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“How inappropriate to call this planet Earth 

when it is quite clearly Ocean.” (Arthur C. 

Clarke). 
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RESUMO 

 

As Energias Marinhas Renováveis (EMR) são a nova fronteira para o crescimento das 

energias renováveis nos países costeiros e representam oportunidades para fomentar o 

crescimento econômico, a criação de empregos, a segurança do abastecimento energético, e 

impulsionar a competitividade na inovação tecnológica. Assim como no contexto europeu, as 

EMR podem ser uma alternativa para o cumprimento de metas 28% e 33% de fonte renovável 

não hidráulica na matriz elétrica brasileira, em 2030. Apesar do baixo índice de impactos 

ambientais, o desenvolvimento das EMR precisa adequar-se à proteção internacional do meio 

ambiente marinho. O presente estudo realiza uma análise das possibilidades de conformação 

entre o desenvolvimento das EMR e a proteção do meio ambiente marinho. A abordagem 

deste estudo se restringe aos aspectos legais do desenvolvimento das EMR no direito 

internacional, e sua respectiva conformidade no direito interno dos países europeus, que 

envolvem questões concernentes à gestão sustentável dos mares e oceanos e à proteção do 

meio ambiente marinho. A análise utiliza a metodologia qualitativa realizada por 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental e pela utilização de raciocínio dedutivo e 

indutivo. Os resultados estão divididos em três capítulos, o primeiro sobre o quadro 

normativo internacional aplicado à instalação e produção de EMR e aos outros usuários do 

espaço marinho; o segundo sobre o contexto de governança dos mares e oceanos, 

especialmente a função do instrumento de gestão Planejamento do Espaço Marinho (PEM) 

para o desenvolvimento das EMR; e terceiro sobre os instrumentos normativos de proteção do 

meio ambiente marinho, princípios jurídicos e avaliações ambientais, aplicados para o 

desenvolvimento das EMR. O estudo conclui pela possibilidade de implementação da 

proteção do meio ambiente marinho no desenvolvimento das EMR, através das obrigações 

pevistas pela CNUDM e pela CDB, pela utilização da gestão integrada dos mares e oceanos e 

da adoção da abordagem ecossistêmica do PEM, pela incidência do princípio do 

desenvolvimento sustentável, do princípio da prevenção, do princípio da precaução e pelos 

usos da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). 

Esses requisitos formam um quadro de proteção ao meio ambiente marinho para o 

crescimento sustentável do setor de EMR. 

 

Palavras-chave: Energias Marinhas Renováveis. Governança dos Mares. Proteção do Meio 

Ambiente Marinho. 
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RESUMÉ 

 

Les Énergies Marines Renouvelables (EMR) sont la nouvelle frontière pour la croissance des 

énergies renouvelables dans les pays côtiers et représentent des opportunités pour favoriser la 

croissance économique, la création d'emplois, la sécurité de l'approvisionnement énergétique 

et stimuler la compétitivité dans l'innovation technologique. peut être une alternative à la 

réalisation des objectifs de 28% et 33% des sources renouvelables non hydrauliques dans la 

matrice énergétique brésilienne en 2030. Malgré le faible niveau de l'impact environnemental, 

le développement des EMR doivent s'adapter à la protection internationale de l'environnement 

marin. Cette étude fait une analyse des possibilités de conformation entre le développement 

des EMR et la protection du milieu marin. L'approche de cette étude se limite aux aspects 

juridiques du développement des EMR en droit international et leur respect des traités dans le 

droit national des pays européens, portant sur des questions relatives à la gestion durable des 

océans et des mers et la protection du milieu marin. L'analyse repose sur une méthodologie 

qualitative réalisée par la recherche bibliographique, la recherche documentaire et l'utilisation 

de l'un raisonnement déductif e induit. Les résultats sont répartis en trois chapitres, le premier 

sur le cadre juridique international applicable à l'installation et la production des EMR et 

d'autres utilisateurs de l'espace marin; le second sur le contexte de la gouvernance des mers et 

des océans, en particulier, la fonction de l'outil de gestion marine planification de l'espace 

marine (PEM) pour le développement des EMR; et le troisième sur les instruments normatifs 

pour la protection de l'environnement marin, les principes juridiques et des évaluations 

environnementales, appliquées pour le développement des EMR. L'étude conclut la possibilité 

de mise en œuvre de la protection du milieu marin dans le développement de DME par les 

obligations prévues par la CNUDM et par la CDB, l'utilisation de la gestion intégrée des mers 

et des océans et l'adoption de l'approche écosystémique de la PEM, l'incidence du principe le 

développement durable, le principe de précaution et le principe de précaution, et l'utilisation 

de l'evaluation environnementale stratégique (EES) et de l'evaluation d'impact sur 

l'environnement (EIE). Ces exigences constituent un cadre de protection du milieu marin pour 

la croissance durable de l'industrie des EMR. 

 

Mots-clés: Énergies Marines Renouvelables. Gouvernance des Mers. Protection du Milieu 

Marin.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As fontes de energias marinhas renováveis representam oportunidades para 

fomentar o crescimento econômico, a criação de empregos, a segurança do abastecimento 

energético, e impulsionar a competitividade com a inovação tecnológica (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2014, p 2). As Energias Marinhas Renováveis – EMR constituem um novo 

horizonte para a produção de energia descarbonizada, a serem exploradas pelos países 

costeiros.  

As energias marinhas renováveis estão inseridas na temática de desenvolvimento 

sustentável dos oceanos, deste modo requerem que sua regulação pelos Estados esteja em 

conformidade com as normas de direito internacional e com os princípios internos que regem 

a exploração de recursos marinhos. O direito regulatório das EMR não possui autonomia em 

relação aos outros ramos do Direito, portanto está ligado a outros ramos, especialmente ao 

Direito da Energia, ao Direito Ambiental e ao Direito Internacional. Entretanto, antes da 

análise do direito aplicado às energias marinhas renováveis, torna-se imperativo a 

compreensão de seu conceito, de natureza técnica, a fim de evitar incoerências e o emprego 

errôneo de termos distintos. 

As energias marinhas renováveis devem ser compreendidas a partir de duas 

características: como energia marinha e como energia renovável. A energia marinha deriva de 

vários processos naturais localizados no meio ambiente marinho, como as marés, as correntes 

marinhas, alterações de temperatura, incidência de ventos na formação das ondas. A energia 

renovável é qualquer forma de energia proveniente de fontes cuja a taxa de reabastecimento 

por processos naturais é igual ou superior à sua taxa de utilização e inclui a utilização de 

tecnologias com baixa emissão de dióxido de carbono (VERBRUGGEN ET AL, 2011, p. 958). 

Quanto à definição legal de energias renováveis, no âmbito do direito 

internacional, o estatuto de criação da International Renewable Energy Agency (IRENA) 

define energia renovável como toda aquela produzida de fontes renováveis de forma 

sustentável, inserindo a sustentabilidade como elemento caracterizador das energias 

renováveis1(IRENA, 2009). A legislação nacional brasileira de incentivo a fontes renováveis 

não faz menção ao termo, dispondo apenas sobre fontes alternativas de produção de energia 

                                                 
1 “Article III: In this Statute the terms ‘renewable energy’ means all forms of energy produced from renewable 
sources in a sustainable manner, which include, inter alia: 1. bioenergy; 2. geothermal energy; 3. hydropower; 
4. ocean energy, including inter alia tidal, wave and ocean thermal energy; 5. solar energy; 6. wind energy”. 
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elétrica (BRASIL, 2004)2. 

As energias marinhas renováveis são aquelas produzidas a partir de fontes 

renováveis encontradas nos mares e oceanos. Existe uma diversidade de nomenclaturas que 

envolvem as fontes marinhas renováveis de produção energética, cujo uso indiscriminado 

pode gerar problemas conceituais na própria regulamentação dessa fonte energética. Dentre as 

quais destacam-se “energias oceânicas” e “energias offshore”. 

As energias oceânicas são aquelas produzidas a partir dos recursos renováveis 

energéticos encontrados nos oceanos, isto é, aqueles que utilizam as propriedades cinéticas, 

potenciais, químicos ou térmicos das águas do mar. Os recursos energéticos no oceano 

possuem seis fontes distintas, e, portanto, prescindem de diferentes tipos de tecnologias para 

conversão em energias, tipicamente elétrica. As fontes oceânicas são as ondas, as marés, as 

correntes das marés, as correntes oceânicas, os gradientes térmicos e gradientes de salinidade. 

(IRENA, 2014, p. 2) 

A energia das ondas deriva da transferência de energia cinética do vento para a 

superfície do oceano3. Atualmente, há seis centros europeus4 de testes de energia das ondas, 

na Irlanda, na Espanha, na Suécia, em Portugal, na França e no Reino Unido (GREAVES ET 

AL, 2016, p. 71). A energia das marés advém das forças gravitacionais que geram mudanças 

periódicas no nível do mar5.  

A energia gerada pelos intervalos das marés requer turbinas hidráulicas 6  e 

estruturas naturais ou artificiais, como barragens ou barreiras em estuários, que criam um 

reservatório para depositar uma grande quantidade de água 7 . A energia produzida por 

                                                 
2 No âmbito do direito regional de União Europeia, a Diretiva 2009/28/CE define, em seu artigo 2, Energia 
proveniente de fontes renováveis como a energia proveniente de fontes não fósseis renováveis, nomeadamente 
eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e oceânica, hidráulica, de biomassa, de gases dos aterros, de 
gases das instalações de tratamento de águas residuais e biogases. 
3 A interação entre o ar e o mar transfere parte da energia eólica para a água, que resulta na formação de ondas. 
As ondas armazenam essa energia como energia potencial na massa de água deslocada do nível médio do mar, e 
como energia cinética no movimento das partículas de água (LEWIS ET AL, 2011, p. 503). 
4  Apesar das pesquisas sobre conversores de energia das ondas terem iniciado nos anos 70, somente 
recentemente o desenvolvimento de protótipos para produção em larga escala demonstrou a potencial utilidade 
dessa conversão de energia das ondas. Atualmente, a pesquisa e desenvolvimento dos conversores de energia das 
ondas em larga escala encontra-se em fase pré-comercial. Grande parte dos protótipos de larga escala foram 
implementados no Reino Unido e em Portugal, embora alguns projetos foram desenvolvidos na Austrália, na 
Dinamarca, na Itália, na Espanha, na China, na Coreia e no Brasil. (IRENA, 2014, p. 11). 
5 A conversão de energia das marés possui duas abordagens, a primeira captura a energia potencial criada pela 
diferença no nível do mar entre marés altas e baixas, e a segunda é uma abordagem hidrocinética que captura a 
energia cinética criada a partir do fluxo horizontal das correntes de maré (IRENA, 2014, p.2).   
6 A energia á produzida, geralmente, por turbinas hidráulicas convencionais alojadas nas barragens ou barreiras, 
através do descarregamento da água dentro ou fora do reservatório durante a variação da altura da maré (IRENA, 
2014, p.2) 
7  Avanços tecnológicos na pesquisa e desenvolvimento de energia por intervalos das marés apontam para 
alternativas de bacias offshore únicas ou múltiplas, denominadas de lagoas de marés. As bacias offshore estão 
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correntes de marés ou fluxos de marés decorre do fluxo horizontal de água, de entrada e de 

saída, nas baias, portos, estuários e estreitos. A conversão da energia cinética em fonte de 

energia elétrica ocorre através de turbinas hidroelétricas, que usam os mesmos princípios das 

turbinas eólicas (IRENA, 2014, p.4)8. 

As correntes de oceano são fluxos de corrente em oceano aberto, que fluem na 

mesma direção e possuem baixa variabilidade9. Essa tecnologia possui um potencial razoável 

se considerar a natureza estável das correntes oceânicas e a possibilidade de desenvolvimento 

de turbinas adequadas para correntes de baixa velocidade (IRENA, 2014, p.4). A energia 

térmica nos oceanos é grada por uma central elétrica de conversor de energia termina 

oceânica, ou em inglês Ocean Thermal Energy Converter – OTEC10. Por fim, o potencial 

osmótico do gradiente de salinidade resulta do potencial químico entre a água doce e a água 

do mar11. 

As formas de produção energética supracitadas estão contidas no termo “energia 

oceânica”, que se utiliza de fontes renováveis para a conversão em energia elétrica, portanto, 

as energias oceânicas são consideradas renováveis. Entretanto, ressalva-se sua distinção das 

“energias offshore”, que se refere à produção energética por fontes localizadas fora do 

continente. 

O termo inglês offshore possui como tradução livre para o idioma português 

afastado da costa ou no mar, tendo sentido contrário ao onshore. De acordo com a Lei n° 

                                                                                                                                                         
localizadas fora dos estuários, por isso possuem ao mesmo tempo uma maior flexibilidade, em termos de 
capacidade e produção, e pouco ou nenhum impacto sobre os ambientes marinhos dos estuários (LEWIS ET AL, 
2011, p. 510). 
8  As correntes de marés são mais intensas em locais onde grandes marés são limitadas. A pesquisa e o 
desenvolvimento da energia de correntes de marés despertaram recente interesse em grandes fabricantes de 
turbinas. Atualmente, as turbinas próprias para fluxos de marés estão em fase de teste e demonstração de 
protótipos individuais, situados em locais com potência comercial. A produção de energia por correntes de marés 
estaria projetada para operar como fazendas de marés, com uma rede ou sistema de turbinas com utilidade 
comercial (IRENA, 2014, p.4). 
9 As correntes oceânicas são impulsionadas pela distribuição latitudinal dos ventos e pela circulação termohalina 
oceânica. A tecnologia para a conversão dessa fonte energética em eletricidade encontra-se em estágio 
prematuro, sem qualquer protótipo testado atualmente (IRENA, 2014, p.4). 
10  No oceano, aproximadamente 15% da energia solar total é retida como energia térmica, cuja camadas 
superiores da superfície oceânica concentram sua absorção. Uma diferença de 20° C, entre a temperatura na 
superfície do mar e a temperatura na sua profundidade, é suficiente para operar OTEC. Nas áreas tropicais, como 
na costa da América do Sul, temperaturas de superfície do mar de 25° C a 30° C, diminuindo para 4° C a 7° C 
em profundidades de 750 a 1.000 m (LEWIS ET AL, 2011, p. 507). Atualmente está em operação no Japão, 
desde 2013, o mais recente piloto de OTEC, com capacidade de 50 quilowatts. O potencial de viabilidade 
comercial das usinas térmicas oceânicas a médio prazo pode ser aferido pelos esforços contínuos de pesquisa 
tecnológicas neste setor por grandes empresas, assim como o setor energético público dos Estados Unidos 
(IRENA, 2014, p. 12). 
11 Os recursos de gradiente de salinidade já se encontram mapeados e possuem o potencial para geral energia de 
base. Quanto ao estágio de pesquisa e desenvolvimento, a energia de gradiente de salinidade é inicial, com 
apenas uma pequena usina instalada na Noruega, ainda sem demonstração de utilidade em larga escala (IRENA, 
2014, p. 8-9). 
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9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 

relativas ao monopólio do petróleo e institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 

Agência Nacional do Petróleo, em seu artigo 21, o território nacional é formado pela a parte 

terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva (BRASIL, 

1997).  

No mesmo sentido, a Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre 

a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em 

áreas do pré-sal, utiliza o mesmo regime de partilha para a produção que ocorrer no Mar 

Territorial, na Plataforma Continental e na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) (BRASIL, 

2010). Desta forma, o emprego do termo offshore na exploração de recursos naturais 

brasileiros está direcionado às atividades realizadas no Mar Territorial, na Plataforma 

Continental e na Zona Econômica Exclusiva.  

As fontes de energia offshore incluem qualquer produção energética cuja 

instalação ou estrutura estejam localizadas nas zonas marinhas anteriormente mencionadas, a 

exemplo da eólica offshore, das fontes oceânicas, e da exploração de petróleo e gás natural em 

plataformas offshore. As instalações offshore estão situadas em águas, seja em repouso 

permanentemente (flutuantes) ou instaladas em seu leito (fixas), e não estão conectadas com a 

terra por uma estrutura permanente que lhe fornece acesso em todos os momentos e para 

todos os fins12.  

Desta forma nem todas as fontes de energia offshore são fontes renováveis, o que 

reflete nas contradições decorrentes do uso dessas expressões como sinônimos. Assim como 

nem toda energia oceânica é produzida por instalações ou estruturas localizadas offshore, 

como nos casos da fixação do conversor no continente.  

A energia eólica offshore ou marítima refere-se à energia elétrica gerada pela força 

cinética dos ventos em parques eólicos situados no mar13. Parques eólicos são formados por 

aerogeradores interligados para a produção de energia elétrica (BRASIL, 2016). Os elementos 

básicos do parque eólico offshore são turbinas eólicas, instalações de monitoramento, 

subestações, cabos de transmissão e instalações portuárias.  

