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Resumo: O desenvolvimento deste estudo está centrado em apresentar os efeitos 

adversos, causados pela prática corrente do derrame de agua durante o transporte 

marítimo de cargas comerciais. Se por um lado, essa transferência é extremamente 

essencial para a eficiência da navegação e segurança do navio, pelo viés do meio 

ambiente, a chamada água de lastro, revela-se eminentemente prejudicial. Em que se 

pese o fato do Brasil ser agraciado com uma posição geográfica privilegiada e ainda se 

destacar por movimentar a quase totalidade de suas cargas por este modal. Contudo, um 

aspecto como esse que deveria ser benéfico, tem surtido efeito contrário. Há fatos 

concretos de que o aludido procedimento tem se consubstanciando como um potencial 

distribuidor de espécimes exóticas que tem causado danos hidroviários, epidemias em 

populações ribeirinhas e até extinção de algumas espécies da fauna e flora aquática 

nacional. Com efeito, o Direito ambiental, preceito maior de proteção ao ecossistema 

brasileiro, logra por preconizar que o ser humano, ao fazer uso de todas as medidas 

preventivas dispostas em lei, tem plena capacidade de interagir com meio ambiente, sem 

comprometer, por sua vez, a integridade do mesmo em sua totalidade. Nessa mesma 

esteira, resta imperativo, que os ora responsáveis pelos evidentes registros de danos 

ambientais, igualmente, parecem não acatar a ideia do desenvolvimento sustentável. Tal 

quadro emblemático é o que torna a presente iniciativa necessária, até porque este 

enfretamento objetiva, muito embora de forma tímida, não só denunciar os gravames 

irreversíveis que estão sendo causadas ao ecossistema aquático nacional, mas também 

incitar uma consciência coletiva a toda à sociedade para que esta entenda o caráter 

destrutivo, oriundo da poluição ambiental provocada pela água de lastro. Para a 

discussão fora utilizado um método sistêmico constitucional que analisa o caso concreto 

de acordo com a contextualização fática do objeto à luz dos princípios e garantias 

fundamentais previstas na Carta Magna de 1988. 
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1. Introdução: Água de lastro 

A água de lastro é uma prática reiterada entre embarcações de todo 

mundo, incluindo-se o Brasil, que visa garantir a segurança do navio, quando este sai de 

um porto de origem, sem qualquer carga, necessitando assim contrabalancear seu peso 

quando no curso de uma viagem comercial.  

O aludido método fundamenta-se, inicialmente, em absorver água no 

local de partida, para posteriormente despeja-la nas proximidades de desembarque da 

embarcação onde receberá mercadorias. Tal procedimento é realizado a fim de 

estabilizar a estrutura física do navio, visando que o modal siga sua trajetória, 

resguardando-se no que diz respeito às manobras, rotas e manutenção do seu equilíbrio. 

Considerando que na navegação de outrora, eram utilizados blocos de 

pedras, sacos de areia e até metais nesse processo, o tempo que se perdia com o 

descarregamento desses materiais pesados (lastro sólido), tornara-se um contrapeso, 

influenciando desta feita os especialistas da área a arquitetar inovações que 

fomentassem a indústria naval nesse sentido. 

Ademais, a agua de lastro, em termos técnicos, surge como uma solução 

para a otimização do tempo e da segurança estrutural no transporte marítimo. Porém, é 

nesse arrojado expediente que o gravame do impacto ambiental passa a subsistir, 

proclamando assim o modal marítimo como o um dos meios de transporte mais 

poluentes em todo o globo terrestre.   

Com 71% de sua superfície coberta por água, a terra tem uma grande 

diversidade de ecossistemas que a compõe, revelando-se categoricamente rica e 

diversificada, motivo que torna natural a transferência de espécies exóticas de uma 

região para outra, muito embora, o derramamento de agua, tenda a causar um grande 

desequilíbrio ambiental. 

As várias castas alienígenas já identificadas com o despejo da água, não 

se limitam apenas a espécies diversificadas de peixes ou crustáceos, mas também a 

vírus, bactérias, larvas, cistos, algas, além de restos animais, oriundos de ecossistemas 

diferentes do brasileiro. 

Razão que permite que tais organismos firmem-se resistentes, causando 

grave desequilíbrio ecológico, já que em sua maioria, contam com alta capacidade de 

proliferação, num ambiente mais que propício, haja vista não encontrar concorrentes 

naturais, nem predadores. 



Desse modo, o citado espaço natural termina em ter sua renovação 

comprometida, pois não prescinde de auto capacidade de expurgar tantos resíduos 

danosos de toda sua extensão. 

 Motivo este que justifica cada vem mais a universalidade marinha que 

não foram projetadas para ser berço de tantos agentes tóxicos e aquáticos, vir a estar 

apresentando oceanos, mares, rios e lagoas, cada vez mais poluídos, com desajustes 

estruturais e epidemias contraídas comprovadamente neste habitat. 

