciado pela não concretização de 

uma gestão sustentável nos termos da PNRM, dada a forma descentralizada de regulação e 

de tomada de decisão sobre as várias atividades realizadas em um mesmo espaço 

marítimo.
398

 Pois, cada esfera de competência tem atuado em prol dos seus interesses, 

tendo prevalecido os econômicos em detrimento dos sociais, de segurança, e ambientais.
399

 

Por exemplo, a tomada de decisão sobre a oferta de blocos exploratórios de petróleo 

e gás não deveria prescindir da análise de impacto sobre áreas de preservação marinha, 

fontes de recursos pesqueiros, rotas de navegação, segurança e Defesa. Em 2019, o 

presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), todavia, concedeu autorização para leiloar áreas de exploração de petróleo na 

região do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, a despeito do risco para a sua 

biodiversidade.
400
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O interesse econômico tem sido proeminente, e a exploração de petróleo e gás 

natural tem se expandido para águas mais profundas. Atualmente, 80,4% do gás natural 

produzido no país provêm dos campos em mar, que produziram 32,8 bilhões de m³ em 

2018, sendo que 21 bilhões de m³ foram provenientes da camada de pré-sal, ou seja, de 

altas profundidades, de onde têm sido extraídas 55,2% da produção nacional total de 

petróleo.
401

  

Apesar de os campos exploratórios estarem localizados próximos as 200 milhas 

náuticas, o polígono do pré-sal é demarcado para além desse limite. Inclusive, foi adiada 

para 2020 a discussão pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) sobre a 

realização ou não de licitação de blocos exploratórios em uma área de pré-sal situada além 

das 200 milhas náuticas da costa brasileira. Tal área tem potencial para ampliar em até 

50% o volume atual de reservas de petróleo do Brasil
402

, envolve um possível pagamento 

de royalties à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA, sigla em inglês), e 

ainda pode ser alvo de disputa por outros países que venham reclamá-la como alto-mar.
403

 

Essa hipótese de reclamação sobre uma eventual área de alto-mar ressoa na vedação 

estabelecida pelo Brasil, através da Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, quanto à 

realização de exercícios militares na ZEE brasileira por outros Estados, sem o 

consentimento do Governo brasileiro.
404

 Além do resguardo aos interesses de soberania, tal 

vedação é necessária para a segurança das instalações offshore de pesquisa e de exploração 

de recursos nas AJB, e para a proteção dos recursos marinhos, o que demanda poderio 

naval para a fiscalização e a garantia do seu cumprimento. Ressalte-se que um dos quatro 

objetivos estratégicos previstos na Estratégia Nacional de Defesa (END), a cargo da MB, é 

a defesa proativa de plataformas petrolíferas marítimas.
405

 

                                                                                                                                                                                         
Proposta contra o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), para a proteção do Parque Nacional Marinho dos ABROLHOS. Salvador, 18 de setembro de 2019. 
401

 AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Anuário 

Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2019. Brasília: ANP, 2019.  
402

 MARINHA DO BRASIL (MB). Governo quer leiloar nova fronteira do petróleo e ampliar reservas em 

50%. Economia Azul: o caminho para sobrevivência e prosperidade do Brasil, 2019e. Disponível em: < 

https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/governo-quer-leiloar-nova-fronteira-do-

petr%C3%B3leo-e-ampliar-reservas-em-50>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
403

 CHEDID, T. da S. V.; SANTOS, E. M. dos. O pagamento de royalties do petróleo às Nações Unidas 

segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982: o caso do Alaska e Golfo do 

México. Revista Pensamento Jurídico – São Paulo, v. 13, n. 1, 2019. Disponível em: < 

https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/165>. Acesso em: 17 dez. 2019. 
404

 BRASIL, 1993, artigo 9º. 
405

 ANDRADE, I. de O. et al. Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul: soberania, vigilância e defesa 

das águas jurisdicionais brasileiras. Texto para discussão. Brasília, Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa 

https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/governo-quer-leiloar-nova-fronteira-do-petr%C3%B3leo-e-ampliar-reservas-em-50
https://www.marinha.mil.br/economia-azul/noticias/governo-quer-leiloar-nova-fronteira-do-petr%C3%B3leo-e-ampliar-reservas-em-50


 
 

128  

A manutenção do domínio sobre as AJB também repercute efeitos no 

gerenciamento dos recursos vivos marinhos, que já estão sobre-explorados. O ordenamento 

da atividade de pesca tem enfrentado dificuldades de cunho institucional, faltando 

mecanismos de controle e fiscalização adequados, ocorrendo conflitos entre grupos de 

interesse, e desequilíbrio de forças entre as instituições governamentais responsáveis pela 

gestão, dentre outros problemas estruturantes.
406

 

Também o desenvolvimento industrial, o aumento na distribuição de petróleo e gás, 

e a construção de portos têm agravado os conflitos de uso do espaço marítimo, e 

prejudicado a atividade pesqueira. Ao analisar a governança multilegislativa, ou seja, a 

realizada através de normas provenientes de fontes legislativas diversas, Prestrelo e Vianna 

(2016) identificaram conflitos de uso sobrepostos no estuário da Baía de Guanabara, no 

Rio de Janeiro. Constatarm o estabelecimento de zonas de pesca proibida sobre áreas 

pesqueiras importantes, não por questões ambientais ou de manejo, mas para resguardar 

rotas de navegação mercante e da Marinha, e para a segurança de oleodutos.
407

 O uso 

sustentável dos recursos marinhos é, portanto, uma problemática que deve ser enfrentada 

no Brasil, conforme se analisa na subseção seguinte. 