                                                 
12 Adota-se a definição de instalações offshore da legislação do Reino Unido em razão de sua precisão didática. 
UNITED KINGDON. Energy Act 2004, Part 2 — Sustainability and Renewable Energy Sources, Chapter 2 - 
Offshore production of energy, Sections 114.  
13 O decreto real espanhol que regulamenta o procedimento de concessão para produção de energia eólica 
marinha traz uma definição detalhada dos parques eólicos offshore: “A los efectos de este real decreto, se 
entenderá por parque eólico marino o instalación de generación eólica marina todo proyecto de inversión que 
se materialice en la instalación integrada de uno o varios aerogeneradores, interconectados eléctricamente 
mediante redes propias, compartiendo una misma estructura de accesos y control, con medición de energía 
propia y con conexión a la red de transporte, y ubicado físicamente en el mar territorial”( ESPAÑA, 2007).  
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Tendo em vista seu atual estágio de produção em escala industrial na Europa, a 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para este setor direciona os esforços para redução 

dos custos de operação e manutenção. Os custos da produção eólica por ventos oceânicos são 

mais elevados, em relação à produção onshore, em razão da dificuldade de acesso ao local 

para instalação e manutenção e da conexão da rede, devido às linhas de transmissão mais 

longas necessárias para se conectar à rede elétrica em terra (IEA; IRENA, 2016, p.11). 

As EMR incluem as energias oceânicas e a energia eólica offshore, em razão de 

todas possuírem uma correlação direta com o meio ambiente marinho, e desta forma, estarem 

aptas a produzir efeitos sobre esse ecossistema. Em virtude da não uniformidade das 

tecnologias das energias marinhas renováveis, a regulamentação legal para a instalação, 

produção e desmantelamento de estruturas desenvolveu-se direcionada para as EMR com 

previsão de produção industrial em larga escala a médio e longo prazo. 

As EMR estão em estágio de evolução de desenvolvimento de tecnologias ou de 

aprimoramento das existentes, por esse motivo representa um campo fértil para atuação do 

Brasil na área de desenvolvimento de energias renováveis. Apesar da ausência de atuais 

planos para instalações de energia eólica offshore no Brasil, por razões da alta disponibilidade 

de fonte eólica onshore ainda a ser explorada (GWEC, 2016, p. 29), o país busca a produção 

de tecnologias voltadas para a produção de EMR. Não obstante, alguns fatos demonstram 

tanto o interesse embrionário nas instalações eólicas marinhas, como o direcionamento na 

pesquisa e desenvolvimento de protótipos de conversores de energias oceânicas. 

O interesse embrionário na produção energética por ventos oceânicos revela-se 

nos pedidos de patentes envolvendo essa tecnologia14 e na possibilidade de utilização de 

tecnologias com maturidade industrial das plataformas de petróleo offshore. O Brasil atua na 

pesquisa e desenvolvimento de protótipos de conversores de energias eólicas oceânicas, em 

especial energia das ondas e térmica, figurando em relatórios internacionais sobre esse setor 

industrial15.  

Dois projetos são destaques, o primeiro no estado do Ceará e o segundo no Rio de 

Janeiro. A primeira usina da América Latina de produção de energia elétrica a partir do 

                                                 
14 Atualmente, de acordo com a base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 9 patentes foram 
requeridas com conteúdo relacionado às tecnologias de produção energética por fonte eólica offshore: pedidos de 
patente BR102015008269-0, BR102013006094-1, BR102013005496-8, BR112014009865-4, PI1104840-9, 
BR112012009550-1, PI0914148-0, PI0605965-1, PI0307313-0. Disponível em: < 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp>. 
15 Report Ocean Energy: Technology Readiness, Patents, Deployment Status and Outlook, elaborado pela 
IRENA; e Blue Growth: Scenarios and Drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts, 
elaborado pela ECORYS Research and Consulting. 



 
20 

movimento das ondas do mar, construída em 2012 e testada no porto do Pecém, no Ceará16. A 

segunda usina deverá ser instalada offshore, a cerca de 100 metros da Ilha Rasa e a 10 

quilômetros da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro e possui a previsão de operação para 

201817. 

A pesquisa e o desenvolvimento de EMR no Brasil pode contribuir para a 

complementariedade no sistema de energia elétrica nacional, e principalmente, pode 

posicionar o Brasil no papel de exportador de tecnologia gerada por recursos marinhos. O 

desenvolvimento de um setor de EMR forte no Brasil acarretará na criação de postos de 

empregos necessários para instalação de fábrica nas regiões propícias, para a fabricação de 

suas fundações, e na operação e manutenção destas instalações. 

 No que se refere à função de complementar o sistema nacional com outra fonte 

renovável de energia, o cenário das energias renováveis no Brasil e da transição energética 

pode se transformar a partir da assinatura e ratificação do Acordo de Paris. O Acordo prevê 

uma maior participação dos países em desenvolvimento, encorajando-os a estipular metas de 

redução ou limitação das emissões nacionais, que devem ser informadas a cada 05 anos 

(ACORDO DE PARIS, 2015).  

Assim, para o cumprimento das metas estipuladas, as políticas podem ser 

direcionadas para a redução de GEE, o aumento de quotas de energias renováveis na taxa de 

consumo de energia e a melhoria da eficiência energética. Em consequência, não há como 

dissociar a promoção de energias marinhas renováveis das medidas de mitigação das 

mudanças climáticas (GUERRA, 2016, p. 535).  

O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climáticas 

e do Protocolo de Quioto, internalizado pelo Decreto Legislativo nº 144 de 2002. Portanto, 

beneficia-se dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) para projetos que visam à 

redução dos gases de efeito estufa. Para o cumprimento dos termos da Convenção, o Brasil 

assumiu o compromisso voluntário de redução de suas emissões de gases de efeito estufa 

entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até 2020, conforme consta na Política 

                                                 
16 “A primeira usina de geração de energia elétrica a partir das ondas do mar da América Latina foi instalada no 
quebra-mar do porto de Pecém (CE) e inaugurada em novembro de 2012. Ela funcionou experimentalmente até 
2014. Era um protótipo, desenvolvido pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teve aporte de R$ 15 milhões da 
multinacional Tractebel Energia e apoio do governo do estado. Devido ao fim do contrato com a Tractebel e às 
obras de ampliação do porto, o protótipo foi desativado” (A energia..., 2016). 
17 “O novo projeto, também coordenado por Estefen, a ser instalado no oceano a cerca de 14 quilômetros da 
praia de Copacabana, perto da Ilha Rasa, no Rio. Ele será desenvolvido por uma parceria entre a Coppe, a startup 
brasileira Seahorse Wave Energy e a Furnas Centrais Elétricas, que investirá R$ 9 milhões na iniciativa. Com 
capacidade instalada de 100 quilowatts (que daria para abastecer 200 residências de consumo médio), a usina 
será construída em um local com profundidade de 20 metros” (A energia..., 2016).  
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Nacional sobre Mudanças Climáticas - PNMC, adotada por meio da Lei nº 12.187 de 2009. 

Desta feita, o Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas18 possui como um de 

seus objetivos específicos buscar manter elevada a participação de energia renovável na 

matriz elétrica, bem como admitir a participação de outras fontes, além da hidroeletricidade, 

para a expansão de oferta de energia elétrica (BRASIL, 2007). Em 2014, a matriz energética 

brasileira alcançou o percentual de 39,4% de fontes renováveis e a matriz elétrica 76,5% de 

fontes renováveis, com predominância das hidroelétricas (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2015). 

Apesar de sua natureza renovável, o potencial hidroelétrico do país possui 

variáveis que apontam a impossibilidade de sua dependência exclusiva e colocam em 

discussão sua natureza sustentável. Dentre estas variáveis encontram-se a controvérsia acerca 

do efeito estufa, a degradação ambiental e os desrespeitos aos direitos humanos. 

Em referência à controvérsia da baixa emissão de GEE das hidroelétricas, alguns 

autores indicam que a energia hidroelétrica, especialmente as instaladas em regiões tropicais, 

emitem GEE, a saber, o metano19. Cumpre destacar que o conceito de energia renovável 

possui dois elementos caracterizadores, a fonte ser renovável e a utilização de tecnologia com 

baixa emissão de GEE. Pode-se inferir uma imprecisão sobre caracterização da energia 

hidroelétrica como energia renovável.   

Outro fator decisivo sobre a insustentabilidade das usinas hidroelétricas refere-se 

à degradação ambiental, como a alteração dos transportes de sedimentos dos rios para os 

oceanos em grande escala, o aumento da eutrofização e contaminação dos ambientes 

aquáticos, modificação das cadeias alimentares e da diminuição do volume de água disponível 

(TUNDISI, 2007; IORIS, 2008). 

Os projetos hidroelétricos são indicados como contextos que permitem flagrantes 

violações aos direitos de grupos determinados, como o deslocamento forçado, a destruição do 

ecossistema dos quais dependem, prejuízos à saúde e meios de vida das pessoas pela redução 

                                                 
18 O Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas constitui um dos instrumentos previstos na PNMC, artigo 6°, I, 
da Lei 12.187/2009. O Plano define ações e medidas que visam à mitigação, bem como à adaptação à mudança 
do clima. 
19  O metano causa um impacto 25 vezes maior do que o gás carbônico sobre o aquecimento global 
(FEARNSIDE, Philip M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais na tomada de decisões sobre 
grandes obras. Manaus: Editora do INPA, 2015; FORSTER, P. & 50 outros. Changes in atmospheric 
constituents and radiative forcing. In: SOLOMON, S.; QIN, D.; MANNING, M.; CHEN, Z.; MARQUIS, M.; 
AVERYT, K. B.; TIGNOR, M.; MILLER, H. L. (eds.) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2007, p. 129-234; SHINDELL, D. T.; 
FALUVEGI, G.; KOCH, D. M.; SCHMIDT, G. A.; UNGER, N.; BAUER, S. E. Improved attribution of climate 
forcing to emissions. Science, v. 326, 2009, p. 716-718). 
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do fluxo dos rios (UNEP, 2015, p. 8). As usinas hidroelétricas na Amazônia atingem os povos 

tradicionais da região, uma vez que ocasiona uma verdadeira degradação socioambiental. Para 

agravar a situação, os projetos aprovados, como a usina do Belo Monte, possuem incertezas 

em relação ao licenciamento ambiental no que se refere à consulta pública das comunidades 

tradicionais indígenas da Bacia do Rio Xingu (DE SOUZA, 2015; BERMANN, 2013). As 

violações dos direitos humanos das comunidades tradicionais, indígenas e ribeirinhas, 

atingidas pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte também incluem o desrespeito à garantia de 

perpetuação do estilo de vida das comunidades, a ausência de participação efetiva quanto ao 

empreendimento, ausência de compatibilidade entre as expectativas de compensação ou 

reassentamento (SILVA ET AL., 2016, p. 227). 

Em razão das áreas com maior potencial hidroelétrico estarem na região da 

Amazônia, há uma redução do potencial hidroelétrico utilizável (TOLMASQUIM, 2016, p. 

127)20. Essa redução somada às perspectivas de aumento de uso de energia elétrica pela 

população brasileira acelerou a demanda por fontes renováveis não-hidroelétrica.  

No sentido de diversificação da matriz energética e de complementariedade às 

hidroelétricas, o setor de energias renováveis não hidráulicas se desenvolveu no Brasil a partir 

dos anos 2000 através de políticas públicas. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica – PROINFA, implementado no país em 2004, fomentou o 

desenvolvimento e a produção energética por fontes eólica e solar.  

Recentemente, o Brasil estabeleceu metas ambiciosas através de proposta de 

contribuições nacionalmente determinadas (INDC - Intended Nationally Determined 

Contributions) apresentada na Conferência das Nações Unidas para a Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015 e posteriormente anexa ao Acordo de Paris. O Brasil propôs o 

compromisso de reduzir a emissão de GEE em 37% até 2025 e 40% até 2030. Neste intuito, 

as energias renováveis não hidráulicas devem atingir uma proporção entre 28% e 33% de sua 

matriz elétrica em 203021. 

Neste panorama, as energias marinhas renováveis podem oferecer uma alternativa 

para o cumprimento dos compromissos brasileiros na esfera internacional, ao tempo que 

contribuem para a diversificação dos recursos renováveis na matriz energética elétrica. 

Enquadrar-se como energia renovável não hidráulica não implica necessariamente na 

inexistência de impactos ambientais, a utilização de tecnologias de EMR resulta em efeitos 

                                                 
20Do potencial hidroelétrico brasileiro, aproximadamente 66% são projetos localizados nas regiões hidrográficas 
Amazônica e Tocantins-Araguaia e 18% nas regiões hidrográficas Paraná e Uruguai.  
21 INDC - Intended Nationally Determined Contributions está disponível em <http://unfccc.int/files/ focus/ 
indc_portal/application/pdf/albania_to_ghana.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
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nos ecossistemas marinhos que devem ser geridos, minimizados ou evitados através de 

instrumentos como a avaliação estratégica ambiental e a avaliação de impacto ambiental.  

O desenvolvimento das EMR ocorreu no contexto de transição energética da 

União Europeia - UE após a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, e seu adicional Protocolo de Quioto22. 

A tomada de consciência para redução da emissão dos gases de efeitos estufa, 

tendo em vista a diminuição dos efeitos da mudança climática, prescinde de três atitudes: a 

alteração do modelo energético; o desenvolvimento das energias renováveis; e, para 

possibilitar as medidas anteriores, a adaptação do direito energético (DARSON, 2015, p. 22).  

O estímulo das energias renováveis adveio com a política energética europeia, que 

a partir do Tratado de Maastricht passa a ser transeuropeia23. A necessidade de um quadro 

legislativo comum para o mercado de fontes de energia renováveis, visando atingir as metas 

de redução global e as metas de redução nacionais dos Estados membros, impulsionou a 

elaboração de Diretivas e politicas transnacionais direcionadas à produção energética.    

A edição da Diretiva 2001/77/CE destina-se à promoção do aumento da 

contribuição das fontes de energia renováveis para a produção de eletricidade, incluindo 

dentre as fontes energéticas a energia eólica, a das marés e das ondas24. Dentre as obrigações 

dos Estados-Membros encontra-se a reavaliação dos processos de autorização aplicáveis a 

centrais de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Essa reavaliação deve 

permitir a redução das barreiras regulamentares e não regulamentares; a simplificação e a 

celeridade dos procedimentos administrativos; a garantia de objetividade, de transparência e 

de não discriminação; a adequação do sistema de rede de transporte e distribuição de energia, 

conferindo acesso prioritário à energia elétrica produzida por fontes de energia renováveis 
                                                 
22 O Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 2005, definiu metas de redução de emissões de gases de 
efeito estufa para os países europeus desenvolvidos, que fixaram metas nacionais entre 6% e 8%. Para o 
cumprimento dos termos do Protocolo de Quioto, os países industrializados devem reduzir as suas emissões de 
seis gases com efeito de estufa em média de 5,2% relativamente aos níveis de 1990 durante o primeiro período 
de cumprimento, que corresponde de 2008 a 2012. Os gases cuja a emissão deve ser reduzida são o CO2, que é o 
mais importante, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonetos, perfluorcarbonetos e hexafluoreto de enxofre 
(ONU, 1998). A União Europeia comprometeu-se a uma redução global de 8% suas emissões, a ser partilhada 
entre seus Estados-Membros em conformidade com o acordo de partilha de encargos. Ver: Decisão 
2002/358/CEE do Conselho, de 25 de Abril de 2002. 
23 O Tratado de Maastricht foi assinado, em 1992, pela Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Irlanda, 
Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e Reino Unido. De acordo com o tratado as medidas 
relacionadas ao domínio da energia passam a ser objeto de ação da Comunidade Europeia, respeitado o princípio 
da subsidiariedade. 
24 A Diretiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de setembro de 2001, no seu artigo 2°, 
define as fontes de energia renováveis como as fontes de energia não fósseis renováveis, a saber, a energia 
eólica, solar, geotérmica, das ondas, das marés, hidráulica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases das 
instalações de tratamento de lixos e do biogás. 
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(PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 2001, p. 36-37.) 

A escolha política acerca dos mecanismos a serem utilizados para a promoção e 

quais fontes de energia renováveis devem ser estimuladas é de competência de cada Estado-

Membro. No entanto, o quadro legal nacional deve estar adequado às disposições da Diretiva 

2001/77/CE, que já prevê como alternativa energética as energias marinhas renováveis. 

Em razão da maturidade tecnológica da energia eólica onshore, a pesquisa e o 

desenvolvimento da energia eólica offshore foi priorizado em diversos países europeus, a 

exemplo da Dinamarca, Alemanha e Reino Unido. Por esse motivo, o primeiro foco das 

políticas energéticas da Europa direcionadas para a utilização dos mares e oceanos, recaiu 

sobre a energia eólica marítima, especialmente o Terceiro Pacote sobre o Mercado Interno da 

Energia de outubro de 2007 e o Pacote Energia e Clima de janeiro de 2008. 

Neste cenário de inovação tecnológica, a energia eólica marítima foi considerada 

uma prioridade política apta a contribuir para os objetivos da política energética europeia, 

quais sejam, a redução das emissões de GEE, a garantia de segurança energética e a melhoria 

na competitividade da UE. Sua importância deve-se aos fatores ligados à disponibilidade 

geográfica vasta na região europeia, ao processo de produção sem a utilização de 

combustíveis fosseis, e principalmente por tratar-se de um setor industrial com liderança 

mundial de empresas europeias (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2008, p. 