3. Danos Ambientais e Bioinvasão 

 

Nesse diapasão, a agua de lastro, que muitas vezes é coletada em portos 

para o contrapeso do navio, pode concretamente se tornar uma cólera, caso possua 

substancias endêmicas no instante em que o navio quando descarregado, jorre a agua 

que se encontra no seu interior, dentro do mar ou rio. Observe figura abaixo: 

 

 

 

Confirmada a presença dos microrganismos tóxicos, se medidas 

profiláticas relativas à sustentabilidade, não forem asseguradas, a bio invasão, neste 

momento pode configura-se fatal, para aquele meio ambiente aquático. 

 Bioinvasão nada mais é a proliferação de organismos animais e vegetais 

parasitas que efetivamente tem possibilidade de se reproduzirem de uma região para 

outra, causando extinção de algumas espécies nativas, bem como, contaminação de 

pessoas com graves reflexos a saúde publica da população local. 

Esse tipo de preocupação não pode ser reticente nem isolada, já que a 

atividade portuária é extremante expressiva e se desenvolve em rota mundial. 

  Levando-se em conta que a transmissão de bacilos e pequenos 

organismos patogênicos podem ser fatais caso chegue ao contato humano, é necessário 

que toda população tenha ciência da calamidade publica que pode vir a toda, se esta 

prática não for remediada. 



Insta salientar, que não é apenas só o mar e o oceano, que podem ser 

acometidos com essa degradação ambiental. 

Em águas doces brasileiras, precisamente, na Bacia do Paraná, há a 

gritante incidência do mexilhão dourado. O referido molusculo, proveniente de rios 

chineses, quando em contato com o meio aquático pátrio, tem causando danos não só 

ecológicos mais também econômicos. 

 Estes tipos animais vêm sendo apontados como principais responsáveis 

por obstruir tubulações de captação de água, danificar motores de embarcações, alterar 

rotinas de pescadores e o mais agravante, deteriorar de forma irreversível o ecossistema 

brasileiro, com a extinção de sua fauna peculiar. 

Outro tipo de fatalidade, diz respeito aos vibriões coléricos, que por sua 

vez, tem causado inúmeras mortes de pessoas. Segundo dados da ANVISA, em meados 

de 1990, no Brasil, mais de 1.2 milhões de pessoas foram acometidos com cólera, foram 

registradas 12 mil mortes. 

 Tudo leva a crer que a cólera foi iniciada nas regiões costeiras, próximas 

aos portos, principalmente nas populações ribeirinhas. 

 

3. Medidas Preventivas, TCFA e Sustentabilidade. 

 

O Direito ambiental é a área jurídica que ampara a necessidade de 

tratativas rígidas e preventivas, sobre as relações econômicas entre o homem e a 

natureza.  

Dentre vários ditames, tem-se na TCFA - Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental, um modo pecuniário ajustado conforme o grau de poluição, 

com sua utilização ambiental, bem como em relação ao porte da empresa. 

Com intuito de fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o IBAMA 

instituiu a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, a mesma está prevista na Lei 10.165/ 

2000, que veio a modificar a Lei 6.938/81, com a introdução de novos artigos, criando desse 

modo o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras. 

A observância quanto à aplicação de procedimentos politicamente 

corretos, no que envolve a agua de lastro, requer o estudo de programas que visam 

diminuir as consequências degradantes que esse impacto adverso traduz, quando 

transborda agua tóxica no local em que carrega mercadorias. 

Até porque é de total conhecimento daqueles que vivenciam neste setor, 

que se por um lado a exploração portuária eleva os índices de enriquecimento de uma 

nação, por outro, caso não siga uma linha de preservação do meio natural, com 



aplicação de rotinas e medidas protetivas, aquele ambiente em que o liquido é 

descartado, (deslastro) em poucos anos, não conseguirá subsistir a tanto desgaste físico 

ao qual se ver submetido ao longo do tempo. 

No tocante, ao estudo do Direito Portuário e Marítimo, a legislação 

ambiental, tende a ter seu cumprimento exigido de forma compulsória, na qual as 

empresas devem ter suas operações intimamente legitimadas, através da fiel observação 

das normas preventivas, que visem à sustentabilidade.  

A segurança de suas embarcações, de modo algum pode alterar ou 

modificar a estrutura do meio ambiente organizado. 

Deve haver uma rigorosa preocupação, por parte dos envolvidos no 

sentido de preservar a incolumidade daquele espaço natural, para que eventuais medidas 

de segurança, não configurem  em hipótese alguma risco irreversível, aquele espaço 

natural ao qual atividades externas estão sendo empreendidas. 