 

3.2.2 As limitações do monitoramento do uso sustentável dos recursos marinhos e da 

Defesa Ambiental proativa no Brasil 

 

O atual cenário internacional é ameaçador
408

, por envolver desafios mais 

complexos do que os que desencadearam conflitos no século XX. Os desafios de tal 

cenário podem ser agrupados em pelo menos quatro eixos principais: os relacionados à 

escassez de recursos naturais (água, alimentos, petróleo, etc.); a disputas por hegemonia 

global e/ou espaços estratégicos (aeroespacial, marítimo, fronteiriço, biodiverso); à 

disseminação da violência e proliferação de armamentos, com a participação de agentes 
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não estatais financiados, ou não, por Estados, tais como terroristas, ONGs, e empresas 

transnacionais; às dissimetrias quanto à capacidade tecnológica, com reflexos em 

estratégias militares, que variam, por exemplo, quanto à disponibilidade de emprego de 

mísseis intercontinentais, ciber weapons, armas antissatélites, Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANTs) e drones marítimos como armas, e robôs militares autônomos - 

Lethal autonomous weapons (LAWs),  

Especificamente quanto às áreas marítimas e os seus recursos vivos e não vivos, 

tem sido uma tendência entre os países costeiros a busca pelo estabelecimento de um 

regime de governança, tanto para defendê-los sob suas jurisdições, como para aproveitá-los 

de forma sustentável, bem como para estabelecer áreas de preservação marinha.
409

 Além 

disso, países como a Austrália e o Canadá, por exemplo, que se sentem diretamente 

ameaçados pelo ―terrorismo estratégico‖
410

, tendem a priorizar abordagens cooperativas e 

proativas, buscando ―Consciência Situacional‖, e assumindo posturas preventivas, para 

impedir ataques ao próprio território, neutralizando ameaças muito além de suas 

fronteiras.
411

 

No Brasil, a MB sempre atuou em prol da proteção do meio ambiente de forma 

proativa. Acompanhou todo o processo de construção da UNCLOS, contribuindo para a 

defesa dos interesses brasileiros na III CNUDM sobre o Direito do Mar.
412

 Na década de 

1990, propôs a criação da Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima 

Internacional (CCA-IMO), cuja Secretaria passou a funcionar integrada à Diretoria de 

Portos e Costas da Marinha, que, por sua vez, é responsável pela Gestão Ambiental na 

Marinha.
413

 

Além disso, a MB empreende atividades de monitoramento sobre os espaços 

marítimos, uma vez que cabe à AM orientar, fiscalizar e zelar pelos assuntos ―relativos à 

salvaguarda da vida humana e à segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias 
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interiores, e à prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou 

suas instalações de apoio.‖
414

 Também a MB contribui de várias formas para fins de 

concretização da Política Marítima Nacional (PMN), aprovada pelo Decreto nº 1.265/1994, 

―que tem por finalidade orientar o desenvolvimento das atividades marítimas do País, de 

forma integrada e harmônica […].‖
415

  

A MB, portanto, está inserida em uma estrutura de gestão e tomada de decisão 

compartilhadas sobre as AJB, envolvendo várias esferas de competência, que tem 

alcançado resultados razoáveis quanto ao monitoramento dos fenômenos oceanográficos, e 

à geração de conhecimento sobre as potencialidades dos recursos marinhos.
416

 Inclusive, 

conforme o Livro Verde de Defesa, ―é natural que o Ministério da Defesa e as Forças 

Armadas desempenhem um papel de protagonismo na proteção do meio ambiente, 

estabelecendo normas e fiscalizando a sua devida execução, promovendo boas práticas por 

todas as unidades militares e oferecendo qualificação profissional adequada.‖
417

 A MB 

realiza auditorias bienais sobre atividades poluentes, e, por meio de ações de Patrulha e 

Inspeção Naval, possui navios atuando na fiscalização de poluição causada por 

embarcações, plataformas e respectivas estruturas de apoio. 

A Defesa Ambiental brasileira, portanto, abrange as atividades de gestão, 

coordenação, e de atuação política da MB sobre as AJB.
418

 Sobre estas, além da atividade 

fim como Força Armada, prevista no artigo 142 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

a MB possui atribuições subsidiárias, conferidas pela Lei Complementar nº 97, de 9 de 

junho de 1999.
419

  

O aumento e a diversidade de atividades sobre os espaços marítimos potencializam 

o risco de conflitos, desdobrando-se em insegurança jurídica para a realização de 

potenciais investimentos, fragilizando a proteção do meio ambiente marinho, e 

comprometendo o binômio segurança/defesa.
420

 Por isso, vários Estados costeiros têm 
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empreendido Ordenamentos Espaciais Marítimos (MSPs, sigla em inglês)
421

 em áreas 

marinhas sujeitas a uma diversidade de pressões relacionadas ao desenvolvimento, onde 

ocorrem usos múltiplos, e com múltiplos objetivos, e se tem conseguido empreender 

abordagens de gerenciamento sustentável.
422

 