3). 

Além das políticas energéticas, paralelamente outros setores foram determinantes 

para a criação de um mercado interno de energia eólica offshore, dos quais podemos destacar 

as políticas de incentivo tecnológico e de organização do espaço marítimo.  

As políticas de incentivo tecnológico e de infraestruturas da cadeia de 

abastecimento foram determinantes para garantir a concorrência da UE no setor mercado de 

energia eólica marítima. Destaca-se o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias 

Energéticas - PLANO SET25, onde a energia eólica offshore é qualificada, como tecnologia 

disponível ou em fase final de desenvolvimento, para contribuir na promoção dos objetivos 

fixados para 202026. Ressalta-se, também, a criação da Iniciativa Europeia sobre Energia 

Eólica, centrada na validação e demonstração de grandes turbinas e de grandes sistemas 

                                                 
25 De acordo com o Plano SET, dentre os desafios tecnológicos fundamentais da UE nos próximos 10 anos para 
a realização dos objetivos de 2020 encontra-se a duplicação da capacidade de produção de energia das maiores 
turbinas eólicas, com parques eólicos no mar como principal aplicação (COMISSÃO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS, 2007a, p. 5). 
26 Os objetivos assumidos pela União Europeia no setor energético para 2020 são a redução de 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa e garantir 20% de fontes de energia renováveis no universo energético da 
EU. (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2007b, p. 5- 14) 
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relevantes para aplicações em terra e no mar. Essas iniciativas industriais europeias possuem o 

objetivo de integração dos esforços da Comunidade, dos Estados-Membros e do setor privado. 

Na perspectiva da organização do espaço marinho, a Politica Marítima Integrada - 

PMI integra a energia offshore como um dos usuários legítimos do mar, conferindo a este 

setor interesse legitimo na planificação do espaço marinho (COMISSÃO DAS 

COMUNIDADES EUROPEIAS, 2007c, p. 6). A sinergia entre essas duas políticas 

impulsionou o crescimento de instalações e produção de energia eólica marítima nos Estados-

Membros, com uma abordagem econômica direcionada para conferir previsibilidade e 

segurança jurídica aos investidores desse setor industrial. 

Na formação de um quadro político-jurídico mais estável para o crescimento 

industrial das energias marinhas renováveis, a Diretiva 2009/28/CE amplia o conceito de 

energias renováveis para abarcar as energias oceânicas e fixa objetivos nacionais obrigatórios 

para os Estados-Membros de quotas de energia proveniente de fontes renováveis consumida 

pelos sectores dos transportes, da eletricidade e do aquecimento e arrefecimento em 2020.  

A Diretiva 2009/28/CE reconheceu a decisão política da UE ao incluir as energias 

oceânicas na determinação das quotas de energia provenientes de fontes renováveis, que 

deverão ser especificadas27 (PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 2009). O 

incentivo para o desenvolvimento de energias marinhas renováveis está inserido na 

arquitetura política-normativa europeia desenhada para o crescimento de economia azul, 

como meio de superar a atual crise econômica. A economia azul refere-se à toda atividade 

econômica realizada no mar ou que dependa de seus recursos, exceto as atividades militares 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2012, p. 2). 

A economia azul deve ser compreendida a partir da interdependência entre seus 

setores, que compartilham aptidões e infraestruturas comuns, como portos e redes de 

distribuição de eletricidade. O caráter de interpendência torna imperativo a perspectiva da 

sustentabilidade e a preocupação com a qualidade do meio ambiente marinho, pois a 

utilização dos recursos marinhos por um setor econômico depende diretamente do uso 

sustentável por outros atores (COMISSÃO EUROPEIA, 2012, p. 4). 

A gestão sustentável do meio ambiente marinho, ou seja, a perspectiva da política 

ambiental da economia azul, resulta da aplicação da Diretiva Estratégia Marinha, a Diretiva 

2008/56/CE. O principal escopo desta diretiva é obter ou manter um bom estado ambiental no 

                                                 
27 É necessário fixar regras transparentes ne inequívocas para calcular a quota de energia proveniente de fontes 
renováveis e para determinar quais são essas fontes. Neste contexto, deverá ser incluída a energia presente nos 
oceanos e noutras massas de água sob a forma de ondas, correntes marinhas, marés, gradientes de energia 
térmica oceânica e gradientes de salinidade. 
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meio marinho europeu até 2020, que por consequência mantem a biodiversidade e resguarda o 

potencial produtivo dos mares e oceanos (PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, 

2008, p. 19). 

A perspectiva da sustentabilidade adotada na economia azul manifesta-se através 

da preservação dos serviços fornecidos pelo ecossistema marinho. A necessidade de 

manutenção do bom estado desse ecossistema, caracterizado pela sua fragilidade, possui o 

intuito de permitir à Europa o aproveitamento pleno do potencial, antes inexplorado, dos 

recursos marinhos, oceânicos e costeiros, a favor da criação de empregos e do 

desenvolvimento econômico28. 

Para fornecer a infraestrutura comum primordial para prosperidade da economia 

azul, a política de planificação do espaço marinho resultou na Diretiva 2014/89/EU, que 

fornece um quadro jurídico estável. A segurança jurídica almejada por essa diretiva obriga a 

elaboração da planificação dos mares e oceanos dos Estados-Membros costeiros, com os 

objetivos de conferir a previsibilidade necessária para os investimentos financeiros de alto 

risco e inserir uma abordagem ecossistêmica no desenvolvimento sustentável dos mares e 

oceanos29. 

Neste contexto propício para o crescimento das EMR nos países europeus, o 

mercado de energia eólica marinha teve seu grande ano em 2015. Até o final de 2015, mais de 

91%, aproximadamente 11 MW, de instalações de eólica offshore estão localizadas em países 

europeus. O Reino Unido assume o maior mercado desse setor industrial marítimo, pois 

detém mais de 40% da capacidade instalada, seguido pela Alemanha, Dinamarca, China, 

Bélgica, Holanda, Suécia, Japão, Finlândia, Irlanda, Coreia do Sul, Espanha, Noruega, 

Portugal e Estados Unidos, conforme Figura 1. 

 

 

 

 

                                                 
28 Esta perspectiva resta evidente quanto aos objetivos da economia azul e a inserção da sustentabilidade como 
meio de consecução deste fim. « L’objectif étant de mobiliser le potentiel inexploité des océans, des mers et des 
côtes de l’Europe en faveur de l’emploi et de la croissance. Elle peut contribuer à la compétitivité internationale 
de l’UE, à l’utilisation efficace des ressources5, à la création d’emplois et à l’émergence de nouvelles sources 
de croissance tout en préservant la biodiversité et en protégeant le milieu marin, garantissant ainsi les services 
fournis par des écosystèmes marins et côtiers en bon état et résilients » (COMISSÃO EUROPEIA, 2012, p. 3). 
29 Artigo 1° da Diretiva 2014/89/EU prevê como objetivo estabelecer um quadro para o ordenamento do espaço 
marítimo, a fim de promover o crescimento sustentável das economias marítimas, o desenvolvimento sustentável 
das zonas marinhas e a utilização sustentável dos recursos marinhos (PARLAMENTO EUROPEU E O 
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2014, p. 139). 
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Figura 1. Capacidade cumulativa global de Energia Eólica Offshore. 

 
Fonte: GWEC, 2016, p. 49. 

Quanto às energias oceânicas, apenas as centrais de barragem para a produção de 

energia das marés estão em funcionamento na França e na Coreia do Sul, possuindo quase que 

exclusivamente o mercado energético global neste setor (Figura 2). A Rance Tidal Power 

Station, que é a primeira usina maremotriz construída em 1966 na França, detém a capacidade 

de 240 megawatts. A maior e mais recente usina maremotriz foi construída na Coreia do Sul 

em 2011, denominada de Sihwa Lake Tidal Power Station, possui a capacidade de 254 

megawatts.  

Figura 2. Produção e projeção de energia oceânica por região. 

 
Fonte: IEA, 2015. 

As condições fático-jurídicas que permeiam as EMR na Europa foram cruciais 

para a fixação de sua posição de líder nessa fatia do mercado energético com potencial de 
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crescimento exponencial. Tendo em consideração os esforços na pesquisa e desenvolvimento 

de tecnologias voltadas para a redução de custos das instalações de EMR e para a criação de 

conversores de energia de fontes oceânicas, os países europeus visam a ampliação do mercado 

de consumo deste setor energético, que pode abranger o mercado interno brasileiro. 

A experiência normativa europeia pode contribuir para a formação de uma política 

nacional brasileira de incentivo à produção de EMR como uma das fontes renováveis de 

produção de energia elétrica, especialmente em razão de sua trajetória com a adoção de 

tratados internacionais de proteção ambiental, a sua incorporação ao direito regional da UE, e 

o vínculo obrigacional de incorporação na legislação dos Estados Membros. 

O fato de que essa alternativa de energia renovável não está isenta de ocasionar 

alterações no âmbito social, econômico e ambiental gera a necessidade de regulamentação do 

Direito, com a finalidade de fornecer segurança jurídica para as relações entre os usuários do 

mar e para os investimentos financeiros determinantes para crescimento da pesquisa, 

desenvolvimento e produção das EMR. 

Os esforços da UE e de seus Estados Membro em elaborar legislações nacionais 

que incorporem as obrigações ambientais de suas diretivas e que forneçam segurança jurídica 

para os empreendedores de EMR pode indicar boas práticas de governança entre os atores 

desse setor econômico e atores públicos direcionadas para a segurança jurídica e proteção 

ambiental. 

Posto que se trata de setor industrial instalado nos mares e oceanos, questões 

jurídicas voltadas para a gestão do espaço marinho e para a proteção e conservação desses 

ecossistemas emergem e transpassam entre si. Desta forma a questão da pesquisa é investigar 

a possibilidade de desenvolver o setor de EMR em conformação com a proteção internacional 

do meio ambiente marinho. 

A pergunta supracitada desdobra-se em três questionamentos que servirão de 

embasamento teórico para sua possível resolução. As questões secundarias tratam de: a) quais 

normas do direito internacional regulam a atividade de produção de EMR nos mares e 

oceanos; b) quais as formas de inserção do desenvolvimento de EMR na governança dos 

mares e oceanos; e c) quais os instrumentos previstos no direito internacional ambiental são 

aplicáveis à atividade industrial de EMR. 

A instalação, a produção, a manutenção e o desmantelamento de EMR devem 

obedecer ás normas de direito internacional, especificamente do Direito do Mar por conferir 

competências, regular conflitos e estabelecer limitações para a utilização de um espaço 

marinho compartilhado. A produção de EMR configura apenas mais uma das atividades 
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antrópicas nos mares e oceanos, portanto, o inevitável conflito de usuários legitima a 

utilização de instrumentos de governança do espaço marinho. 

Por fim, a instalação e operacionalização das EMR causam efeitos ao meio 

ambiente marinho, tanto efeitos previsíveis como riscos de impactos não previstos em razão 

das incertezas científicas inerentes das tecnologias recentes. Por esses motivos surge o 

questionamento sobre harmonização entre o interesse do setor industrial de EMR e a 

preservação e conservação do meio ambiente marinho, com a finalidade de evitar ou 

minimizar os possíveis impactos ambientais da ocupação desenfreada do setor energético no 

espaço marinho. 

A delimitação da abordagem deste estudo se restringe aos aspectos legais do 

desenvolvimento das EMR no direito internacional, e sua respectiva conformidade no direito 

interno dos países europeus, que envolvem questões concernentes à gestão sustentável dos 

mares e oceanos e à proteção do meio ambiente marinho. 

As normas internacionais de gestão do espaço marinho perpassam por uma análise 

de competências dos Estados costeiros sobre o uso de espaços e recursos localizados sobre a 

sua jurisdição, pelas regras de compartilhamento dos mares e oceanos por seus usuários 

legítimos, cujo principal instrumento é a planificação ou ordenamento do espaço marinho. 

As normas do direito internacional do meio ambiente fornecem standarts para a 

preservação e conservação do bom estado ambiental, que podem ser atingidos através da 

aplicação dos princípios do direito internacional ambiental e do uso de instrumentos 

normativos de gestão ambiental nas atividades econômicas no meio marinho e no 

monitoramento de projetos industriais offshore em operação. 

Em virtude de tratar-se de regulamentação de uma atividade econômica não 

presente no espaço marinho brasileiro, a pesquisa deparou-se com a ausência de bibliografia 

nacional sobre a abordagem normativa, com foco no direito internacional, e a dificuldade de 

acesso à bibliografia estrangeira. Esses obstáculos foram supridos pela oportunidade de 

mobilidade acadêmica para a Universidade de Evry, na França, sob o apoio da Profa. Julia 

Motte-Baumvol, em período de elaboração da legislação francesa sobre energias marinhas 

renováveis. 

Para realizar a análise do contexto normativo acima, a abordagem metodológica 

adotada foi a qualitativa, com a interpretação do fenômeno jurídico do direito internacional 

aplicado às EMR e atribuições de significados; realizada através do métodos exploratórios de 

levantamento bibliográfico de livros e artigos sobre os aspectos normativos do 

desenvolvimento das EMR, de pesquisa documental dos tratados internacionais do Direito do 
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Mar e do Direito Internacional Ambiental, acordos regionais, diretivas da UE sobre economia 

azul, energias renováveis, planificação do espaço marinho, proteção ambiental e politicas 

marítimas, e legislação nacional dos países com empreendimento de EMR submetidos as 

referidas diretivas e tratados.  

O resultado do conjunto das etapas ordenadas supramencionadas foi obtido 

através do raciocínio ora dedutivo, com a observação das normas internacionais de aplicação 

geral para sua ocorrência nas atividades de EMR, e ora indutivo das experiencias normativas 

de internalização de tratados ao direito aplicado às EMR de determinados países para aferição 

de boas práticas que podem ser aplicadas de forma geral.         

Para responder os questionamentos, esta dissertação está dividida em três partes, a 

primeira pretende indicar as normas internacionais aplicadas às EMR, a segunda pretende 

situar o desenvolvimento de EMR dentro da governança dos mares e oceanos, e o terceiro 

pretende analisar os princípios de proteção ambiental aplicados às EMR e os instrumentos 

normativos de avaliação ambiental como meios de gestão ambiental das atividades de EMR. 

O tópico 2 “As Energias Marinhas Renováveis e o sistema jurídico internacional 

do espaços marinhos” trata das implicações da gestão por zonas da Convenção do Direito do 

Mar para o direito aplicado às EMR (2.1) localizadas no Mar Territorial (2.1.1) e na expansão 

de fronteiras de desenvolvimento para a ZEE (2.1.2), e das normas internacionais de ocupação 

dos espaços marinhos industrializados (2.2) pelas EMR e outros usuários interessados (2.2.1) 

e pelos interesses de proteção do meio ambiente marinho (2.2.2). 

Após explorar o sistema normativo internacional aplicado às EMR, o tópico 3 “A 

gestão dos espaços marinhos a partir da governança marítima das EMR” trata das 

contribuições da governança dos mares e oceanos para o desenvolvimento das EMR (3.1) a 

partir da perspectiva da governança global (3.1.1) e da abordagem integrada da governança 

dos mares e oceanos (3.1.2), para posteriormente inserir as EMR na perspectiva de Uso 

Compartilhado dos mares e oceanos (3.2), através do instrumento de gestão Planejamento do 

Espaço Marinho (3.2.1) e das suas tensões entre o Crescimento Azul e a Abordagem 

Ecossistêmica (3.2.2). 

Depois de configurada a necessidade da adoção da abordagem integrada e 

ecossistêmica no Planejamento Espacial Marinho (PEM) para a promoção das EMR, resta ao 

tópico 4 “Os instrumentos normativos de proteção internacional do meio ambiente marinho na 

gestão ambiental das EMR” abordar a incidência dos princípios jurídicos de proteção 

internacional ambiental nas atividades de EMR (4.1) especificamente o desenvolvimento 

sustentável como meio de proteção dos ecossistemas marinhos (4.1.1) e os princípios da 
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prevenção e precaução (4.1.2), e a aplicação das avaliações ambientais como meios de gestão 

ambiental (4.2) compreendidas pelas Avaliação Ambiental Estratégica dos planos e programas 

de EMR no processo de PEM (4.2.1) e pela Avaliação de Impacto Ambiental dos projetos de 

EMR (4.2.1). 
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2 AS ENERGIAS MARINHAS RENOVÁVEIS E O SISTEMA JURÍDICO 

INTERNACIONAL DOS ESPAÇOS MARINHOS 

 

A produção de energia marinha renovável ocorre dentro do espaço marinho, 

portanto, indissociável das relações internacionais em virtude da concorrência de interesse 

entre os atores internacionais. Os Estados costeiros, as multinacionais da indústria offshore, as 

organizações intergovernamentais e as organizações não governamentais de proteção do meio 

ambiente possuem interesses legítimos no espaço marinho, seja para questões de defesa, de 

desenvolvimento econômico, de regulamentação de usuários e de proteção dos recursos vivos 

e não vivos dos mares e oceanos. 