4. Posicionamento do direito ambiental brasileiro e os Principais precedentes 

ambientais sobre o tema. 

 

O site do Ministério do Meio Ambiente enfatiza que a Organização 

Marítima Internacional, agência das Nações Unidas responsável pela segurança da 

navegação e prevenção da poluição marinha, adotou uma nova Convenção Internacional 

para Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimento de Navios.  O objetivo seria 

reduzir a introdução de espécies exóticas por meio da água de lastro dos navios, usada 

para garantir sua estabilidade: 

RECORDANDO  

o Parágrafo 1º do Artigo 196 da Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (UNCLOS) de 1982, que prevê que “os Estados deverão 

tomar todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir e controlar a 

poluição do ambiente marinho resultante do uso de tecnologias sob a sua 

jurisdição ou controle, ou a introdução intencional ou acidental de espécies, 

sejam elas exóticas ou novas, em uma determinada parte do ambiente 

marinho, que possa causar mudanças significativas e prejudiciais ao mesmo”, 

OBSERVANDO os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CBD) de 1992 e que a transferência e introdução de Organismos Aquáticos 

Nocivos e Agentes Patogênicos através da Água de Lastro dos navios ameaça 

a conservação e uso sustentável da diversidade biológica, assim como a 

Decisão/5 da Conferência das Partes (COP 4) da CBD de 1998 referente à 

conservação e uso sustentável dos ecossistemas marinhos e costeiros, assim 

como a Decisão VI/23 da Conferência das Partes (COP 6) da CBD de 2002 

sobre espécies exóticas que ameaçam ecossistemas, habitats ou espécies, 

incluindo princípios orientadores acerca de espécies invasoras, 

OBSERVANDO AINDA que a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED) de 1992 solicitou 

organização Marítima Internacional (doravante denominada “a 

Organização”) que considere a adoção de regras apropriadas para descarga de 

Água de Lastro, (...). 

 

 



O artigo a seguir, desenvolvido por um grupo de pesquisadores da 

Unisantos, cita em seu contexto um estudo da Anvisa sobre o tema: 

 

 
Estudo acerca da água de lastro realizado pela agência nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), denominado “Brasil – Água de Lastro – Projeto Gafa 

2002” foi realizado a partir de 99 coletas, em 09 portos brasileiros e trouxe 

dados alarmantes sobre o problema da bioinvasão causada por água de lastro: 

no estudo realizado pela Anvisa foram detectados todos os indicadores 

microbiológicos pesquisados, tendo os resultados comprovado a presença de 

bactérias marinhas cultiváveis em 71% das amostras de água de lastro 

analisadas, variando de 1000 a 5,4 milhões de bactérias por litro da amostra. 

Também foi evidenciado transpor-te de vibrios (31%), coliformes fecais 

(13%), escherichia coli(5%),esterococos fecais (22%), Clostridium perfrin-

gens (15%), colifagos (29%), Vibrio colerae o1 (7%) e de V.colerae não-o1 

(23%) em amostras de água de lastro e (21%) em amostras de plâncton. 12 

cepas em 7 amostras foram identificadas como V. C. o1-eL ToR, sendo 2 

toxigênicas. (anVISab, 2011) 

 

 

A nível constitucional reporta-se o importante dispositivo fundamental a 

seguir, que assegura o principio da preservação, priorizando o desenvolvimento 

sustentável: 

Art. 225. Da CF/88 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preserva- lo para as presentes e futuras gerações. 

 

Contudo, muito embora se tenha ciência, que indiscutivelmente o dano 

ambiental é uma circunstancia muito difícil de ser indenizada ou reparada, esta 

pesquisa, igualmente traz a baila o seguinte paragrafo, que trata sobre a obrigação dos 

réus, em minimizarem os reflexos danosos gerados, com o pagamento de pecúnia ou 

reparação do bem lesado:  

O §3° do art. 225 da CF: As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados”. Percebe-se, desse modo, que a responsabilidade pelos 

danos causados ao meio ambiente se dá em três esferas distintas: civil, penal 

e administrativa – todas autônomas e independentes entre si, sendo possível a 

cumulação de responsabilidades. 

 

A responsabilidade, segundo a legislação pátria, é em regra objetiva: 

 

Art. 14, § 1º Lei 6938/81 – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de 



culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos 

Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 

Precedentes do Ministério do Meio ambiente apontam que o Brasil, por 

ser um Estado que participa ativamente do comercio marítimo internacional, é 

igualmente um país de larga extensão costeira litorânea, razão que o torna uma vitima 

em potencial da chamada “bioinvasão”: 

 

...segundo as definições do Programa nacional de Gerenciamento Costeiro 

(PnGC), a zona Costeira e Marinha (zCM) inclui, em sua definição original, 

além da zona costeira propriamente dita, que compreende uma faixa de 8.698 

km de extensão, uma área de 388 mil km², correspondente ao mar territorial 

brasileiro, com largura de 12 mil milhas náuticas a partir da linha de costa. 