No Brasil, desde 2013, encontra-se em trâmite no Congresso Nacional o Projeto de 

Lei nº 6969, que versa sobre uma Política Nacional para a Conservação e o Uso 

Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar). No referido Projeto, além da 

definição de Planejamento Espacial Marinho, também consta a definição de ―uso 

sustentável‖ como sendo a ―utilização dos recursos naturais renováveis e dos ecossistemas 

marinhos de acordo com a capacidade de regeneração do recurso ou ecossistema.‖
423

 

Demandando, portanto, o desenvolvimento de pesquisas marinhas, para o mapeamento e 

conhecimento de tais capacidades de regeneração, e respectivo planejamento espacial. 

Ocorre que o Projeto visa incidir sobre todas as áreas marinhas de interesse brasileiro, 

inclusive sobre as áreas da plataforma continental adjacente ao litoral, mesmo que não 

compreendida na ZEE brasileira.
424

  

As possibilidades de conflitos que se delineiam no século XXI sobre os espaços 

marítimos demandam o manejo de tal proatividade, sem prescindir dos meios militares
425

, 

e atentando para um gerenciamento sustentável
426

. Pois, as atividades marítimas têm se 

diversificado e se multiplicado sobre as AJB sem um ordenamento espacial, havendo, 

inclusive espaços marítimos pendentes de reconhecimento internacional, qual seja as AJB 

para além das 200 milhas náuticas, sobre as quais já se vem empreendendo (ou visando 

empreender) exploração econômica. 

Ressalte-se que  

 

Além de bases norte-americanas e inglesas (sic) no Atlântico Sul, recentemente, 

a China vem solicitando autorização às Nações Unidas para explorar os fundos 

marinhos dessa região. Dessa forma, não é desvario pensar que o Atlântico Sul 

poderá ser objeto de disputa no futuro mais distante, assim como ocorre hoje no 
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mar do sul da China, onde as contestações territoriais, por razões óbvias, são 

mais complexas e imediatas.
427

 

 

Além disso, passam Linhas de Comunicação Marítima (LCM) pela Amazônia Azul, 

que possibilitam o escoamento da quase totalidade do comércio exterior brasileiro. Eis uma 

grande vulnerabilidade para o Brasil, que não pode perder o controle sobre o tráfego 

marítimo que movimenta US$ 480 bilhões em mercadorias.
428

 Não é por acaso que um dos 

objetivos da Política Nacional de Defesa (PND) é ―dispor de meios com capacidade de 

exercer vigilância, controle e defesa: das águas jurisdicionais brasileiras; do seu território e 

do seu espaço aéreo, incluídas as áreas continental e marítima‖, devendo ―manter a 

segurança das linhas de comunicações marítimas e das linhas de navegação aérea, 

especialmente no Atlântico Sul‖.
429

 

Também as plataformas petrolíferas offshore, ou Unidades Estacionárias de 

Produção (UEP), encontram-se vulneráveis nas AJB, uma vez que, por questões de 

segurança à navegação, as posições dessas ilhas artificiais são divulgadas ostensivamente, 

e estão sendo insladas cada vez mais longe da costa.
430

 Eventuais ataques, albaroamentos, 

explosões, e/ou afundamentos de tais plataformas podem ensejar em graves impactos 

ambientais e econômicos para o Brasil. Assim, demandam atenção das políticas de Defesa 

pelo fato de os ativos petrolíferos serem considerados alvos militares, por seu valor como 

insumo energético, imprescindível ao país.
431

 

Por isso, o estabelecimento de planeamentos espaciais marítimos sobre ZEEs é uma 

realidade irreversível, e têm compatibilizado as áreas marítimas, notadamente para a 

promoção de desenvolvimento econômico, e o estabelecimento (em algum nível) de 

medidas de proteção ao meio ambiente marinho.
432

 

A falta de um ordenamento espacial marítimo no Brasil impacta diretamente no 

escopo de atuação da MB. Esta, inclusive, estabeleceu áreas marítimas
433

, sobre as quais 

possui vários programas de levantamento de dados oceanográficos e meteorológicos 

marinhos, participa do Plano de Coordenação da Defesa do Tráfego Marítimo 
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Interamericano (1968), que visa assegurar o uso das vias de comunicações marítimas de 

interesse sobre a Área Marítima do Atlântico Sul (AMAS), e planeja a implementação do 

Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz). Contudo, não há uma política 

de Estado no Brasil que destine recursos e meios suficientes para fins de compatibilização 

e executabilidade de tais programas com os diversos usos e interesses sobre os espaços e os 

recursos marinhos das AJB. Por exemplo, a Política Naval (2019) descreve as 

problemáticas e necessidades relacioadas aos espaços e recursos marinhos das AJB, bem 

como traça objetivos a serem cumprido, versando inclusive sobre a necessidade de 

implantação do SisGAAz.
434

 Porém, tal Política objetiva orientar o planejamento 

estratégico da MB, enquanto que outros setores governamentais, também responsáveis pela 

administração e gerenciamento de espaços e recursos marinhos, possuem seus próprios 

planos estratégicos para o alcance dos seus objetivos.
435

 

