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Água de Lastro como Risco Potencial ao Meio Ambiente 
 
 

1- Resumo 
 
Neste trabalho serão analisados os inúmeros impactos que a Água de Lastro pode causar ao 
meio ambiente, desde sua origem até a natureza das cargas transportadas pelos navios 
cargueiros, uma vez que esta água representa um enorme risco de introdução de seres 
nocivos à saúde e aos ambientes em que foram descartados.  
Do ponto de vista jurídico, haverá uma análise aprofundada quanto as brechas encontradas em 
nosso ordenamento jurídico no que tange a responsabilidade individual do terceiro causador, 
bem como a responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado ao se omitir quanto a questão 
propriamente dita.  
Como conclusão, realizarei um estudo com foco na criação de um Plano de Gestão e Proteção 
Ambiental, onde será possível identificar medidas de gerenciamento da água de lastro evitando 
futuros danos. 

 
 

2- Introdução 
 
Poucos de fato sabem, mas para que se possa garantir a estabilidade dos navios 

cargueiros durante o seu trajeto, faz-se necessário que carreguem este mesmo navio com 
água do mar do local de onde este partirá, servindo esta como contra peso proporcionando 
maior segurança durante as navegações evitando que a embarcação se parta no meio do 
caminho. Esta Água é chamada de Lastro, onde seu mecanismo de coleta funciona de forma 
inversamente proporcional à quantidade de carga, ou seja, quanto menor a carga, maior será a 
quantidade de água de lastro coletada. 

Considerando a origem da embarcação, o seu deslastreamento pode representar um 
enorme risco de introdução de espécies advindas de outros ecossistemas.  

Um dos problemas encontrados é a possível extinção, rápida e massiva, de espécies 
nativas empobrecendo o ecossistema brasileiro, visto que o transporte marítimo têm se tornado 
cada vez mais frequente pelas costas brasileiras.  

Durante estudos realizados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
contatou-se a presença de bactérias marinhas cultiváveis em 71% das amostras de água de 
lastro analisadas tendo como principais duas espécies invasoras, sendo elas: o vibrião colérico 
(vibrio cholerae), causador do maior número de mortes por cólera entre os anos de 1993 e 
1994 no Brasil; e o Mexilhão dourado, que vêm causando danos à vegetação, alteração na 
produção e distribuição de biomassa, quebra dos ciclos ecológicos, alem de incrustações no 
sistema de resfriamento e obstrução de filtros nas usinas elétricas como a Itaipu Binacional.  

No que tange a esfera judicial, especialmente quando falamos em Direito Ambiental 
Internacional, temos que levar em conta que no Brasil, assim como em outros locais existem 
áreas de habitação e comercio próximo aos portos donde são retiradas das margens as águas 
para seu próprio consumo. Portanto, quando analisado o papel do Estado devemos levar em 
conta que este deve atuar como fomentador do desenvolvimento econômico sem deixar de agir 
com seu poder de polícia, ao passo que se faz necessária à punição as ameaças ao meio 
ambiente.  

Logo, deve se atentar as disposições do artigo 225, §3 da Constituição Federal onde a 
responsabilização do causador se dá nas três esferas: civil, penal e administrativa, onde, por 
serem autônomas e independentes podem se valer da cumulação de responsabilidade, sendo 
esta última objetiva em relação ao dever de responder pelos riscos decorrentes de atividades 
degradantes ao meio ambiente sem ter que se falar em culpa ou dolo do agente. 

Vale lembrar que em matéria ambiental, não há que se falar em exclusão de 
responsabilidade civil onde a licitude de sua conduta o isenta de reparar o dano. 

 
 
 
 



3- Objetivo  
 
Este projeto tem por objetivo conhecer e determinar os pontos críticos de contaminação 

de ambientes marinhos, bem como avaliar o impacto que o deslastreamento da água de lastro 
pode causar em nossas regiões portuárias onde tem-se o Estado o papel regulador atuando 
com seu poder de policia seja fiscalizando ou punindo quem de direito na tentativa de criação 
de um projeto efetivo a médio e longo prazo de preservação ambiental.  
 