Estima--se que a área total da zCM brasileira gire em torno de 3 milhões de 

km².  O litoral brasileiro é composto por águas frias nas costas sul e sudeste e 

águas quentes no norte e nordeste, dando suporte a uma série de ecossistemas 

que incluem manguezais, recifes de corais, dunas, restingas, praias arenosas, 

costões rochosos, lagoas e estuários, abrigando diversas espécies de flora e 

fauna, muitas delas endêmicas e ameaçadas de extinção. (MMa, 2011)  

 

Ainda sobre esse tema, em 2008, a Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável aprovou, uma proposta que obriga os navios a 

inspecionarem a água de lastro, contudo, a problemática ainda subsiste. Tem-se noticia 

também do programa  GloBallast, na qual o  Ministério do Meio Ambiente (MMA) é a 

Agência Coordenadora do mesmo. 

Por fim, vislumbra-se o entendimento do STJ, divulgado pelo 

informativo 427: 

Meio ambiente. Reparação. Indenização. 

O princípio da reparação in integrum aplica-se ao dano ambiental. Com isso, 

a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado é compatível com a 

indenização pecuniária por eventuais prejuízos, até sua restauração plena. 

Ademais, os benefícios econômicos que aquele auferiu com a exploração 

ilegal do meio ambiente (bem de uso comum do povo, conforme o art. 225, 

caput, da CF/1988) devem reverter à coletividade, tal qual no caso, em que se 

explorou garimpo ilegal de ouro em área de preservação permanente sem 

qualquer licença ambiental de funcionamento ou autorização para 

desmatamento. REsp 1.114.893-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 

julgado em 16/3/2010. 

 



Por fim, embora tal precedente deve-se ter em mente, que no direito 

ambiental, nem sempre os prejuízos podem ser reparados in natura, haja vista que, 

quando determinado habitat é poluído, dificilmente resgatará seu estado original, no 

máximo pode ser constituído em um ambiente similar. 

 

5. Considerações finais. 

Pelo exposto, a agua de lastro num primeiro momento, consolida-se em 

uma grave poluição ambiental de difícil controle, na qual tudo leva a crê, que este 

procedimento condenável por toda comunidade ecológica, ainda está longe de ser 

elucidado.  

A realidade prática tem demonstrado consequências cruéis e 

irreversíveis, com prejuízos cabais a saúde humana e a economia pública. As pessoas 

que vivem próximas às regiões costeiras e ribeirinhas são impreterivelmente as mais 

atingidas, tanto na sua incolumidade física, quanto nas suas atividades financeiras que 

em sua maioria limitam-se unicamente a pesca como fonte de renda.    

Esta é a razão que fomenta que pesquisas desta natureza continuem sendo 

realizadas para alertar a sociedade do perigo que assola o ambiente aquático de nosso 

país, levando ao conhecimento público, a existência das legislações e precedentes 

proferidos por órgãos competentes.  

É salutar ainda, que toda a população tenha acesso a esse conhecimento, 

através de campanhas televisivas, em radio difusão e por meio cibernéticos. A educação 

ambiental se faz obrigatória, para que junto com a sociedade haja a busca de soluções e 

desenvolvimento de novas pesquisas para erradicar o problema. 

No mais, espera-se que os especialistas em transportes marítimos, 

desenvolvam o quanto antes, técnicas mais arrojadas que substituam a agua de lastro 

por outro expediente menos nocivo, pois caso nada seja feito neste sentido, em alguns 

anos, danos ambientais totalmente irreversíveis podem se alastrar por todas as regiões 

que façam uso dos modais marítimos. 

É por isso que todos os profissionais envolvidos com estas atividades, 

desde os armadores, aos embarcados devem ser obrigados, a só darem inicio a essas 

atividades, se tiverem feito cursos específicos sobre medidas preventivas protetoras do 

ambiente aquático, a nível internacional, estabelecidas pela ONU. 

Nesse particular, o Brasil conta com uma ampla legislação ambiental, 

que preconiza a sustentabilidade e nomeia o principio da preservação, como 

fundamental, é importante que os empreendedores portuários locais tomem 

conhecimento e saibam com interagir. 

Por fim, o expressivo embate que uma discussão dessa natureza acarreta, 

deve ser entendido com uma condição de melhora na qualidade de vida humana e 

ambiental e não como uma obrigação ou penalidade.  



A segurança marítima pode e deve existir, porém, não tem justificativa 

que a permita deteriorar o meio ambiente ao qual esteja desenvolvendo suas atividades 

econômicas. A sustentabilidade deve ser vista como norte em toda operação que altere o 

meio ambiente. 
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