Além disso, a MB vem representando o Brasil em importantes reuniões 

multilaterais sobre a Antártica, sobre a Diversidade Biológica Além das Áreas de 

Jurisdição Nacional (BBNJ, sigla em inglês), sobre a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos (ISA), junto à IMO e a outras instituições internacionais
436

, bem como a AM 

brasileira tem acumulado responsabilidades atribuídas por legislação nacional e 

internacional, e pelos próprios regulamentos, e devendo fiscalizar os respectivos 

cumprimentos. Entretanto, não possui status, prerrogativas, recursos financeiros e 

tecnológicos, nem aparato de nível ministerial para a adequada realização de tais 

incubências. E, mesmo sem poder interferir nos assuntos de interesse de outros 

Ministérios, e estando subordinada ao Ministério da Defesa, cabe à MB coordenar as 

atividades realizadas por estes, relacionadas aos espaços e recursos marítimos, o que é uma 

incongruência lógica.
437

 

Outrossim, 
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A gestão integrada da exploração e exploração da Amazônia Azul possui limites 

institucionais e legais bastante consideráveis. Uma coordenação insuficiente 

entre os organismos responsáveis pela gestão dos recursos marinhos e a ausência 

de uma norma que possa unificar definições e regras no domínio marítimo marca 

uma estrutura frouxa e vaga. [...]. Por exemplo, existem vários órgãos 

responsáveis pela autorização da exploração de recursos minerais: o diretor-geral 

do Departamento Nacional de Produção Mineira (DNPM), o ministro de Minas e 

Energia, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Autoridade 

Marítima (AM) e o Conselho Nacional de Defesa. No entanto, é necessária uma 

coordenação entre os organismos, de forma que os procedimentos a serem 

seguidos em termos de pedidos de autorização sejam transparentes.
438

 

 

Tais dificuldades atrasam a implementação dos projetos da MB, tal como o 

Comando do Controle Naval do Tráfego Marítimo (COMCONTRAM). Este, conforme a 

Portaria 326/MB, de 31 de outubro de 2018, teve a sua denominação alterada para Centro 

Integrado de Segurança Marítima (CISMAR), justamente para, em coerência com a 

vigente perspectiva de gestão compartilhada, mas principalmente para a junção de maior 

quantidade de dados possível, ser integrado e atuar de forma coordenada às agências 

governamentais do Poder Marítimo: Departamento de Polícia Federal (DPF); Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (SRFB); Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Comissão Nacional de 

Segurança Pública nos Portos; Terminais e Vias Navegáveis (CONPORTOS); Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-Bio); e agentes da Autoridade 

Marítima e demais OM operativas responsáveis pela Segurança Marítima.
439

 

Com o fim de promover segurança sobre as águas marítimas de interesse do Brasil, 

o CISMAR será o responsável pela implementação, em águas colocadas sob a fiscalização 

brasileira, da doutrina Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS), utilizada 

pelos países pertencentes à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), para 

apoio externo em prol da segurança do tráfego marítimo, e que, inclusive, abrange todas as 

situações de crise e tensão, e não apenas guerras, agressões e conflitos armados. Exercerá a 

função de centro do NCAGS brasileiro, representando a MB nos fóruns sobre a referida 
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doutrina. Tendo em vista tais interesses de controle de tráfego marítimo, analisa-se na 

seção seguinte a hipótese de estabelecimento pelo Brasil de um controle de tráfego sobre 

embarcações bélicas, de superfície e submarinas, em passagem pela Amazônia Azul. 

 

 

3.3 SEGURANÇA AMBIENTAL E USO PACÍFICO DOS MARES: O CONTROLE DE 

TRÁFEGO BRASILEIRO SOBRE EMBARCAÇÕES BÉLICAS EM PASSAGEM PELA 

AMAZÔNIA AZUL 

 

No início do século XX, as relações entre os Estados, bem como as suas políticas 

internas, tinham como foco o estabelecimento de domínios sobre ―territórios vitais‖. Nesse 

contexto, o cientista político Rudolf Kjellén cunhou a expressão ―geopolítica‖ para 

designar o ―estudo da influência dos fatores geográficos na criação e existência do 

estado‖.
440

 Tratava-se de mensurar o valor, a importância, de determinado território, 

estabelecer estratégias políticas, e empreender ações pelas vias diplomáticas e/ou militares 

para o alcance dos objetivos estatais sobre espaços geográficos, sendo predominantemente 

visados os espaços terrestres. 

Todavia, com a expansão da lógica capitalista e a multipolarização do poder 

econômico, acompanhadas do avanço tecnológico e da globalização, novas problemáticas 

emergiram. Dentre elas, as relacionadas às migrações forçadas, à escassez de recursos 

naturais, aos riscos ambientais, e ao terrorismo internacional, que se projetaram em ações 

nos mares e oceanos, principalmente através do crescimento do transporte marítimo, da 

sobrepesca, da biopirataria, e da proliferação de armamentos, culminando em disputas 

estatais por fronteiras marítimas.
441

 

Embora desde as grandes navegações do século XV já houvesse preocupação com o 

controle dos mares, e grandes investimentos financeiros e em produção de conhecimento 

marítimo, emergiu no século XXI o interesse em oceanopolítica em distinção à geopolítica. 