O direito internacional desempenha uma função de coordenação e facilitação para 

os Estados costeiros que pretendem desenvolver e estimular a produção de energias a partir de 

fontes marinhas renováveis (WRIGHT ET AL, 2015, p. 132). A adequação às normas 

internacionais contribui para a resolução de divergências entre conflitos potenciais ou reais de 

interesse. 

Não há uma única norma internacional que regulamente a produção de EMR, sua 

natureza é dispersa e envolve diversos seguimentos do direito internacional e vários 

regulamentos nacionais. Portanto, há uma multiplicidade de desafios, necessitando-se de uma 

abordagem que visualize essa dispersão normativa como um fator de conciliação entre a 

produção de EMR e outras utilizações legítimas dos mares, bem como um fator para o 

desenvolvimento e promoção da cooperação científica internacional (CASTELOS, 2014, p. 

228). 

No processo de coordenação entre as atividades nos mares e oceanos, o 

planejamento, ordenamento ou planificação do espaço marinho constitui instrumento jurídico 

voltado para a gestão do espaço e dos recursos marinhos vivos e não-vivos. A interação entre 

as EMR e o planejamento do espaço marinho (i.e., Marine Spatial Planning, MSP) possibilita 

uma perspectiva sobre a priorização de atividades, a possibilidade de coexistência e um 

equilíbrio entre industrialização e sustentabilidade (WRIGHT ET AL, 2015, p. 132).   

Portanto, para desenhar um panorama acerca da regulamentação das EMR nos 

mares e oceanos compartilhados, torna-se necessária uma aferição dos tratados que 

fundamentam e regulam uma atividade antropocêntrica nos distintos espaços marinho e 

posteriormente das normas destinadas regular os conflitos entre os usuários dos mares e 

oceanos.  

Os espaços marinhos são regulamentados pela Convenção das Nações Unidas 
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sobre Direito do Mar - CNUDM, de 1982. A Convenção foi assinada na III Conferência das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar, com a presença de 164 Estados. A entrada em vigor 

internacional ocorreu em 16 de novembro de 1994 e sua internalização ao direito brasileiro 

ocorreu pelo Decreto nº1.530, de 22 de junho de 1995. A Convenção prevê resoluções para 

questões jurídicas relacionadas às delimitações dos espaços em mares e oceanos, à soberania 

dos Estados costeiros na utilização de seus recursos, e à conservação, proteção e preservação 

do meio ambiente marinho. 

A Convenção sobre Direito do Mar representa uma sistematização normativa que 

regula todo o espaço marinho, seus usos e recursos, portanto de aplicação direta para a 

atividade industrial de EMR. Em decorrência, a instalação, produção e remoção de estruturas 

de produção energética no mar e no oceano devem seguir os princípios do Direito do Mar. 

O Direito do Mar possui princípios específicos contidos na CNUDM, que o 

individualiza como campo normativo autônomo. Todavia, os princípios do Direito do Mar 

derivam seu valor e autoridade dos princípios do Direito Internacional, do qual encontram-se 

vinculados axiologicamente. Deste modo, o desenvolvimento de EMR pelo Estado costeiro 

perpassa por uma atuação dentro desses valores, especificamente: o princípio da soberania, 

princípio da liberdade dos mares, o princípio do patrimônio comum da humanidade e o 

princípio da cooperação. Por motivos didáticos, neste tópico não estão incluídos os princípios 

relacionados com à proteção do meio ambiente marinho, a serem abordados no tópico 4.  

O princípio da soberania no Direito Internacional30 está correlacionado ao sentido 

de independência do Estado, livre de toda subordinação, na ordem internacional. A soberania 

do Estado, neste sentido, comporta três atributos fundamentais: a identidade, a plenitude e a 

relatividade. A identidade exprime a ideia de que todos os Estados devem receber dentro da 

ordem internacional um tratamento jurídico idêntico. A plenitude corresponde ao atributo 

integral de personalidade jurídica conferida ao Estado na ordem internacional. Por fim, a 

relatividade, que não é incompatível com a plenitude de personalidade, deriva da própria 

noção de ordem jurídica internacional, tendo em vista que o Estado depende do 

desenvolvimento correlativo da ordem jurídica determinante das condições de exercício da 

própria soberania (DUPUY, 2003, p. 97-102). 

No âmbito do Direito do Mar, o princípio da soberania manifesta-se na 
                                                 
30 Há uma discussão acerca da erosão do sentido de soberania absoluta e perpétua empregado por Jean Bodin. A 
globalização pode ser percebida como fator responsável por essa erosão, com a alteração da ordem de Westfalia. 
A proliferação de acordos internacionais entre Estados e atores transnacionais obscurece a distinção entre 
público e interesse privado, com a inclusão do comercio exterior na agenda da segurança nacional. Entretanto, a 
interdependência entre os Estados não retida, em absoluto o seu poder, mas o insere em uma lógica distinta da 
soberania, o uso em comunhão (AMARAL JUNIOR, 2015, p. 35-45).   
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determinação de cada Estado costeiro sobre a utilização do território marítimo e seus recursos 

marinhos. Antes percebido apenas sob o interesse na navegação e na proteção contra a 

pirataria, os avanços tecnológicos possibilitaram o conhecimento do potencial econômico da 

exploração dos recursos marinhos (AMARAL JUNIOR, 2015, p. 396). 

A expressão da soberania no uso dos recursos marinhos encontra-se em diversas 

partes da CNUDM31, que institui uma ordem internacional para a utilização desta soberania. A 

soberania está vinculada ao espaço marítimo pertencente ao território do Estado costeiro32, o 

que constitui um limite imposto pela própria ordem internacional ao dispor de regimes 

específicos para cada zona marítima. Essa limitação da atuação dos Estados nos mares e 

oceanos deve ser entendida em conjunto com o princípio da liberdade dos mares.  

A liberdade dos mares foi teorizada em um contexto histórico de legitimação da 

liberdade de navegação e comércio33, resguardando interesses econômicos e políticos dos 

Estados marítimos. Neste sentido, o princípio da liberdade dos mares foi incorporado às 

relações internacionais e posteriormente expresso pela Convenção do Direito do Mar. A 

CNUDM consagrou a liberdade dos mares como um dos princípios a serem utilizados nas 

relações localizadas, especialmente, no alto mar34.  

Atualmente, o avanço do conhecimento tecnológico acerca dos recursos no fundo 

do mar e sua devida exploração econômica conferiram ao princípio da liberdade dos mares 

uma nova dimensão, para além do comércio marítimo no alto mar. Da mesma maneira que a 

ordem internacional limita a soberania, a liberdade do alto mar deve ser exercida em 

conformidade com as normas internacionais.  

Os Estados, ao utilizarem o alto mar, devem considerar os interesses dos outros 

                                                 
31 O preâmbulo da Convenção sobre Direito do Mar reconhece “a conveniência de estabelecer por meio desta 
Convenção, com a devida consideração pela soberania de todos os Estados, uma ordem jurídica para os mares 
e oceanos que facilite as comunicações internacionais e promova os usos pacíficos dos mares e oceanos, a 
utilização equitativa e eficiente dos seus recursos, a conservação dos recursos vivos e o estudo, a proteção e a 
preservação do meio marinho”. 
32 No artigo 2° da CNUDM “a soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território e das suas águas 
interiores e, no caso de Estado arquipélago, das suas águas arquipelágicas, a uma zona de mar adjacente 
designada pelo nome de mar territorial”. 
33 Como principal defensor da liberdade de navegação, Grotius publicou o livro Mare Liberum em 1609, para 
defender os interesses do comércio marítimo da Companhia das Índias de operar no Extremo Oriente, em face a 
reivindicação de exclusividade de Portugal. 
34 Artigo 87 da CNUDM, “1. O alto mar está aberto a todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral. A 
liberdade do alto mar é exercida nas condições estabelecidas na presente Convenção e nas demais normas de 
direito internacional. Compreende, inter alia, para os Estados quer costeiros quer sem litoral: a) liberdade de 
navegação; b) liberdade de sobrevôo; c) liberdade de colocar cabos e dutos submarinos nos termos da PARTE 
VI; d) liberdade de construir ilhas artificiais e outras instalações permitidas pelo direito internacional, nos 
termos da parte VI; e) Liberdade de pesca nos termos das condições enunciadas na seção 2; f) liberdade de 
investigação científica, nos termos das Partes VI e XIII”. 
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Estados, que também se encontram em exercício da liberdade do alto mal, bem como a 

observância dos direitos relativos às atividades na Área35. As atividades econômicas situadas 

na Área36 são regidas por um princípio distinto da soberania e da liberdade dos mares, a saber, 

o princípio do patrimônio comum da humanidade.  

O patrimônio comum da humanidade pode ser compreendido a partir de uma 

antítese dos princípios da soberania e da liberdade, pois possui como objetivo a promoção do 

interesse comum da humanidade como um todo (TANAKA, 2012, p. 19). A humanidade 

torna-se um sujeito de direito internacional, com atributos distintos por ser transespacial e 

transtemporal. A humanidade é transespacial por incluir todas as pessoas do planeta; e 

transtemporal por estender sua proteção não apenas para as gerações presente, mas também 

para as gerações futuras (DUPUY, 1999, p 189–194). 

O princípio do patrimônio comum da humanidade está previsto na Parte XI da 

CNUDM, onde o termo humanidade deixa de ser abstrato e passa a ser representado no 

âmbito internacional por um órgão operacional denominado Autoridade Internacional dos 

Fundos Marinhos37. Elevar a humanidade ao status de sujeito de direto representa a intenção, 

a priori, da ordem internacional de evitar a apropriação dos recursos dos fundos marinhos por 

grandes potências tecnológicas, sem qualquer repartição de benefícios aos países pobres 

(DUPUY, 1986, p. 597)38. 

O princípio da cooperação está inserido no Direito do Mar em razão do caráter 

transfronteiriço do espaço marinho, cujo impacto de qualquer atividade pode ser qualificado 

como transnacional. Assim, nos mares e oceanos, as atuações dos Estados estão inter-

relacionadas. Tendo em vista esta característica, a CNUDM elenca como princípio norteador a 

cooperação mútua entre as nações para a manutenção da paz, da justiça e do progresso de 

todos os povos39. 

Desta maneira, o princípio da cooperação deve reger as relações entre os Estados 

e as organizações internacionais, para a formulação de regulamentação e de boas práticas de 

                                                 
35 Artigo 87, 2, da CNUDM. 
36 O conceito de Área está previsto na CNUDM, no artigo 1°: ”Para efeitos da presente Convenção: 
1) ‘Área’ significa o leito do mar, os fundos marinhos, e o seu subsolo além dos limites da jurisdição nacional”. 
37 Artigo 137 da CNUDM.  
38 Para uma abordagem mais abrangente da evolução conceitual de patrimônio comum da humanidade, vide 
GALINDO, George Rodrigo Bandeira. “Quem diz humanidade, pretende enganar”? Internacionalistas e os usos 
da noção de patrimônio comum da humanidade aplicada aos fundos marinhos (1967-1994). Brasília: 
Universidade de Brasília (Circulação Interna), 2006. p. 320-371.    
39 Preâmbulo da CNUDM: ”Animados do desejo de solucionar, num espírito de compreensão e cooperação 
mútuas, todas as questões relativas ao direito do mar e conscientes do significado histórico desta Convenção 
como importante contribuição para a manutenção da paz, da justiça e do progresso de todos os povos do 
mundo”. 
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caráter internacional, compatíveis com a CNUDM40. A cooperação também deve atuar como 

diretriz para proteção e preservação do meio ambiente marinho, nos casos de prevenção e 

notificação de desastre e de poluição marinha, no esforço para a construção de um banco de 

dados científicos, e na assistência técnica41. 

Com observância dos preceitos orientadores das relações no espaço marinho, à 

instalação e produção de EMR aplica-se um quadro normativo constituído por normas e 

regras contidas na Convenção sobre Direito do Mar e em normas internacionais esparsas 

pertinentes à essa atividade. Este capítulo aborda essa regulamentação, que possui normas 

direcionadas ao desenvolvimento de EMR no espaço marinho (2.1) e normas destinadas àos 

conflitos entre as EMR e os outros usuários legítimos do espaço marinho (2.2). 

       

2.1 O direito aplicado às EMR nos espaços marinhos 

  

A instalação e produção de EMR depende da decisão política de incentivo do 

Estado costeiro, no entanto sua atividade nos mares e oceanos implica na observância das 

normas internacionais do Direito do Mar. O ponto inicial para a compreensão do arcabouço 

jurídico, destinado à regulação do desenvolvimento de EMR, é a aferição da sua natureza 

jurídica.  

Em seguida à verificação de sua natureza, o regime jurídico a ser aplicado às 

EMR também será determinado pela localização de sua instalação, tendo em conta os diversos 

sistemas jurídicos aplicados aos espaços marinhos. As EMR, até o presente momento, foram 

instaladas no Mar Territorial e na Zona Econômica Exclusiva. Em virtude da ausência de 

tecnologias, a médio e longo prazo, que viabilizem a instalação de EMR no alto mar, o regime 

jurídico sobre as atividades econômicas nesse espaço não será detalhado neste trabalho. 

As diversas tecnologias para a conversão de energias renováveis offshore 

pressupõem a instalação de estruturas fixas ou flutuantes no espaço marinho, que pode possuir 

um desenho industrial similar aos parques eólicos offshore. Determinar a natureza jurídica das 

energias marinhas renováveis implica na determinação inicial do regime jurídico aplicável ao 

seu desenvolvimento. 

Em razão da peculiaridade do espaço marinho e oceânico, qualquer objeto pode 

ser qualificado, a partir do direito do mar, em embarcação/navio ou em ilhas artificiais ou 

instalações e estruturas. Para aferir a natureza jurídica das EMR, inicialmente analisa-se os 

                                                 
40 Artigo 197 da CNUDM. 
41 Artigos 197 a 202 da CNUDM. 
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requisitos necessários para a sua qualificação como embarcação/navio. Caso não esteja 

enquadrado, segue-se para os requisitos qualificadores de ilhas artificiais ou instalações e 

estruturas. 

A CNUDM optou pela não definição de navio, seja para evitar definição obvia, ou 

possíveis controvérsias sobre a definição ou o risco de definição de objeto em processo de 

mutação em razão do avanço tecnológico (RANGEL, 1996, p. 297). Entretanto, a partir dos 

conceitos emanados em diversas convenções42, a doutrina tradicional compreende navio como 

uma espécie de embarcação (MARTINS, 2013, p. 122). O conceito de embarcação abrange: 

 
As construções náuticas – ou engenhos flutuantes suscetíveis de locomoção na água 
– dotadas ou não de propulsão própria e exploradas economicamente nos mercados 
de frete, no turismo, na rebocagem, na indústria do petróleo e em outros mercados 
específicos relacionados ao tráfego e tráfico marítimo. Consideram-se ainda as vias 
navegáveis e as atividades de exploração e explotação dos recursos do mar 
(MARTINS, 2013, p. 122). 
 

Ao considerar a navegabilidade como elemento constitutivo do conceito de 

embarcação, a natureza jurídica das EMR depende de sua estrutura, que pode ser fixa ou 

flutuante. Para as estruturas fixas de EMR, há uma impropriedade quanto à sua qualificação 

como embarcação, pois não são suscetíveis de locomoção quando fixadas no leito marinho. 

Entretanto, no caso das estruturas fixas, enquanto transportadas até seu local de instalação, e 

das estruturas flutuantes, mesmo que dotadas ou não de propulsão própria, há a possibilidade 

de uma interpretação que as considere embarcações diante da ausência de definição especifica 

pela CNUDM (ESMAEILI, 2001, p. 22)43.   

A determinação de instalações de EMR com status de embarcação/navio possui 

consequências de natureza civil administrativa, dentre as quais pode-se destacar a 

possibilidade de aplicação da hipoteca marítima aos parques ou estruturas. Essa possiblidade 

seria plausível ao estender a natureza hibrida dos navios e permitiria seu uso como forma de 

financiamento das EMR (GONSAELES, 2014, p. 208).   

No Brasil, a discussão acerca da natureza jurídica de plataformas offshore 

relacionadas à produção petrolífera, traz alguns elementos para a categorização das estruturas 

de energia renovável offshore. A Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), Lei 

9.537/97, abrange na definição de embarcação as plataformas flutuantes e as fixas, quando 

rebocadas, suscetíveis de locomover-se na água transportando pessoas ou cargas (MARTINS, 

                                                 
42 Convenção de Bruxelas sobre Assistência e Salvamento de 1910, Regras de Haia de 1924, Convenção sobre 
poluição por óleo de 1954, MARPOL de 1973/1978 e Convenção sobre Condições de Registro de Navios de 
1986. 
43 Entretanto, há ausência de requisitos para considerá-las como navio, tais como a tonelagem, a capacidade de 
navegar, o uso para fins de transporte e meios de propulsão. (ESMAEILI, 2001, p. 22). 
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2013, p. 153) 44. No entanto, as instalações de EMR não transportam pessoas ou cargas, o que 

as distingue das plataformas de extração de petróleo e derivados.    