 
4- Metodologia 

 
Realização de minucioso levantamento bibliográfico objetivando: 
a) Determinar os pontos críticos de contaminação marinha e análise das espécies 
contaminadoras. 
b) Levantamento de legislações nacionais e internacionais a cerca do tema em epigrafe. 
c) Elaboração de estratégias para contenção dos danos que possam levar a criação de leis em 
nosso ordenamento jurídico atual. 
 
 

5- Desenvolvimento  
 
Esta pesquisa se deu principalmente por meio de leituras de artigos relacionados ao 

direito ambiental, direito marítimo e direito internacional, devido à dificuldade em localizar 
doutrinas que tratem a cerca do tema.  

Assim, com base nas pesquisas realizadas até o momento, pude observar que as 
ameaças decorrentes da água de Lastro não se dão somente no contexto ecológico, mas 
também no contexto sanitário no que diz respeito à saúde daquele que vivem perto dos portos 
onde esta é descarregada, bem como no contexto econômico, quando falamos em aquisição 
de produtos derivados da região portuária, como no caso dos mariscos. Dito isso, espera-se 
que este estudo contribua para a classificação das ameaças no âmbito local, regional e global, 
fato este que torna necessário que a sociedade conheça sua existência e seus possíveis danos 
ao meio ambiente, à saúde dos indivíduos e a sustentabilidade.  Além do que, por ser de difícil 
reparação, o dano ambiental é irreversível, sendo que neste caso propriamente dito temos que 
destacar mais uma característica que dificulta sua reparação: a invisibilidade dos danos 
causados. 

 
 
 

6- Resultados Preliminares 
 

Com o decorrer dos anos, os transportes marítimos passaram a ser de vital 
importância, sendo considerado um dos maiores meios de transporte da atualidade no que diz 
respeito à quantidade de mercadorias importadas e exportadas ao redor do mundo.   

Consequência disto é a grande dificuldade ao conseguir falar do tema com clareza em 
virtude a sua alta complexidade e gravidade, tanto no que diz respeito a sua estruturação, 
como os riscos decorrentes deste tipo de atividade, sem correr o risco de implicar mudanças na 
concepção estrutural ao passo que não podemos tratar do tema nos valendo somente dos 
riscos ambientais, pois estão intrinsicamente ligados ao direito internacional e o poder do 
Estado de regulamentar normas de caráter preventivo. 

Levando-se em conta o Estado como principal interessado ao bem estar populacional, 
ainda que tente, não têm conseguido armar uma estratégia plenamente eficaz quanto à 
resolução da problemática. Há então que se falar em cumprimento da legislação vigente de 
forma globalizada.  

Uma grande dificuldade que se têm encontrado é diferenciar a contaminação pela água 
de lastro das demais poluições marítimas, visto que trata-se de uma atividade inerente à 
própria operação do transporte. Ao passo que outras poluições conseguem, de certa forma, um 
tratamento tanto quanto eficaz, a invasão por espécies exóticas é quase impossível de ser 
tratada com a mesma eficácia visto que se trata de uma ameaça “invisível”.   

Embora seja um problema ambiental, não podemos deixar de lado o aspecto jurídico 
da questão, já que se faz preciso o uso de uma legião de normas nacionais e internacionais 



atuando em conjunto para tentar erradicar o problema, ainda que aparentemente impossível no 
cenário atual. Nesse sentindo encontramos uma necessidade de um estudo multidisciplinar a 
cerca do tema. 

Dito isso, não basta que seja feito somente a fiscalização efetiva; é necessário à 
criação de novas leis altamente taxativas, que levem em seu conteúdo sanções significativas 
as práticas de deslastreamento no âmbito mundial.  
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