Isso decorreu, essencialmente, de se tomar como ponto de partida um ordenamento jurídico 

internacional próprio
442

, pelo fato de a demarcação de fronteiras marítimas ter partido de 

tal ordenamento, e pela constatação de que a interconexão do meio ambiente marinho é 
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uma realidade insuperável. Por sua vez, tal interconexão vincula a projeção do Poder 

Nacional sobre os espaços marítimos à necessidade de defesa ambiental marinha.
443

 

Daí a centralidade da UNCLOS no âmbito das oceanopolíticas dos Estados. Pois, 

signatários ou não, os Estados direcionam seus respectivos Poderes Navais levando em 

consideração o que anuem ou discordam da referida Convenção, já que ela concentra a 

maior fonte de concordância em termos de regulação oceânica. Daí a importância de se 

buscar uma interpretação coerente de suas normas, com o fim de minimizar as tensões 

entre os Estados, e auxiliar na busca pelo uso pacífico dos mares. 

Como a UNCLOS estipulou vários direitos e deveres aos Estados costeiros 

relacionados à gestão dos espaços e recursos marinhos na ZEE e plataforma continental, 

em uma relação concorrencial com a liberdade de navegação pluridimensional a todos os 

Estados, a necessidade de compatibilização dos diversos interesses envolvidos é evidente, 

e foi deixado a cargo dos Estados costeiros. Além disso, a UNCLOS tem como um de seus 

objetivos a promoção do uso pacífico dos mares, e associou a conservação dos recursos 

vivos do mar e a preservação do meio ambiente do Estado costeiro e prevenção, redução e 

controle da sua poluição, aos interesses de segurança do Estado costeiro.
444

 

Como no âmbito da liberdade de navegação foi concedida a imunidade soberana a 

navios de guerra, e aos navios de Estado em atividade governamental não comercial, em 

contrapartida, o Estado costeiro tem o direito de adotar medidas preventivas para a 

proteção dos espaços e recursos marinhos sobre os quais tem jurisdição na ZEE e 

plataforma continental. 

Não pode ser desproporcional o direito de liberdade de navegação militar em 

relação ao direito de proteção dos recursos marinhos pelo Estado costeiro. Assim, uma vez 

que não estariam autorizados a vedar a passagem de embarcações militares, os Estados 

costeiros poderiam sim estabelecer limites sobre elas, conforme muitos países já o fazem. 

No escopo desses limites, encontra-se o controle de tráfego marítimo como medida 

razoável, e necessária, diante da sobreposição de interesses sobre os espaços e recursos 

marinhos, que não se resumem à segurança e Defesa, mas dependem destas. Além disso, 

conforme analisado nas seções anteriores, a imunidade soberana não isenta os Estados de 

responsabilização internacional por todo e qualquer dano decorrente de suas operações 

militares navais, e, portanto, devem ser monitoradas. Os meios através dos quais o Brasil 
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poderia empreender tal controle de tráfego militar estrangeiro na Amazonia Azul são 

analisados a seguir. 

 

3.3.1 O emprego do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) para fins de 

controle de tráfego civil e militar nas Águas Jurisdicionais Brasileiras 

 

Dados os atentados terroristas em 11 de setembro de 2001, foi desenvolvido em 

2006 o conceito de Consciência Situacional Marítima (CSM) no escopo da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Trata-se de formar uma percepção, e tomar decisões 

rapidamente, com base no processamento de todos os dados disponíveis passíveis de 

afetar: as linhas de comunicação marítima; a exploração e o aproveitamento dos recursos 

vivos e não vivos; o meio ambiente e a proteção e a defesa nas águas jurisdicionais; e a 

salvaguarda da vida humana no mar e na região de responsabilidade de Busca e 

Salvamento (SAR).
445

  

Tal conceito coaduna-se, portanto, com os novos papeis assumidos pelas Marinhas 

de Guerra após a UNCLOS, e particularmente com as atribuições subsidiárias conferidas à 

MB pela Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Entretanto, a MB ainda não tem 

condições tecnológicas de operar uma CSM a partir dos seus sistemas de Comando e 

Controle (C2), e por isso tem planejado desenvolver o Sistema de Gerenciamento da 

Amazônia Azul (SisGAAz). 

Atualmente, é o Sistema Naval de Comando e Controle (SisNC2) o utilizado para o 

monitoramento da Amazônia Azul, e encontra-se sediado no Centro de Comando do 

Teatro de Operações Marítimas (CCTOM). O SisNC2 é alimentado com os dados 

recolhidos a partir das patrulhas navais realizadas por navios e aeronaves da MB e da 

Força Aérea Brasileira (FAB), e também pelo Sistema de Controle de Tráfego Marítimo 

(Sistram), que recebe informações de sensores e sistemas, do Programa de Rastreamento 

de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS), e do Sistema de Monitoramento 

Marítimo de Apoio às Atividades de Petróleo (SIMMAP). O Sistram é utilizado para 

fiscalização e combate da pesca ilegal, da pirataria, e dos tráficos de drogas e de armas.
446

 

O gerenciamento do SisNC2 encontrava-se a cargo do COMCONTRAM. Este, 

conforme descrito acima, teve a sua denominação alterada para Centro Integrado de 
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Segurança Marítima (CISMAR), com a perspectiva de atuar de forma integrada, 

compartilhando dados, com vários entes do Poder Marítimo nacional. Assim, o SisNC2 

poderá ser utilizado como base de dados para o futuro SisGAAz. E, por sua vez, o 

CISMAR será o responsável por implementar nas AJB, além da CSM, a doutrina Naval 

Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS), que é utilizada pelos países da OTAN 

para a segurança do tráfego marítimo.  