A ausência desse requisito induz, em tese, a inadequação da qualificação de 

embarcações para parques de produção de energia renovável offshore, em especial em função 

do seu sistema de rede de estruturas interligadas. Outro fator que leva a esse entendimento é a 

expressa referência, na CNUDM, às instalações e estruturas para os fins de energia a partir da 

água, das correntes e dos ventos45. Desta forma, analisa-se a adequação na categoria de ilhas 

artificiais ou instalações e estruturas previstas no artigo 60 da CNUDM.  

Novamente, a CNUDM optou por não conceituar ou distinguir de forma precisa 

os termos “ilhas artificiais” e “instalação e embarcação”, aplicando o mesmo regime jurídico 

para ambas. A partir de uma interpretação sistêmica da CNUDM pode-se extrair como 

distinção o fator econômico acentuado do inciso “b” do Artigo 60, ao estipular os direitos 

exclusivos de construir e regulamentar a construção de instalações e estruturas para os fins 

previstos no Artigo 56 e para outras finalidades econômicas (GONSAELES, 2014, p. 205). 

A partir da distinção proposital no texto da CNUDM pressupõe-se que os dois 

conceitos não podem ser considerados idênticos, havendo uma diferenciação, mesmo que 

tênue e imprecisa. Pode-se entender esta distinção de duas formas, na primeira interpretação 

as ilhas artificiais estariam destinadas as outras atividades, excluindo as de fins econômicos 

elencadas no Artigo 56, que seriam restritas às instalações e estruturas.  

Sob outra abordagem, as ilhas artificiais podem envolver uma diversidade de 

atividades além da exploração econômica, que se apresenta de forma mais proeminente 

apenas nas instalações e estruturas (GONSAELES, 2014, p. 205). Portanto, as energias 

renováveis offshore enquadram-se na categoria de instalações ou estruturas para fins 

econômicos, com propósito definido de aproveitamento energético dos mares e oceanos.  

Não obstante, algumas questões permanecem abertas, mesmo diante da 

determinação de EMR como instalações e estruturas, dentre as quais destaca-se a não previsão 

de regras específicas de delimitação dos aspectos físicos, das dimensões e do número máximo 

de obras a serem construídas no território marítimo. A ausência de limites pode gerar conflitos 

entre outros usuários do espaço marinho. Outro fator de conflito diz respeito à aplicação do 

mesmo regime jurídico para instalações fixas e flutuantes, que resultaria na aplicação desse 

regime à estrutura similar ao navio (GONSAELES, 2014, p. 209). 

                                                 
44 Atualmente, há uma consagração do entendimento que considera a natureza jurídica das plataformas offshore 
como embarcações, sejam plataformas moveis ou as fixas quando rebocadas (MARTINS, 2013, p. 153).  
45 Artigos 56 e 60 da CNUDM. 
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O regime jurídico a ser aplicado ás instalações e estruturas de EMR é determinado 

pela sua localização nos espaços marítimos previstos na CNUDM. A depender, o Estado 

estará dotado de soberania para determinar a regulamentação do desenvolvimento de energias 

renováveis offshore ou apenas será detentor do direito soberano de explorar os recursos 

energéticos dos mares e oceanos, em ambos há a necessidade de adequar-se à regulamentação 

internacional dos espaços marinhos. 

O direito internacional do mar oferece a noção de espaços marinhos, uma grande 

parte do direito dos Estados de como agir sobre e sob o mar depende desses espaços, e mais 

frequentemente a destinação do que pode ser feito aos recursos marinhos vivo e não vivos. 

A CNUDM prevê regulamentação diferente para cada zona marítima, grande parte 

do direito dos Estados de como agir sobre e sob o mar depende dessa delimitação de espaços, 

assim como a destinação do que pode ser feito aos recursos marinhos vivos e não vivos 

(GALLETTI, 2015, p. 21). Os espaços marinhos estão divididos em águas interiores, mar 

territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental e alto mar. Em 

razão da produção industrial de EMR estar localizada no Mar Territorial ou na ZEE, estes dois 

regimes jurídico serão especificados nos tópicos seguintes. 

 

2.1.1 O desenvolvimento das EMR no Mar Territorial 

 

A grande parte das instalações e estruturas de EMR está situada nos limites do 

Mar Territorial, ou seja, até no máximo 12 milhas marítimas da linha de base46. Nesta zona 

marítima, o Estado costeiro possui o pleno exercício de sua soberania, salvo a necessidade de 

respeitar a garantia de passagem inocente de navios de outros Estados47. Desta forma, as EMR 

no mar territorial serão regulamentadas pelo direito interno do Estados costeiro.  

O exercício da soberania do Estado costeiro representa a autonomia de decisão 

sobre a utilização do mar territorial, seu espaço aéreo subjacente, seu leito marinho e subsolo. 

Desta forma, o Estado é competente para regulamentar a produção de EMR de forma livre, 

determinando sua localização e a quantidade de instalações em seu mar territorial (CHANG, 

2015, p. 28). 

Quanto ao exercício da soberania sobre o mar territorial, a CNUDM reconhece 

limitações para seu exercício, quais sejam, a conformidade com a própria Convenção e as 

                                                 
46 Artigo 3 da CNUDM. 
47 Artigo 17 da CNUDM. 
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outras normas de direito internacional48. Dentre as limitações impostas está o direito de 

passagem inocente, corresponde a incidência do princípio da liberdade de navegação no mar 

territorial, como limitador à soberania do Estado costeiro. 

O fundamento dessa limitação é sua função de promover a liberdade de comércio 

(TANAKA, 2012, p. 85). O direito de passagem inocente de navios de outras nacionalidades 

no mar territorial constitui a principal limitação à soberania do Estado costeiro, pois impede 

que o Estado fundamente no simples poder soberano a proibição de circulação de navios 

estrangeiro no seu mar territorial (ZANELLA, 2013, p. 17746). 

A CNUDM conceitua passagem inocente como a navegação contínua e rápida 

pelo mar territorial com a finalidade de atravessá-lo sem adentrar nas águas interiores, nem 

fazer escala em portos localizados fora das águas interiores; e de dirigir-se para as águas 

interiores ou delas sair, ou fazer escala em portos ou ancoradouros situados nas águas 

interiores49. A Convenção optou por qualificar a passagem inocente em razão da finalidade e 

da forma da navegação, e não em razão do tipo de embarcação que a utiliza. Apesar de 

impedir a proibição de passagem inocente de navios estrangeiros, a CNUDM resguarda a 

competência do Estado costeiro de regulamentar o modus operandi da passagem inocente50.  

O Estado costeiro deve conciliar a segurança de navegação com o 

desenvolvimento de EMR em seu mar territorial. Com o intuito de proteção das instalações e 

estruturas de produção energética, especialmente prevenir colisões, o Estado pode utilizar dos 

instrumentos normativos de designação de rotas marítimas e de separação de tráfego51. 

Cumpre destacar que a designação de rotas marítimas e sistemas de separação de 

tráfego, o estado costeiro deve considerar os canais de utilização habitual pela navegação 

internacional, a densidade de tráfego, características próprias do navio e as recomendações da 

organização internacional competente. Assim, o conteúdo das normas sobre segurança de 

navegação está condiciono ao direito internacional. 

Acerca da previsão de sistemas de separação de tráfego, a Convenção sobre o 

Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar de 197252, dispõe regras sobre 

a) necessidade de manutenção de velocidade apropriada para evitar abalroamentos ou 

executar paradas em distâncias apropriadas de condições predominantes regra e b) normas 
                                                 
48 Artigo 2 da CNUDM. 
49 Artigo 18 da CNUDM. 
50 Artigo 21 da CNUDM. 
51 O artigo 22 da CNUDM prevê a possibilidade regulação da passagem de navios por meio da designação de 
rotas marítimas e dos sistemas de separação de tráfego. 
52 A Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar de 1972, e suas emendas 
adotadas até 29 de novembro de 2001, entraram em vigor no Brasil através do Decreto Legislativo nº 975, de 22 
de dezembro de 2009. 
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obrigatórias para embarcações quando da existência de sistema de separação de tráfego53. 

Portanto, a definição das rotas de navegação pode ser apropriada para evitar o 

tráfego de navios em áreas propícias para a instalação de EMR e nas suas proximidades. Caso 

a previsão dessas novas rotas de navegação esteja em desconformidade com o direito 

internacional ou onere de forma desproporcional o comércio marítimo, pode-se optar pela 

criação de sistemas de separação de tráfego, que permite a determinação de vias com sentido 

único, melhorando a previsibilidade e a segurança da navegação em locais próximos às 

instalações de EMR. 

Outro fator de segurança a ser considerado nas instalações de EMR é a colocação 

dos cabos submarinos utilizados na transmissão de eletricidade para as instalações portuárias. 

A CNUDM resguarda a competência do Estado costeiro de impor condições para a instalação 

de cabos submarinos no mar territorial e preserva sua jurisdição sobre os cabos construídos ou 

utilizados para o funcionamento de ilhas artificiais, instalações e estruturas sob seu território54. 

O exercício do princípio da soberania para regulamentar a colocação de cabos 

restringe-se ao mar territorial, de forma que os cabos submarinos instalados para além das 12 

milhas náuticas é regulado pelo direito internacional. Não obstante, o direito de impor 

condições não permite prescrição que infrinja e cause interferência injustificável à liberdade 

do proprietário para estabelecer ou realizar manutenção de seus cabos (BURNETT, 2013, p. 

59). 

Cumpre salientar que a jurisdição supracitada se refere aos cabos de fibra óptica 

utilizados para ligação de EMR ou plataformas de petróleo e gás, excluindo os cabos de 

telecomunicações internacionais. Desta forma, os regimes jurídicos diversos podem ocasionar 

conflitos entre os cabos de transmissão de energia renovável offshore e os cabos de 

telecomunicações55, especialmente em relação à manutenção e reparação (BURNETT, 2013, p. 

58-59). 

Neste sentido, a legislação espanhola que regula o procedimento administrativo de 

autorização de instalações de EMR no mar territorial requer, no processo de caracterização da 

área eólica marinha, uma estimativa da incidência e os efeitos de um projeto eólico sobre os 

                                                 
53 Regra 6 e regra 10 da Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar de 
1972. 
54 Artigo 79, (4) da CNYDM.  
55 V. caso do sistema de autorização de parques eólicos marinhos em locais com cabos de telecomunicações no 
Reino Unido, de competência da Crown Estat (BURNETT, 2013). 
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cabos e dutos submarinos56 (ESPAÑA, 2007). 

Por fim, o regime jurídico aplicado à instalação e produção de EMR no mar 

territorial submete-se à obrigação de proteção e preservação do meio ambiente marinho57. A 

CNUDM confere uma especial atenção para a introdução de novas tecnologias nos espaços 

sob jurisdição do Estado costeiro, que estão obrigados a tomar medidas necessárias para 

prevenir, reduzir e controlar a possível poluição resultante da utilização dessa tecnologia58. 

O direito aplicado às EMR localizadas no mar territorial é de competência do 

Estado costeiro, como expressão de sua soberania sobre a regulamentação de atividades 

econômicas nesse território. A competência do Estado costeiro é bem ampla, que apenas as 

pequenas restrições acima citadas são impostas pelo direito internacional como fator de 

limitação (BONIS, 2013, p. 104).  

Assim cabe ao Estado costeiro regular aspectos da passagem inocente relativos à 

segurança da navegação e regulamentação do tráfego marítimo, à proteção das instalações e 

estruturas de EMR, e à proteção de cabos e dutos direcionados para a interligação da 

instalação de EMR com a rede de transmissão energética, em consonância com os termos 

previstos na CNUDM. De forma diversa, quando as EMR estiverem localizadas na ZEE, as 

normas de direito internacional, especificamente a CNUDM, atuam de forma mais 

contundente na determinação do regime jurídico aplicado. 

  

2.1.2 A expansão da fronteira das EMR na Zona Econômica Exclusiva 

 

A instalação e produção de energia marinha renovável na Zona Econômica 

Exclusiva é permitida ao Estado costeiro no exercício de direitos de soberania sobre os 

recursos marinhos situados nessa área. A tecnologia para instalação de energia renováveis 

offshore para além do mar territorial está em crescimento, os parques eólicos moveram-se 

para mais longe da costa e em águas mais profundas59. 

A Zona Econômica Exclusiva corresponde ao espaço marinho adjacente ao mar 

territorial, com delimitação de 200 milhas náuticas a partir da linha de base60, que podem ser 

                                                 
56 Artigo 10, “n” do Real Decreto 1028/2007, ressalta-se que o decreto prevê uma regulamentação destinada 
para a produção de energia eólica marinha e posteriormente indica a sua incidência sobre as outras formas de 
produção energética por fontes marinhas.  
57 Parte XII da CNUDM. 
58 Artigo 196 da CNUDM.  
59 No final de 2015, a profundidade média dos parques eólicos conectados à rede era de 27,1 metros e a 
distância média da costa era de 43,3 km. Isto é principalmente o resultado do aumento da implantação de 
parques eólicos em locais com uma distância média de 52,6 km da costa. (EWEA, 2015, p. 9). 
60 Artigos 56 e 57 da CNUDM. 
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expandidas até 350 milhas náuticas em razão dos limites da plataforma continental. As regras 

que incidem sobre as relações jurídicas situadas na ZEE estabelecem tanto os direitos e a 

jurisdição do Estado costeiro, como os direitos dos outros Estados.  

Há uma tensão entre o princípio da soberania do Estado costeiro, representado 

pelos direitos de soberania e jurisdição deste neste espaço, e o princípio da liberdade dos 

mares, materializado nos direitos dos outros Estados soberanos sobre atividades lícitas e não 

defesas pelo próprio direito internacional. Trata-se de uma zona marítima propicia para 

ocasionar conflitos entre usuários, especialmente nos setores de navegação, colocação de 

cabos e dutos, sobrevoos e proteção ambiental. 

Por essa razão, a CNUDM dispõe sobre os casos de conflitos de interesses entre o 

Estado costeiro e outros Estados, em relação a direitos ou jurisdição não atribuídos pela 

própria. Nesses casos, a solução deve ser guiada pelo princípio da equidade e à luz de todas as 

circunstâncias pertinentes, considerando a importância dos interesses em discussão para as 

partes e para a comunidade internacional61. 

Dentro dos limites da ZEE, os Estados costeiros não exercem de maneira integral 

sua soberania, somente possuem direitos de soberania enumerados de forma exaustiva pela 

CNUDM62. Os direitos de soberania são restritos, na prática, às atividades de fins econômicos 

de aproveitamento dos recursos marinhos encontrados na ZEE, as quais exerce de forma 

exclusiva (GELAS, 2015, p. 29). 

A produção de energia através da água, das correntes e dos ventos possui previsão 

expressa na CNUDM, a título de outras atividades com vistas à exploração e aproveitamento 

da ZEE para fins econômicos. O dispositivo da Convenção não pretende exaurir as 

possibilidades de atividades de produção energética na ZEE, e por tanto, abrange os outros 

tipos de energias marinhas (CASTELOS, 2015, p. 80).  Não restando quaisquer dúvidas 

acerca do direito do Estado costeiro de promover o desenvolvimento de EMR na sua ZEE.  

Para a produção de EMR faz-se necessária a instalação de conversores, 

geralmente em rede, no espaço marinho da ZEE, que podem ser qualificados como instalações 

e estruturas para direito do mar. Em conjunto com a autorização de produção energética 

renovável offshore, a CNUDM confere jurisdição para o Estado costeiro sobre a colocação e a 

utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas na ZEE63. 

No uso dos atributos dos direitos soberanos na ZEE, a legislação sobre energias 

                                                 
61 Artigo 59 da CNUDM. 
62 Artigo 56, (1), “a” da CNUDM. 
63 Artigo 56, (1), “b” da CNUDM, que também estipula a jurisdição sobre a investigação cientifica marinha e a 
proteção e preservação do meio marinho. 
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renováveis do Reino Unido prevê o regime jurídico interno das Áreas de Energias Renováveis 

(i.e., Renewable Energy Zones, REZ) situadas fora do mar territorial64. Em suas disposições 

estipula a aplicação dos direitos previstos na Parte V da CNUDM no que diz respeito à 

exploração dessas áreas para a produção de energia a partir da água ou dos ventos; à atos 

relacionados a essa exploração, nomeadamente, a transmissão, distribuição e fornecimento de 

eletricidade gerada no decurso dessa exploração. 

A par da distinção entre soberania e direitos soberanos, CNUDM emprega os 

termos “direito de soberania” e “jurisdição” em dois momentos no mesmo artigo 58, que pode 

corresponder à distinção de sentido entre os termos. Com uma abordagem histórica, Francisco 

Orrigo Vicuna (1986, p. 33 apud BONIS, 2013, p. 109) apresenta uma provável diferença na 

graduação de intensidade da manifestação dos direitos do Estado costeiro, enquanto “direitos 

soberanos” remete à competência geral, “jurisdição” foi utilizada no sentido restrito por se 

limitar à previsão de atividades específicas.  