O grau tecnológico requerido para o pleno funcionamento do SisGAAz encontra-se 

muito distante dos recursos disponibilizados à MB. Ele passa por reformulação desde 2015 

para fins de adequação orçamentária, e atualmente conta com um software denominado 

Sistema de Consciência Situacional Unificada por Aquisição de Informações Marítimas 

(SCUA). Este, que foi empregado durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, para fins de 

controle de área marítima na Baía de Guanabara e no litoral fluminense, foi oficialmente 

considerado em 2018 como sendo o projeto-piloto do SisGAAz.
447

 

Atualmente, são as patrulhas aéreas e navais da MB e da FAB que captam as 

informações para fins de fiscalização da Amazônia Azul. Mas, com o SisGAAz, pretende-

se compor a rede de informações marítimas também a partir de emissões voluntárias de 

equipamentos instalados previamente em navios mercantes e pesqueiros, para interagirem 

entre si, e com as estações estabelecidas em terra, formando uma rede proativa de 

Defesa.
448

 

O MD e a MB também pretendem alcançar alto nível de tecnologia em 

monitoramento remoto, valendo-se do uso do Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas (SGDC), lançado em maio de 2017, também de radares além 

do horizonte (OTHR), VANTs, e da integração com outros sistemas, tais como o Sistema 

Militar de Comando e Controle do Ministério da Defesa (SISMC²/MD), que abrange o 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SisFron) do Exército Brasileiro (EB), 

e o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SisDABra) da FAB.
449

 

Conforme o Livro Branco de Defesa, ―o SisGAAz foi concebido para ser um 

sistema de monitoramento e controle relacionado ao conceito internacional de segurança 

marítima e para a proteção do litoral brasileiro.‖
450

 O objetivo é obter ―Consciência 

Situacional‖, com emprego dual, para responder prontamente a crises ou emergências da 
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área internacional de SAR, prevenir poluição e desastres ambientais, prevenir e reprimir 

tráficos por via marítima, auxiliar na meteorologia, na pesquisa científica marinha, no 

controle do patrimônio genético, e na segurança e Defesa do pré-sal.
451

  

Todavia, como consequência da sofisticação da coleta de informações marítimas, 

serão potencializadas a vigilância (policial, fiscal, etc.) e a Defesa das AJB, sendo 

plenamente viável o emprego do SisGAAz para a realização de um controle de tráfego 

marítimo, tanto civil como militar, a partir dos dados a serem obtidos em tempo real, e 

dada a ampliação da capacidade de resposta às ameças in loco. Portanto, em termos de 

implementação de defesa proativa nas AJB
452

, o desenvolvimento de um sistema de 

―agilidade decisória‖, tal como o SisGAAz, é imprescindível. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A ritualização/regulamentação da guerra, em oposição a um comportamento 

predatório despreocupado, foi fundamental para a sobrevivência do homem até o presente 

por manter a violência dentro de limites. Porém, nada tem impedido o homem de investir 

em tecnologia para o desenvolvimento de armamentos, cuja proliferação tem sido 

orientada com base em padrões de resposta à ameaça (estímulos exteriores), e por 

competição (estímulos interiores), muitas vezes inexplicável racionalmente, posto que 

alcança números extraordinariamente suicidas para a humanidade. 

Os aparatos de guerra naval têm proliferado nos espaços marítimos, ao mesmo 

tempo em que as operações navais vêm sendo intensificadas, principalmente após a 

demarcação de espaços marítimos pela UNCLOS. E um crescente, mas não linear, 

comportamento cooperativo entre os Estados, decorrente de globalização, difusão da 

informação via internet, intensificação dos movimentos migratórios, e de demais processos 

transnacionais, têm promovido espaços para se questionar atividades estatais tipicamente 

soberanistas (soberania vestefaliana), a exemplo daquelas relacionadas aos armamentos de 

destruição em massa. 

Tais atividades, ostensivas ou não, provocam danos e/ou ameaçam o equilíbrio, ou 

mesmo a existência dos seres vivos no meio ambiente marinho. Dentre os principais 
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impactos ambientais estão: a poluição crônica ou acidental, principalmente as decorrentes 

de dumping e de sonares militares; e a contaminação crônica ou acidental por 

hidrocarbonetos, explosivos e principalmente por radionuclídeos antropogênicos. Pelo 

caráter transfronteiriço de tais impactos, faz-se necessária a adoção de medidas preventivas 

pelos Estados costeiros, não prescindindo de específica regulação transnacional.  

Mas o estabelecimento de limites às operações militares navais de modo geral, em 

prol de proteção ao meio ambiente marinho e de seus recursos, tem sido estancado por 

posicionamentos estatocênticos, sob argumentos soberanistas. O resultado é que na 

UNCLOS, ordem jurídica sobre os mares e oceanos, pautada na vontade dos Estados, e 

com força vinculante decorrente da existência de um bem jurídico maior, qual seja o mar, 

não se enfrentou a problemática da proliferação de armamentos em si, no meio ambiente 

marinho. 

Concluiu-se que a UNCLOS é omissa em relação à proteção e à preservação do 

meio ambiente marinho em relação à proliferação de armamentos, pois: a) atribuiu aos 

Estados a regulamentação sobre atividades militares apenas sobre os seus mares 

territoriais, o que é duplamente problemático tendo em vista os diversificados interesses 

(ou desinteresses) militaristas, e tendo em vista a pequena área a ser protegida (distância de 

apenas 12 milhas náuticas a contar das linhas de base na costa, enquanto que a área 

jurisdicionada total pode alcançar a distância de 350 milhas náuticas); b) limitou-se a 

estabelecer abstratamente, e no preâmbulo, o princípio do uso do alto-mar para fins 

pacíficos, não estabelecendo limites, por exemplo, aos exercícios militares ―pacíficos‖ que 

causam danos ambientais, tal como a poluição sonora por sonares militares, que danificam 

os órgãos acústicos dos mamíferos marinhos, e promovem graves alterações 

comportamentais com impactos populacionais. 

É geral a constatação de que, mesmo quando pacíficas, a exemplo dos intensos 

treinamentos e dos testes com dispositivos nucleares, as operações militares navais 

impactam o meio ambiente marinho e/ou o seu equilíbrio, bem como os seus recursos, 

além do risco de graves ou irreversíveis danos ambientais. E, além de efeitos nocivos e 

danos diretos ao meio marinho, tais impactos também podem ocasionar danos ao Estado 

costeiro, seus bens, políticas, pessoas, em decorrência, por exemplo, da obstrução de 

atividades marítimas. 

Sem dúvidas, o princípio estabelecido pela UNCLOS sobre a utilização do alto-mar 

exclusivamente para fins pacíficos, deveria ser um vetor para o qual os Estados deveriam 
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convergir suas ações, que inclusive deveria ser tratado como um limite absoluto ao 

princípio da livre navegação. No entanto, ao silenciar sobre temas sensíveis, a UNCLOS 

deixou ampla margem de manobra militar para as potências navais. E, assim, o ―princípio 

dos fins pacíficos‖ não fora guiado no texto da UNCLOS para regular os testes nucleares e 

as operações militares navais, causadores de impactos ambientais. Assim, são atividades 

que permanecem lícitas, e em proliferação, e ocorrem no âmbito das manobras militares 

declaradas ―pacíficas‖, na proporção dos Poderes Navais estatais, e sob a isenção de 

observância das regras de proteção e preservação ambiental, estabelecida através da 

imunidade soberana concedida na própria UNCLOS.  

Todavia, a imunidade de jurisdição dos navios de Estado não é absoluta, haja vista 

os precedentes casos de apresamentos e de pagamentos de indenização envolvendo tais 

navios. Além disso, no desempenho de operações militares navais, os Estados não estão 

totalmente isentos de responsabilidades relacionadas aos impactos ambientais que 

porventura causem em meio marinho, seja em tempo de paz ou de guerra. Uma 

interpretação coerente da UNCLOS com o Direito Internacional, portanto, demarca claros 

limites à imunidade soberana dos navios de Estado em operações militares, dando ensejo à 

responsabilização internacional. 

De toda forma, a tutela do meio ambiente marinho em relação aos efeitos nocivos 

da corrida armamentista naval não se encontra totalmente desguarnecida, posto que, dentre 

os Tratados multilaterais sobre desarmamento, 6 tutelam diretamente o meio ambiente 

marinho, quais sejam: o Tratado que proíbe testes de armas nucleares na atmosfera, no 

espaço sideral e sob a água (1963); o Tratado sobre a Proibição da Colocação de Armas 

Nucleares e Outras Armas de Destruição Maciça no Fundo do Mar, no Fundo do Oceano e 

no Subsolo (1971); a Convenção sobre a proibição de uso militar ou hostil de técnicas de 

modificação ambiental (1976); e os Tratados de Zonas Livres de Armas Nucleares 

(Tratado de Rarotonga/1985, Tratado de Bangcoc/1995, e o Tratado de Pelindaba/1996).  

Note-se que no século XXI nenhum tratado foi aprovado sobre a temática, o que referenda 

a constatação de uma corrida armamentista aeronaval em curso, haja vista que, mesmo não 

sendo empreendida por todos, dificulta a tomada de posturas restritivas/proibitivas, devido 

às necessidades dos países em desenvolvimento manterem suas alianças (principalmente) 

comerciais e econômicas com as grandes potências navais investidoras em tecnologia 

militar naval. 
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Os trechos dos referidos Tratados que regulamentam atividades com armamentos, e 

referem-se ao meio ambiente marinho, suprem a omissão na UNCLOS, porém estão 

dispersos, incidindo em suas respectivas áreas de abrangência, possuem Estados-partes não 

coincidentes, e não abordam de forma sistemática todas as problemáticas relativas à 

matéria, carecendo inclusive de uniformização axiológica. Além disso, fundamentam-se no 

NPT, que, por sua vez, não proíbe a manipulação da energia nuclear, assegurando os 

interesses soberanistas, a despeito da proteção e preservação ambiental de modo geral, e do 

meio ambiente marinho. 