A regulamentação das atividades econômicas que necessitem de instalações e 

estruturas offshore na ZEE possui sua base prevista no Artigo 60, da CNUDM, que aborda as 

condições e limitações para sua construção, como a publicidade de sua construção e a 

previsão de zonas de segurança entorno dessas estruturas.  

As zonas de segurança são espaços criados pelo Estado com o objetivo de medida 

de segurança para a navegação e para as próprias instalações ou estruturas no mar65. A 

determinação da zona de segurança possui as seguintes limitações: a) decorrentes da natureza 

e função da instalação ou estrutura; b) de extensão máxima de 500 metros de distância envolta 

das instalações ou estruturas; c) de observância de normas internacionais aplicáveis66. 

As zonas de segurança das instalações e estruturas de energia renovável offshore 

devem ser estipuladas de acordo com sua natureza e função, portanto as estruturas de parques 

de produção energéticas nos mares e oceanos instigam algumas considerações sobre a 

adequação do limite máximo de 500 metros.  

A experiência dos parques eólicos offshore traz a lume a ineficácia do limite 

máximo previsto pela CNUDM. Os parques eólicos são compostos por plataformas com 

aerogeradores, fixos ou flutuantes, cuja distância entre eles pode ser superior à 1 quilômetro, 

gerando uma passagem entre os aerogeradores. Esta passagem compromete a segurança de 

navegação, das instalações de produção eólica e da vida humana.  

                                                 
64 Parte 2 - Sustainability and Renewable Energy Sources, Capítulo - Offshore production of energy, do Energy 
Act 2004. 
65 Artigo 60 (4) da CNUDM. 
66 Artigo 60 (5) da CNUDM. 
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A legislação da Bélgica, artigo 3 da Arrêté royal de 11 de abril de 2012, prevê 

uma alternativa viável para a resolução deste conflito ao determinar a criação de uma zona de 

segurança de 500 metros a partir de cada ponto da fronteira exterior da integralidade das 

instalações ou estruturas para a produção de energia a partir da água, das correntes e dos 

ventos (GONSAELES, 2014, p. 217). 

Nas zonas de segurança, as medidas necessárias para resguardar a navegação e as 

instalações e estruturas estão previstas nas resoluções da Organização Marítima 

Internacional67 (i.e., International Maritime Organization, IMO). A Resolução A.671 (16) da 

IMO - Safety Zones and Safety of Navigation Around Offshore Installations and Structures 

dispõe de recomendações direcionadas para Estados costeiro e para navios em trânsito nas 

proximidades de instalações e estruturas offshore68.  

Em grande parte, as recomendações da IMO são relativas à informação da 

localização das instalações e estruturas e de suas zonas de segurança, à sua sinalização visual 

adequada, à denúncia de atos de infração em zonas de segurança pelo Estado costeiro, à 

obrigação de investigação pelo Estado da bandeira e à navegação cautelosa em áreas próximas 

às zonas de segurança (IMO, 1989). 

O Reino Unido ao regular as zonas de segurança entorno das instalações de 

energias renováveis situadas na REZ e nas águas internas e no mar territorial adota as medidas 

recomendações pelos instrumentos internacionais quando da notificação da existência das 

zonas de segurança. Dentro das zonas de segurança, a lei impõe proibições de permanência de 

navios e pessoas, salvo se autorizadas, bem como prevê as infrações em casos de violações 

dessas proibições.   

Contudo, apenas as disposições legais sobre das atividades na ZEE não são 

suficientes para reger a instalação de EMR, pois a produção energética offshore prescinde de 

cabos submarinos, característica que resulta em intervenção direta na plataforma continental. 

A despeito de referir à mesma atividade econômica, a zona econômica exclusiva e a 

plataforma continental possuem regimes jurídicos diferentes e complementares69 (BONIS, 

                                                 
67 A Organização Marítima Internacional é a agência especializada das Nações Unidas com a responsabilidade 
pela segurança do transporte marítimo e prevenção da poluição do mar por navios. 
68 Em 2010, após provocação do Estado brasileiro sobre alteração do limite máximo de 500 metros, que foi 
refutada por vários Estados, o Subcomitê de Segurança de Navegação adotou novas orientações para as zonas de 
segurança e a segurança da navegação em torno de instalações offshore, o Guidelines for safety zones and safety 
of navigation around offshore installations and structures. O novo guia reforça a necessidade de informação 
sobre as zonas de segurança e pretende uniformizar a sinalização dessas zonas nas cartas de navegação. 
69 Artigo 56 (3) da CNUDM, dispõe que “os direitos enunciados no presente artigo referentes ao leito do mar e 
ao seu subsolo devem ser exercidos de conformidade com a Parte VI da presente Convenção”. A parte VI 
apresenta o regime jurídico na plataforma continental. 
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2013, p. 107).  

A plataforma continental compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que 

se estendem além do seu mar territorial. A extensão corresponde ao prolongamento natural do 

seu território terrestre, até ao bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 

200 milhas marítimas das linhas de base70. Na plataforma continental, o Estado costeiro 

possui direitos de soberania sobre os recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do 

mar e subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes a espécies71.  

Os direitos soberanos neste espaço marítimo possuem a característica de 

exclusividade, ou seja, mesmo que o Estado costeiro não explore seus recursos, os outros 

Estados não o podem sem expressa autorização72. Ao exercício desses direitos de soberania, a 

CNUDM prevê restrições referentes ao impedimento de afetar a navegação ou outros direitos 

e liberdade dos demais Estados e de realizar interferências injustificadas73.  

Dentre esses direitos e liberdades, o direito à colocação de cabos e dutos 

submarinos na plataforma continental é de observação obrigatória para os Estados costeiros 

nos usos de suas competências para elaborar suas normas internas sobre atividades no leito do 

mar e do subsolo sob sua jurisdição. Por sua vez, o desenvolvimento de EMR deve adequar-se 

à regulamentação do Estado costeiro, em especial no que concerne ao direito de manutenção e 

reparação dos cabos preexistente no leito marinho74. 

Diante da exposição das normas internacionais pertinentes ao direito aplicado às 

energias marinhas renováveis, percebe-se a formação de um regime de competência e 

jurisdição dos Estados para o desenvolvimento desse setor energético. Esse quadro normativo 

prevê dispositivos sobre condições e limites ao direito dos Estados de regular atividades 

econômicas no mar territorial e zona econômica exclusiva. 

A regulamentação das EMR tanto no Mar Territorial como na ZEE, observada as 

peculiaridades de cada zona marítima, evoluiu de forma distinta em alguns países produtores 

de EMR. Na Dinamarca, a norma de promoção de energias renováveis especificou como uns 

dos seus objetivos o acesso exploração a partir da água e dos ventos marinhos e a 

regulamentação da geração de eletricidade por turbinas eólicas offshore, tanto no mar 

territorial quanto na ZEE. De forma diversa, a legislação espanhola optou por prever a 

utilização das normas aplicadas às energias eólicas localizadas no mar territorial, transpondo-

                                                 
70 Artigo 76 da CNUDM. 
71 Artigo 77 da CNUDM. 
72 Artigo 77 da CNUDM. 
73 Artigo 78 da CNUDM. 
74 Artigo 79 (5) da CNUDM. 
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as para as instalações de EMR situadas na ZEE, alterando somente a autoridade competente 

para elaborar a resolução do procedimento de concorrência e outorga da reserva da zona75. 

A partir do exposto, o Brasil como signatário da CNUDM goza de todas as 

prerrogativas para incentivar a instalação e a produção de energia renováveis offshore no mar 

territorial e na zona econômica exclusiva. A experiência da ocupação industrial do mar 

brasileiro pelas plataformas de extração de gás e petróleo, regulada de forma compatível com 

as normas do direito internacional supracitadas, pode ser um contributo para a formação da 

regulamentação do setor de EMR. As questões acerca das zonas de segurança, da prevenção 

de poluição, da conservação ambiental e da salvaguarda da vida humana foram previstas na 

Lei 9.478/199776, havendo a possibilidade de adaptação para as instalações e estruturas de 

EMR.  

A atuação dos setores econômicos no espaço marinho, eventualmente, pode gerar 

conflitos de usos dos espaços marítimos. Portanto, segue-se para uma análise das normas 

internacionais que podem ser utilizadas nas relações entre EMR e outros usuários dos mares e 

oceanos. 

 

2.2 A conformação das EMR na ocupação dos espaços marinhos 

 

Os mares e oceanos são compartilhados por diversos atores com interesses 

diversos, contrários ou convergentes. Os conflitos de interesses divergentes decorrem da 

premissa de áreas de exclusão ocasionadas pelo seu uso por um dos usuários legítimos, que 

possui como consequência a impossibilidade de uso por outros interessados.  

Por ser tratar de um setor novo no âmbito das atividades econômicas marítimas 

tradicionais, como a navegação e a pesca, a produção de EMR concorre na ocupação de 

espaços. Há, portanto, a necessidade de adequação do seu desenvolvimento às atividades de 

outros usuários do espaço marinhos, a saber, navegação, pesca, exploração de petróleo e gás 

natural, turismo, áreas de proteção marinhas, a instalação de cabos submarinos, exploração e 

explotação de recursos marinhos. 

O direito internacional traça algumas normas para a inserção de instalações e 

estruturas nos mares e oceanos com o desígnio de reduzir possíveis conflitos ou adequar sua 

inclusão às atividades preexistentes. As questões jurídicas podem decorrer de fatos 

                                                 
75 Danish Promotion of Renewable Energy Act n. 1392 de 27 de dezembro de 2008.  
76 Lei 9.478/1997 que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do 
petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências. 
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relacionados com o compartilhamento do espaço marinho, da necessidade de salvaguardar a 

vida humana, dos potenciais dilemas quanto ao desmantelamento das instalações e estruturas 

de EMR e da observância das normas internacionais de proteção ao meio ambiente marinho. 

Desta forma, inicialmente o presente versa acerca das normas internacionais 

destinadas à compatibilização dos interesses entre os usuários do espaço marinho (2.2.1), e 

posteriormente especifica as normas de proteção ambiental que devem ser seguidas para o 

desenvolvimento de EMR nos mares e oceanos (2.2.2). 

  

2.2.1 Os usos dos espaços marinhos por EMR e outros interessados 

 

O estabelecimento de instalações e estruturas offshore e sua zona de segurança são 

regulados pela CNUDM, com previsão acerca de medidas que evitam impactos sobre a 

navegação. Para tanto, é proibida a instalação de EMR quando interferir na utilização “das 

rotas marítimas reconhecidas essenciais para a navegação internacional”77. O principal 

objetivo dessa interdição é evitar as colisões entre as instalações e estruturas e os navios, 

tendo em conta o volume de tráfego no decurso das rotas de navegação destinadas ao 

comércio internacional. A referida colisão representaria prejuízos financeiros e perigo de 

danos aos tripulantes dos navios.  

A própria Convenção não identifica expressamente quais são as rotas essenciais 

para a navegação internacional. A partir de uma interpretação da Convenção, pode-se inferir 

que essas rotas de circulação compreendem as vias de circulação e os dispositivos de 

separação de tráfico assim estabelecidos, tendo em vista as recomendações da IMO78, e as 

indicadas nas cartas marítimas dotadas de publicidade. Atualmente, não há qualquer método 

para determinação “das rotas marítimas reconhecidas essenciais para a navegação 

internacional”, mas é necessária a inclusão de outras vias integradas79, de certa forma, à 

organização do tráfico, reunidas pela IMO, sob a ótica da liberdade de navegação e a 

viabilidade econômica dos portos nos canais de navegação (GONSAELES, 2014, p. 213). 

As resoluções emitidas pela IMO dizem respeito às zonas de segurança e à 

segurança da navegação entorno das estruturas offshore e disposições gerais sobre circulação 

de navios. A resolução A.572(14), sobre circulação de navios, estabelece normas imperativas 

                                                 
77 Artigo 60 (7) da CNUDM. 
78 Resolução A.671 (16) - Safety Zones and Safety of Navigation Around Offshore Installations and Structures e 
Resolução A.572(14) - General Provisions on Ships’ Routeing. 
79 Outras questões jurídicas são discutidas pelo autor, a exemplo, da possibilidade de criação de uma zona de 
separação suplementar entre a borda externa das zonas de segurança e as rotas de circulação reconhecidas, ou se 
apenas a distância de 500 metros é suficiente para evitar todos os incidentes com os navios. 
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que são adotadas pela maioria dos sistemas de navegação dos navios80, em razão se constituir 

uma maneira eficaz de gerenciamento das áreas de transporte, de planejamento racional das 

rotas e de ordenação da navegação (CHANG, 2015, p. 35). 

Em acordo com a Resolução A.572(14), caso a zona de segurança esteja situada 

permanentemente no caminho de uma rota marítima deve vincular à declaração do Estado 

costeiro pela IMO81, com a finalidade de adoção da emenda para a referida rota. Cabe, ainda, 

ressalvar a distinção entre zonas de segurança e zonas com direito de ancorar e de pescar 

restrito, tendo em vista que nas zonas de segurança é defeso a simples passagem de navio, 

portanto, são áreas com objetivos e restrições diferentes (BORDAHANDY, 2016, p. 1307).     

Além das preocupações com as possíveis colisões com os navios, o avanço 

tecnológico das EMR pode ocasionar conflitos com a navegação e a pesca. Esses conflitos de 

interesses serão de dois fatores: a) pela emergência de novos direitos privados nos espaços 

marinhos, iniciados com a soberania e os direitos soberanos sobre a exploração econômica 

dos espaços marinhos; e b) a maior restrição de direitos de navegação e de pesca, no plano 

interno dos Estados, em razão da ampliação das áreas de restrição de usos (KERR ET AL, 

2015, p. 695). 

A ampliação das áreas de exclusão de usos por outros setores da economia pode 

ser ocasionada pela evolução tecnológica das EMR, como a expansão das zonas de segurança 

decorrentes do aumento de extensão dos parques de produção de energias renováveis offshore 

no mar territorial e ZEE. Esta expansão resultaria em interferência material na livre 

navegação e no direito de pesca. A legislação do Reino Unido dispõe sobre a relação da 

concessão de produção energética com os direitos públicos de navegação e de pesca, mas 

ainda não possui previsões para conflitos gerados pela produção em maiores escalas (TODD, 

2012, p. 670-671). 

Em razão da impossibilidade da CNUDM de dissolver todos os prováveis 

conflitos de interesses entre os usuários do mar, outras normas do direito internacional são 

pertinentes para a instalação e produção de energia eólica offshore, a exemplo da Convenção 

sobre Aviação Civil Internacional de 194482. 

Em relação à energia eólica offshore, a sua instalação deve considerar os direitos 

                                                 
80 A Resolução A. 572 (14), adotada em 20 de novembro de 1985 define termos relacionados à definição de 
rotas e separação de tráfegos impressindíveis para a atuação da competencia de conferir segurança às intalações 
de EMR dos Estados costeiros, prevista na CNUDM. Dentre os conceitos apresentados pela resolução tem-se 
como pertinentes os de sistema de rotas, de esquema de sepração de tráfego, zonas de precaução, rotas de duas 
vias, vias recomendadas, e outros.  
81 Seção 7 da Resolução A572 (14) da OMI 
82 Promulgada pelo Brasil através do Decreto n° 21.713, de 27 de agosto de 1946. 
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de sobrevoo no mar territorial de uma Estado costeiro, que possui o direito de indicar rotas 

determinadas para navegação aérea83 e de restringir a passagem por determinadas áreas, 

denominadas de zona de proibição84, com a finalidade de segurança. 

As regras direcionadas para a segurança da navegação aérea são dispostas pela 

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). Em 2009, a OACI acordou sobre a 

necessidade de realizar uma avaliação de impacto quando uma turbina eólica está localizada 

dentro de um raio de 15 km a partir de uma instalação do radar, que detecta zonas mortas85 

(CASTELOS, 2014, p. 227). 

No tocante ao direito de liberdade de sobrevôo sobre os parques eólicos marinhos 

situados na ZEE previsto na CNUDM, algumas considerações podem ser feitas. De acordo 

com o Direito Aeroespacial, o Estado costeiro pode exercer sua soberania para determinar 

limitações ao direito de sobrevoo apenas no seu território nacional, incluindo o mar territorial. 

Entretanto, questiona-se acerca da possibilidade de proteção dos parques eólicos offshore 

situados além da jurisdição sobre o espaço aéreo do Estado costeiro, se em tais casos pode-se 

determinar zonas de proibição na ZEE. 