Sabe-se que os interesses militares navais são legítimos, inclusive para a proteção 

do meio ambiente marinho, sobretudo diante das novas ameaças à segurança coletiva e 

ambiental, a exemplo do terrorismo e da biopirataria. Contudo, também já se constata a 

viabilidade de diligência ambiental no âmago das operações militares, inclusive pautadas 

em análise prévia de impactos ambientais, no intuito de mitigá-los, senão ao menos 

gerenciá-los ―na medida do possível e razoável‖.  

A dificuldade em conciliar tais interesses está nas limitações que ainda pairam o 

conhecimento científico a respeito das suscetibilidades do meio ambiente marinho às ações 

antropogênicas. Justamente por isso, a tutela sobre esse meio, especialmente em relação 

aos impactos causados pelas operações militares navais, não pode ser deixada apenas aos 

cuidados dos Estados, com a fé de que empreenderão ações efetivas de due diligence. A 

comunidade internacional, através de suas decisões políticas e jurídicas, deve assumir a 

gestão sustentável (e responsabilizável) sobre o meio ambiente marinho, através do 

estabelecimento de normas, e respectivas interpretações e aplicações, em coerência com o 

ordenamento jurídico internacional, e levando em consideração o sistema interconectado 

entre as dinâmicas oceânicas e a existência humana.  

No caso brasileiro, a obstinação em defender jurisdição sobre os recursos marinhos 

em águas de interesse nacional não é recente, haja vista que já na década de 1960, 

considerando a lagosta como um recurso pertencente a sua Plataforma Continental (PC), 

mobilizou a MB e a FAB para coibirem a captura desse crustáceo por franceses no litoral 

do Nordeste. Tal situação se desdobrou em uma crise diplomática, que perdurou de 1961 a 

1963, e ficou conhecida como ―Guerra da Lagosta‖, dada a tensão e a mobilização militar 

entre Brasil e França. 

Signatário da UNCLOS, o Brasil comprometeu-se com a proteção e a preservação 

do meio ambiente marinho. Então, vem adotando um modelo de gestão compartilhada, no 
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qual as atribuições sobre os espaços e recursos marinhos foram distribuídas entre vários 

agentes e órgãos, sendo que a AM é exercida pelo Comandante da Marinha. No entanto, 

cada esfera de competência tem atuado em prol dos seus interesses, e há atividades de 

gerenciamento marítimo que ainda não possuem regulamentação específica, a exemplo do 

monitoramento do uso sustentável dos recursos marinhos na ZEE brasileira.  

Há vários usos e interesses sobrepostos sobre toda a extensão das AJB que 

precisam ser mapeados, juntamente com as normas incidentes e os conflitos atuais e 

potenciais, para que seja possível o estabelecimento de um ordenamento espacial marítimo 

nas AJB. Pois, o gerenciamento sobre os espaços e os recursos marinhos tem enfrentado 

dificuldades de cunho institucional, ocorrendo conflitos entre grupos de interesse sobre o 

mesmo espaço marítimo, bem como um desequilíbrio de forças entre as instituições 

governamentais responsáveis pela gestão.  

Em consequência, tem sido precário o monitoramento sobre o uso sustentável dos 

recursos marinhos vivos e não vivos, até agora mapeados nas AJB. Via de regra, tem sido 

realizado pelos próprios órgãos ou Ministérios que deveriam ser fiscalizados. Além disso, a 

AM, que também possui a incumbência de fiscalização, e que vem adotando medidas 

proativas para a proteção do meio ambiente marinho, não possui margem de atuação em 

nível ministerial, o que dificulta as suas ações, e filtra os seus recursos. 

Diante de tal (des)ordenamento, tendo em vista a extensão e a biodiversidade das 

AJB sobre as quais se almeja estabelecer domínio, administrar de forma sustentável, 

observando o dever de proteção do meio ambiente marinho e os demais compromissos 

internacionais assumidos, atentando ainda para as questões de segurança e Defesa, é 

pertinente que se analise a implantação de melhorias no atual modelo de gestão 

compartilhada e defesa proativa dos espaços e recursos marinhos, a exemplo do SisGAAz, 

em integração com outros sistemas, tal como o SISMC²/MD. 

Ademais, além da exposição e análise de todos os dados, argumentos jurídicos, de 

Defesa, e teóricos relativos às Relações Internacionais, realizadas nessa pesquisa, deixa-se 

ainda uma reflexão de cunho filosófico, a respeito da necessidade de se adotar medidas de 

defesa ambiental proativa nas AJB. Baseando-se na frase de John Augustus Shedd, ―A ship 

in harbor is safe – but that is not what ships are built for‖, eternizada em Salt from My 

Attic (1928), afirmamos que: um navio de guerra é um meio seguro no porto, mas não é 

para isso que ele foi feito. 
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