A determinação de direitos de soberania sobre a ZEE, como autorização de 

instalações e estruturas nesse território, traça um paralelo para a ausência de um espaço 

similar no domínio do direito aeroespacial. Como alternativa, os Estados costeiros 86 

determinaram a criação de Air Defence Identification Zones (ADIZ), com prolongamento 

similar à Zona Contígua87. Uma Air Defence Identification Zones é conceituada como o 

                                                 
83 Artigo 5° da Convenção sobre Aviação Civil Internacional dispõe “Os Estados contratantes concordam em 
que, tôdas as aeronaves de outros Estados contratantes que não se dediquem a serviços aéreos internacionais 
regulares, tenham direito nos têrmos desta Convenção a voar e transitar sem fazer escala sôbre seu território, e a 
fazer escalas para fins não comerciais sem necessidades de obter licença prévia, sujeitos porém ao direito do 
Estado sôbre o qual o vôo de exigir aterrissagem. Os Estados contratantes se reservam no entanto o direito, por 
razões de segurança da navegação aérea, de exigir que as aeronaves que desejam voar sôbre regiões inacessíveis 
ou que não contém com as facilidades adequadas para a navegação aérea, de seguir rotas determinadas ou de 
obter licenças especiais para êsses vôos”. 
84 Artigo 9°, inciso a, da Convenção sobre Aviação Civil Internacional prevê que “Por razões militares ou de 
segurança pública, os Estados contratantes poderão limitar ou proibir de maneira uniforme que as aeronaves de 
outros Estados vôem sôbre certas zonas do seu território, sempre que não façam distinção entre suas próprias 
aeronaves fazendo serviços internacionais regulares de transporte aéreo, e as aeronaves dos outros Estados 
contratantes que se dediquem a serviços idênticos. Estas zonas proibidas terão uma extensão razoável e serão 
situadas de modo a não prejudicar inútilmente a navegação aérea. Os limites das zonas proibidas situadas no 
território de um Estado contratante e tôda modificação a êles feita posteriormente deverão ser comunicados coma 
maior brevidade possível aos demais Estados contratantes e a Organização internacional de Aviação Civil”.  
85 Dead Zone é um fenômeno inerente a qualquer sistema de controle de rádio de veículo aeroespacial, em que 
os dispositivos de retorno param de funcionar normalmente (NEBYLOV, WATSON, 2016, p. 229). 
86 Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Índia, Paquistão, Japão, China, Coreia do Sul. 
87 Artigo 33 da CNUDM. Zona contígua é o território de extensão de 24 milhas marítimas, contadas a partir das 
linhas de base, no qual o Estado costeiro “pode tomar as medidas de fiscalização necessárias a: a) evitar as 
infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários no seu território ou no seu mar 
territorial; b) reprimir as infrações às leis e regulamentos no seu território ou no seu mar territorial”.  
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espaço aéreo sobre a terra ou água que o Estado não exerce sua soberania, mas a identificação, 

localização e controle prático de todas as aeronaves civis que se encontram nessa área são 

necessários para o interesse nacional (ABEYRATNE, 2012, p. 87).  

O objetivo final das ADIZ estipuladas pelos Estados costeiros é a segurança, o que 

nos permite aferir sua possibilidade real para garantir a segurança das instalações de energia 

eólica marinha contra colisões com aeronaves. Assim, a extensão da zona de proteção para 

além do mar territorial em 12 milhas náuticas seriam suficientes para conferir proteção dos 

interesses dos Estados costeiro e dos outros Estados.  

Entretanto, apesar da intenção de alguns Estados costeiros em ampliar sua 

jurisdição para o espaço aéreo acima da ZEE, pode ter efeito reverso na construção de 

expectativas estáveis e de compartilhamento de informações (DUTTON, 2009, p. 709).  

Apesar da impossibilidade de determinar zonas de proibição no espaço aéreo no cenário 

jurídico internacional, com a predominância do princípio caelum liberam, o interesse mútuo 

na segurança pessoal de suas aeronaves pode indicar um caminho para uma gestão das ADIZ 

direcionada para evitar colisões de aeronaves com estrutura offshore, sem que isso implique 

em restrição à liberdade de sobrevoo na ZEE.    

Assim como a OACI, a Organização Meteorológica Mundial adoptou uma série 

de orientações para a construção de turbinas eólicas na vizinhança de radares meteorológicos, 

com a previsão da distância mínima de segurança de 5 km entre o primeiro e o último. Além 

disso, o mesmo documento afirma que as propostas de projetos de parques eólicos, num raio 

de 20 quilómetros a partir de uma instalação de radar deste tipo devem ser submetidas a um 

estudo de impacto (CASTELOS, 2014, p. 227). 

Assim como a instalação e produção das EMR, a desinstalação e a remoção dessas 

estruturas podem resultar em colisão de interesses com outros usuários do espaço marinho, 

especialmente a navegação e a proteção do meio ambiente marinho. A CNUDM, com a 

finalidade de redução de possíveis impactos nas rotas de navegação ou alterações na atividade 

pesqueira e no meio ambiente marinho, prevê a obrigação de remoção das instalações e 

estruturas abandonadas ou desativadas, bem como sua publicidade. 

O fim da vida das instalações e estruturas offshore de produção de energias 

renováveis é objeto de regulação do direito internacional, tendo em vista que, da mesma 

forma que o processo de instalação, a remoção da estrutura física ocasiona impactos sobre o 

meio ambiente marinho. A preocupação ambiental constitui a origem das normas 

internacionais direcionadas ao desmantelamento (SCHNEIDER, 2015, p. 435).  

A norma contida no artigo 60, parágrafo 3, da CNUDM, prevê o dever de 
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remoção das instalações e estruturas, com a finalidade de segurança da navegação. Essa 

remoção deve operar em conformidade com as normas estipuladas pela IMO, contidas 

especialmente na a Resolução A.672(16): Guidelines and Standards for the Removal of 

Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic 

Zone, de observação obrigatória pelos Estados costeiros. 

A CNUDM dispõe sobre os efeitos da remoção, que determinam a tomada de 

decisão acerca da remoção total ou parcial das estruturas offshore. Para a Convenção, fatores 

que envolvem a pesca, a proteção do meio ambiente e dos direitos e obrigações dos outros 

Estados detêm influência sobre a extensão da remoção das EMR. A permissão de remoção 

parcial das estruturas EMR, além de justificada pelos fatores acima, também está implícita na 

obrigação de publicidades dos dados de localização, dimensão e profundidade de qualquer 

instalação ou estrutura que não tenha sido completamente removida88. 

A Resolução A.672(16) indica parâmetros para serem considerados quando da 

decisão de remoção das instalações e estruturas offshore. As estruturas abandonadas ou em 

desuso, em profundidade menor que 75 metros e pesando menos de 4000 toneladas devem ser 

totalmente removidas 89 . Entretanto, a resolução abre exceções para os casos de 

reaproveitamento da instalação ou estrutura ou quando sua permanência total ou parcial não 

cause interferência injustificável com outros usos do mar90. 

Em casos de remoção parcial, a Resolução A.672(16) prevê a desobstrução da 

coluna de água não inferior a 55 metros, necessária para resguardar a segurança da navegação, 

acima de qualquer instalação ou estrutura parcialmente removida sem projeção na superfície 

do mar91. 

Conforme a exposição, as normas supracitadas são aplicáveis ao desmantelamento 

das estruturas de ERM, não obstante terem sido destinadas em sua origem apenas para as 

plataformas de extração de petróleo, até o surgimento de uma resolução da IMO que aborde 

especificamente as instalações e estruturas de EMR, ou a elas seja adequada.  

Há uma relativização sobre a obrigação de remoção das instalações e estruturas na 

CNUDM, considerando que instrumento internacional regulador anterior, a Convenção de 

Genebra de 1958 sobre plataforma continental, exigia a retirada de todas as instalações 

                                                 
88 Artigo 60 (3) da CNUDM. 
89 Artigo 3.1 da Resolução A.672(16). 
90 Artigo 3.4 da Resolução A.672(16). 
91 Artigo 3.4 da Resolução A.672(16). 
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situadas na plataforma continental no final de sua vida útil92. Essa flexibilização na norma 

internacional deve-se às pressões exercidas pelas indústrias offshore, cujo interesse de lucro se 

contrapõe ao imenso custo a ser internalizado caso o desmantelamento total fosse obrigatório 

(CASTELOS, 2015, p. 103). 

Resta aferir quais são as consequências jurídicas da não remoção total das 

instalações e estruturas de EMR, se elas poderiam ser qualificadas como poluição por 

alijamento, ou se sua submersão estaria de acordo com as normas de direito internacional. 

O alijamento ou dumping está definido na CNUDM como a ocorrência de duas 

situações distintas, a primeira é o lançamento deliberado no mar de detritos e outras matérias, 

a partir de embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções, e a segunda refere-se 

ao afundamento deliberado no mar de embarcações, aeronaves, plataformas ou construções93. 

No caso do desmantelamento de instalações e estruturas de EMR, a decisão de 

não as remover totalmente pode ser considerada alijamento por afundamento deliberado. A 

CNUDM permite a prática de alijamento, desde que seja autorizado prévia e expressamente 

pelo Estado costeiro94. Na realidade, a CNUDM direciona-se para os Estados costeiros, 

impondo-os a obrigação de regulamentar os casos de poluição por alijamento, no sentido de 

prevenir, reduzir e controlar essa forma de poluição do meio marinho95. 

Essa regulamentação interna dos Estados costeiro deve assegurar a 

obrigatoriedade da autorização, que deve ser deliberada após análise em conjunto com outros 

Estados, que por questões geográficas possam ser afetados de forma negativa se tal 

autorização for concedida96. 

O quadro normativo de alijamento pode ser aplicado às instalações e estruturas de 

EMR, tendo em vista sua aplicabilidade para plataformas e outras construções no mar. 

Ademais, a possibilidade de imersão de plataformas ou outras construções configura uma das 

exceções contidas no Anexo I do Protocolo. Desta forma pode-se concluir que a imersão 

constitui alternativa para a não remoção total das estruturas de EMR. 

                                                 
92 Observa-se que a Convenção de Genebra sobre plataforma continental possui objeto distinto das instalações e 
estruturas de EMR, tratando exclusivamente de instalações na plataforma continental.  
93 Artigo 5° da CNUDM, além da definição, o artigo traz situação de exceção para a caracterização de 
alijamento, cuja definição não incluirá “o lançamento de detritos ou outras matérias resultantes ou derivadas da 
exploração normal de embarcações, aeronaves, plataformas e outras construções, bem como o seu equipamento, 
com exceção dos detritos ou de outras matérias transportados em embarcações, aeronaves, plataformas ou outras 
construções no mar ou para eles transferidos que sejam utilizadas para o lançamento destas matérias ou que 
provenham do tratamento desses detritos ou de outras matérias a bordo das referidas embarcações, aeronaves, 
plataformas ou construções”.   
94 Artigo 210 (5) da CNUDM. 
95 Artigo 210 da CNUDM. 
96 Artigo 210 (3) e (5) da CNUDM. 
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Não obstante a permissão de alijamento de instalações e estruturas de EMR, essa 

opção configura prática fundamentada nos interesses das empresas e do Estado de redução de 

custos e aumento de lucros na exploração dos recursos marinhos. Essa prática, apesar de 

restaurar a liberdade de navegação, permanece restringindo direitos de outros usuários dos 

mares, tendo em vista a impossibilidade de uso dos recursos naturais localizados próximo à 

imersão. Ademais, a autorização de alijamento ainda reproduz uma visão dos mares e oceanos 

como depósitos de lixos (BORDAHANDY, 2016, p. 1310).   

A visão do mar como capaz de suportar altos níveis de poluição pouco a pouco 

deve ser substituída pela consciência de proteção e preservação do meio ambiente marinho. A 

ação dos Estados após as catástrofes marítimas97 na segunda metade do século XX, que 

resultaram em marés negras, revelam o início da consciência de falhas tecnológicas e da 

necessidade de proteção preventiva, alertas de acidentes e normas de construções de barcos, 

para a segurança da natureza e dos seres humanos (LASCOUMES, 2012, p. 19-20).  

 

2.2.2 A proteção ambiental internacional no desenvolvimento das EMR 

 

Assim como as demais normas de direito internacional, o desenvolvimento de 

EMR pelos Estados deve seguir as obrigações impostas pela proteção internacional do meio 

ambiente. A proteção ambiental dos mares e oceanos possui previsão internacional a ser 

aplicada pelos Estados na regulação de atividades industriais. O quadro normativo 

internacional de proteção ambiental desenvolveu-se de forma fragmentada, dividindo-se em 

proteção ao meio ambiente marinho, em conservação dos recursos vivos marinhos e em 

preservação da biodiversidade marinha. 

No caso especifico das EMR as normas voltadas à conservação dos recursos vivos 

marinhos fogem ao objeto dessa atividade econômica, por tratar-se de normas voltadas para o 

uso racional dos recursos vivos, especialmente os pesqueiros. A proteção internacional dos 

ecossistemas marinhos está prevista por diversos tratados internacionais, com uma maior 

relevância para as obrigações contidas na CNUDM e Convenção sobre a Diversidade 

Biológica (CDB). 

Os impactos negativos conhecidos pelos projetos de EMR, ainda em processo de 

determinação inicial, foram aferidos especialmente a partir da experiência dos parques eólicos 

offshore. Esta diferença de conhecimento, deve-se ao estágio de maturidade mais avançado 

                                                 
97 Os acidentes do Torrey Canyon em 1967 e do Amoco Cadiz em 1978. 
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desta forma de tecnologia do que as outras, bem como sua instalação próxima a costa terrestre 

e em leitos sedimentados (SHIELDS ET AL, 2014, p. 3). 

Os impactos podem ser agrupados em categorias, que englobam diversos fatores 

de estresses suscetíveis de provocar mudanças nas características físicas, químicas ou 

biológicas do ecossistema marinho. Essas categorias são a) a remodelação dos fundos e 

resuspensão de materiais; b) os ruídos e vibrações; c) a transferência de eletricidade, com o 

eletromagnetismo e aumento de temperatura; d) a presença física das instalações, com os 

efeitos de recifes e os efeitos de barreiras; e) a exploração de energias e os obstáculos de 

circulação, com a perturbação de regimes hidrodinâmicos e sedimentares; f) a exploração do 

potencial térmico do mar, com bombeamento, descargas e distúrbios térmicos; e g) os 

produtos químicos e riscos de poluição acidental, com uma perturbação toxicológica 

(KABLAN, 2013, p. 65). 

Os impactos ambientais produzidos pelas EMR, que são especificados na secção 4, 

podem ser subdivididos em dois grupos, os que correspondem ao enquadramento normativo 

de poluição do meio marinho e os que atingem diretamente a preservação da diversidade 

biológica das espécies marinhas.  

Em relação aos danos ao meio ambiente marinho, o desenvolvimento do setor de 

energia renovável offshore dever ser regulado pelos Estados costeiros em conformidade com 

obrigações internacionais de proteção ao meio ambiente marinho. Portanto, sobre a produção 

em escala industrial de EMR no meio marinho incidem normas de direito internacional de 

proteção ambiental na prevenção da poluição marinha. 

Quanto aos impactos direcionados à preservação da biodiversidade marinha, a 

implantação de estruturas e a produção de EMR devem seguir as obrigações internacionais 

contidas em acordos ambientais multilaterais específicos. Por fim, cabe uma análise sobre a 

interação entre as Áreas de Proteção Ambiental Marinha (APM) e a produção de EMR, como 

a aferição de possível co-localização. 

A CNUDM estabelece um regime jurídico geral e abrangente de proteção ao meio 

ambiente marinho. A generalidade refere-se à imposição de obrigação de proteção ambiental a 

todos os Estados, não há distinção ou qualificação, e incide sobre todo o oceano, sem 

diferenciações sobre jurisdições dos espaços marinho98. A abrangência deriva da extensão de 

sua aplicação para todos os tipos de poluição99 (TANAKA, 2012, p. 263). 

A necessidade de estabelecer uma ordem jurídica para os mares e oceanos que 

                                                 
98 Artigo 192 da CNUDM. 
99 Artigo 194 (3) da CNUDM. 
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promova a proteção e preservação do meio marinho100 foi concretizada na CNUDM, que 

estabelece essa promoção na Parte XII e disseminado por toda a convenção, em diversas 

disposições101. A CNUDM adota diversos princípios do direito ambiental internacional, a 

exemplo do a) princípio da soberania sobre o uso dos recursos naturais sob sua jurisdição102; b) 

princípio da utilização não danosa de território103, c) princípio da prevenção104, d) princípio da 

precaução, e) princípio da cooperação105. 

A vigência da CNUDM implica na restrição da liberdade dos Estados de poluir o 

meio ambiente marinho e obriga a elaboração de regras nacionais para o cumprimento de suas 

disposições. Observa-se que a CNUDM não impõe responsabilidades sobre o dano no meio 

ambiente marinho, mas impõe aos Estados o imperativo de criação legislativa sobre a 

responsabilidade (SANDS, 2003, p. 397). 

Entre as poluições previstas na CNUDM e outros tratados internacionais e 

regional, especificamente a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por 

Navios106 (MARPOL 73/78), que formam o sistema jurídico internacional de proteção ao 

meio marinho, o ciclo de vida do desenvolvimento de EMR, ou seja, a instalação, a produção 

e o desmantelamento, pode gerar a poluição advinda de embarcação, a poluição acidental e a 

poluição por alijamento. 

Antes de indicar as obrigações de prevenção da poluição por embarcações, cabe 

uma análise da incidência dessas normas sobre as instalações e estruturas de EMR, bem como 

estabelecer quais tipos de poluições causadas por navios que podem ser causadas pela 

indústria de energias renováveis offshore. Ressalva-se a incidência de todo o sistema de 

prevenção de poluição por navios nas embarcações utilizadas para a construção, instalação, 

manutenção e desmantelamento pelos empreendimentos de EMR. 

Conforme exame da natureza jurídica das estruturas de EMR realizada na secção 

2.1, as EMR adequam-se melhor à natureza de instalações e estruturas. No entanto, apesar do 

silêncio normativo da CNUDM, a MARPOL 73/78 utiliza-se de um conceito de navio mais 

                                                 
100 Preâmbulo da CNUDM. 
101 Artigos 21, 42, 54 e 56 da CNUDM. 
102 Artigo 193 da CNUDM. 
103 Artigo 194 (2) da CNUDM. 
104 Artigos 194 (1), 207, 208, 209, 210, 211 da CNUDM. 
105 Artigo 197 da CNUDM. 
106 O sistema de proteção ao meio ambiente da MARPOL inclui a Convenção Internacional para a Prevenção da 
Poluição por Navios assinada em 1973, durante a Conferência Internacional de Poluição Marinha, e as 
modificações advindas de seu Protocolo em 1978.  
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abrangente do direito internacional, incluindo as plataformas fixas e flutuantes107. Portanto, 

pode-se considerar plausível a incidência de suas disposições sobre as instalações e estruturas 

de EMR. 

De forma geral, as EMR podem gerar poluição em virtude de acidentes causados 

pelo abalroamento com navios ou pela exposição a produtos químicos, especialmente os 

advindos das tintas anti-incrustantes. Sobre a poluição acidental, a CNUDM prevê a 

obrigação dos Estados de notificar a outros Estados e às organizações internacionais 

competentes quando tiver conhecimento de casos de danos ou perigo iminente de danos por 

poluição ao meio ambiente marinho108.  

Em relação às embarcações, o Protocolo I da MARPOL impõe ao comandante ou 

outra pessoa responsável pelo navio o dever de informar os detalhes quando estiver envolvido 

em acidente, o mais rápido possível109. Entretanto, não existe indicação de qual autoridade 

deve ser informada nos termos do Protocolo I, ficando a cargo dos Estados indicar qual 

autoridade possui competência para ser notificada do acidente. No Brasil, a Lei 9.537/97 

indica a Autoridade Marítima110 para ser notificada pelo comandante em casos de acidentes111. 

Após o conhecimento de acidente marítimo, cumpre aos Estados realizar medidas 

para evitar a poluição no meio marinho, que detém o direito/dever de executar medidas além 

do seu mar territorial, desde que proporcional ao dano efetivo ou potencial, com a finalidade 

de proteger as áreas sob sua jurisdição ou outros interesses conexos contra a poluição ou 

ameaça de poluição advinda de acidentes marítimos112. O exercício desse direito/dever pode 

ser aplicado às EMR sob duas ocasiões, ou para proteger o meio ambiente marinho da 

poluição originada pelo abalroamento de uma embarcação e uma estrutura de EMR, ou para 

proteger as áreas das instalações ou estruturas de EMR, na qualidade de interesse conexo113. 

                                                 
107 Artigo 2, (4) da MARPOL 73/78: “Navio significa uma embarcação de qualquer tipo operando no meio 
ambiente marinho e abrange embarcações do tipo hidrofólio, veículos que se deslocam sobre um colchão de ar, 
submersíveis, embarcações flutuantes e plataformas fixas ou flutuantes”. As regras detalhadas sobre a poluição 
por navios são estabelecidas em seis anexos da Convenção. Mais esclarecimentos sobre várias disposições da 
MARPOL 73/78 foram adoptados pelo Comité de Proteção do Meio Marinho (MEPC) da OMI sob a forma de 
resoluções que estabelecem interpretações ou emendas unificadas e autorizadas à Convenção. 
108 Artigo 198 da CNUDM e Artigo 8 da MARPOL.  
109 Artigo I, (1) do Protocolo I da MARPOL. 
110 A Autoridade Marinha é formada pela Marinha do Brasil no exercício da função subsidiária de poder 
marítimo, representada por suas Diretorias Especializadas, a Diretoria de Portos e Costas (DPC) e as Capitanias 
dos Portos e respectivas Delegacias e Agências. Possui a competência de atuar nas principais vias navegáveis 
marítimas, lacustres e fluviais do Território Nacional para exercer o poder de fiscalização em segurança da 
navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção à poluição hídrica. 
111 Artigo 8, V, “b” da Lei 9.537/97 sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional. 
112 Artigo 221 da CNUDM. 
113 A qualidade de interesse conexo pode ser visualizada em casos em que o ecossistema marinho sofra danos 
pela poluição acidental e, dentre outras consequências, inviabilize a utilização da área para produção de EMR, 
como energias por ondas ou correntes de marés. 
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A proteção ao meio ambiente em casos de poluição gerada pela exposição a 

produtos químicos, em especial à tinta anti-incrustante aplicada nas estruturas submergidas de 

EMR, está implícita na obrigação genérica dos Estados e organizações internacionais 

competentes de estabelecer normas internacionais para prevenir, reduzir e controlar a poluição 

proveniente de embarcações114. De forma mais específica a Agenda 21 dispõe sobre a adoção, 

pelos Estados, de medidas para reduzir a poluição da água causada pelos compostos organo-

estânicos utilizados nas pinturas para efeito de anti-aderência115. 

Para o cumprimento da CNUDM, a Convenção Internacional sobre Controle de 

Sistemas Anti-incrustantes Danosos em Navios foi adotada pela Organização Marítima 

Internacional (IMO), em Londres, em 5 de outubro de 2001116. A sua aplicação às estruturas 

de EMR é possível em razão da definição abrangente de navios pelo próprio tratado117. 

Portanto, os Estados devem proibir ou restringir a aplicação, reaplicação ou usos de sistemas 

anti-incrustantes danosos nas embarcações118.   

A poluição por alijamento, caracterizada pela imersão das estruturas de EMR, é 

regulada pela CNUDM, que impede o retrocesso da prevenção contra poluição por alijamento 

no direito interno, ou seja, não pode ser menos eficaz que as normas internacionais sobre o 

assunto. Atualmente regulado pela Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por 

Alijamento de Resíduos e Outras Matérias ou Convenção de Londres de 1972 e seu Protocolo 

de 1996119.  

A Convenção de Londres de 1972 foi em grande parte alterada substancialmente 

pelo Protocolo de 1966, que entrou em vigor em 2006 e eventualmente irá substituí-la. O 

protocolo prevê exceções à proibição de imersão de quaisquer resíduos ou matérias constantes 

em seu Anexo I, a depender da autorização do Estado costeiro, que no processo de licença 

deve preferir meios alternativos mais favoráveis ao meio ambiente120. 

Os casos de força maior também são exceções, em situações de emergência que 

constituam ameaça para a saúde humana, a segurança ou meio ambiente marinho, e que não 

                                                 
114 Artigo 221 da CNUDM. 
115 Artigo 17.32 da Agenda 21. 
116 A entrada em vigor no Brasil ocorreu pelo Decreto 8.345/2014.  
117 Artigo 2, (9) do Anexo do Decreto 8.345/2014. 
118 Artigo 4, (1) do Anexo do Decreto 8.345/2014. 
119 Essa Convenção, internalizada pelo Decreto 87.566, de 16 de setembro de 1982, tem como objetivo a 
promoção individual e coletiva do controle efetivo de todas as fontes de contaminação do meio marinho e o 
comprometimento especial em relação à adoção de medidas possíveis para impedir a sua contaminação pelo 
alijamento de resíduos e outras substâncias que possam gerar perigos para a saúde humana, prejudicar os 
recursos biológicos e a vida marinha, bem como danificar as condições ou interferir em outras aplicações 
legítimas do mar. O Protocolo de 1996 ainda não foi internalizado pelo Brasil mas, de certa forma, orienta as 
ações de proteção dos impactos ambientais decorrentes de alijamento de material dragado. 
120 Artigo 4° do Protocolo de 1996 à Convenção de Londres de 1972. 
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exista outro meio de solução viável. Nesses casos não será aplicada a proibição de alijamento 

e o Estado costeiro deve consultar os outros Estados passível de serem afetados121.  

Cumpre destacar que a CNUDM silencia em relação aos cabos submarinos, não 

há previsão acerca de qualquer obrigação de retirada desses cabos do leito do mar. Tal 

omissão poderá resultar em acúmulos de material e poderá inviabilizar futuros usos do fundo 

do mar. Entretanto, o Protocolo de 1996 à Convenção de Londres de 1972, ao definir 

alijamento, alijamento o abandono ou derrubamento em local de plataformas ou outras 

construções com a única finalidade de despejo, salvo se tratar de abandono para outros fins de 

matérias, a exemplo de cabos submarinos.  

O sistema normativo internacional de proteção ao meio marinho contra os danos 

causados pela poluição advindos da atividade industrial de EMR é formado principalmente 

pela CNUDM, pela MARPOL, Convenção de Londres de 1972, pela Convenção 

Internacional sobre Controle de Sistemas Anti-incrustantes de 2001 e outras convenções 

regionais que especificam as obrigações contidas nessas convenções. 

Outros danos causados ao meio marinho pelas instalações de EMR estão 

direcionados à diversidade biológica dos ecossistemas marinho, razão pela qual o 

desenvolvimento de EMR deve estar compatível com as normas de proteção previstas na 

CNUDM e na CDB. A CNUDM estabelece a obrigação geral dos Estados de tomar medidas 

necessárias para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho que incluam a 

proteção e preservação dos ecossistemas raros e frágeis, dos habitats de espécies e outras 

formas de vida marinha em vias de extinção, ameaçadas ou em perigo122. 

A inserção de novas tecnologias no meio marinho, como os dispositivos de EMR, 

demanda uma obrigação dos Estados de tomar medidas de prevenção, redução e controle dos 

efeitos resultantes de sua utilização nos espaços marinhos sob sua jurisdição ou controle123. 

Tais medidas decorrem da aplicação direta do princípio da prevenção diante dos impactos 

previsíveis de tecnologias recentes e do princípio da precaução em face dos riscos decorrentes 

das incertezas científicas que permeiam do desenvolvimento de novas tecnologias. 

A CNUDM traça obrigações gerais de preservação dos ecossistemas, cabendo à 

CDB proporcionar de forma mais específica uma abordagem holística, que insere uma nova 

racionalidade na preservação da biodiversidade (MONT’ALVERNE, 2015, p 72). A aplicação 

direta da CDB, para a proteção da diversidade biológica dos mares e oceanos, assim como de 

                                                 
121 Artigo 8 do Protocolo de 1996 à Convenção de Londres de 1972. 
122 Artigo 194, (5) da CNUDM. 
123 Artigo 196 da CNUDM. 
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outras espécies que necessitam dos ecossistemas marinhos para sua sobrevivência, como as 

aves marinhas, decorre da inclusão da variabilidade dos organismos vivos dos ecossistemas 

marinhos no conceito de diversidade biológica124. 

A respeito dos impactos que as atividades antrópicas podem causar para a 

diversidade biológica, a CDB indica os instrumentos de avaliação ambiental, especificamente 

analisados nas atividades de EMR na secção 4.2, dos projetos, políticas e programas, que 

possam resultar em efeitos negativos na diversidade biológica, como meios capazes de evitar 

ou minimizar esses impactos125. Ademais a CDB promove o princípio da cooperação entre os 

Estados sobre as atividades potencialmente danosas à biodiversidade marinha, através da 

adoção de acordos regionais, multilaterais ou bilaterais. Cabe aos Estados, ainda, notificar 

casos de perigo ou dano eminente a outros Estados que possam ser afetados126. 

O desenvolvimento de EMR exige dos Estados a aplicação das normas 

procedimentais supracitadas para que a produção de energia renovável offshore se adeque à 

proteção e preservação da biodiversidade marinha. Outra abordagem que pode ser 

questionada é o compartilhamento de espaço marinhos entre as EMR e as Áreas de Proteção 

Marinhas (APMs), se existe a necessária criação de zonas de exclusão ou se há a possibilidade 

de co-localização desses dois usuários. 

As APMs são zonas de proteção definidas geograficamente e destinadas, ou 

regulamentadas, e administradas para cumprir objetivos específicos de conservação, conforme 

definição na CDB. Além das APMs criadas sob o fundamento de conservação e preservação 

da diversidade biológica marinha, outras APMs podem ser estabelecidas para proteção do 

meio marinho em relação à poluição terrestre ou marinha127, que apenas indiretamente operam 

uma proteção à biodiversidade marinha. 

A separação entre APM de proteção da biodiversidade e APM de proteção contra 

a poluição marinha indica um dos limites da abordagem das APMs, a incapacidade da 

abordagem de proteção a diversidade biológica fornecer ao mesmo tempo uma proteção 

contra a poluição nas AMP (TANAKA, 2012, p. 332). 

Compete ao Estado a criação de APM que precisem de conservação da 

biodiversidade e desenvolver diretrizes para a seleção, estabelecimento e administração das 

APMs 128. Portanto os Estados podem identificar ecossistemas marinhos com altos níveis de 

                                                 
124 Artigo 2 da CDB.  
125 Artigo 14, (1), “a” e “b” da CDB. 
126 Artigo 14 (1), “c” e “d” da CDB. 
127 As áreas claramente definidas do artigo 211 (6) e as áreas cobertas de gelo da CNUDM. 
128 Artigo 8 (b) da CDB. 
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biodiversidade e outros habitats especialmente importantes e promover limitações necessárias 

ao uso dessas zonas, conferindo prioridade para os ecossistemas de recifes de coral, estuários, 

zonas úmidas, pradarias marinhas e outras áreas de reprodução e criadouros129. 

A necessidade coexistência de EMR e APM não é constante, na maioria das áreas 

não existe uma urgência que gere esse dilema, mas a partir do aumento na industrialização 

dos oceanos e da ocupação dos espaços marinhos, a questão de coexistência entre EMR e 

APM é considerada. Nesses casos, as decisões são tomadas após aferir se existe proibição ou 

não na legislação nacional que regula as APMs, após inicia-se a análise de custos e benefícios 

das medidas compensatórias tanto pelo empreendedor de EMR como pelo administrador da 

AMP. A experiencia demonstra a relutância do administrador das APM em aceitar as medidas 

compensatórias apresentadas pelo empreendedor (KYRIAZI ET AL, 2016, p. 397). 

A exemplo do caso de co-localização entre EMR e APM, além da conformidade 

com os instrumentos jurídicos internacionais acima descritos, a instalação e produção de 

energia renovável offshore está inclusa no cenário de governança dos espaços marinhos. As 

disposições normativas são imprescindíveis para a organização dos espaços marinhos, 

entretanto muitas discussões vão além de aplicação direta dos tratados internacionais.  

A crescente demanda pelo uso dos mares e dos oceanos por diversos setores 

econômicos e ambientais implica na necessidade de instrumentos de governança marítima, 

que em sua concepção moderna possui como um dos aspectos fundamentais a gestão do 

espaço oceânico (WRIGHT, 2015, p. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Artigo 17.85 da Agenda 21. 
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3 A GESTÃO DOS ESPAÇOS MARINHOS A PARTIR DA GOVERNANÇA 

MARÍTIMA DAS EMR  

 

O desenvolvimento das EMR está inserido em um contexto de crescente 

industrialização dos mares e oceanos. O crescimento da atividade industrial e da ocupação dos 

espaços marinhos ocorreu devido ao rápido progresso tecnológico direcionado para 

exploração dos recursos marinhos, à tomada de consciência da finitude dos recursos terrestres 

e de água doce, e à necessidade de redução dos GEE (WRIGHT, 2014, p. 40). 

A economia azul ou economia marítima pode ser conceituada como a gama de 

atividades relacionadas ao mar, cuja condições de desenvolvimento dependam do mar 

totalmente ou parcialmente. As atividades econômicas incluem o setor primário de extração 

de recursos, o setor manufatureiro e o setor de serviços, que podem ser realizadas no mar ou 

em terra, ou em dupla localização no mar e na terra (KALAYDJIAN, 2014, p. 233).  

Em meio às atividades estritamente marinhas pode-se elencar as relacionadas a) 

aos recursos, como energia, recursos minerais e recursos vivos; b) ao transporte, responsável 

por 80% do comércio mundial, especialmente os manufaturados; c) à gestão do meio 

ambiente marinho, correspondente à ação pública, e também do setor privado. De forma mais 

abrangente, as atividades econômicas marinhas podem ser estendidas a outros setores, 

geralmente relacionados com os mercados anteriormente indicados, como o setor industrial de 

construções e reparação de navios; o setor financeiro de seguros e bancos; o turismo; e os 

serviços de defesa e de investigação científica (KALAYDJIAN, 2014, p. 235-244). 

A expansão da fronteira industrial para os mares e oceanos demandam o equilíbrio 

entre o desenvolvimento da economia azul e a proteção de meio ambiente. Esse contexto 

prescinde da evolução das estruturas jurídicas e regulamentares, através de estruturas de 

governança marinha mais holística, com a capacidade de acomodar os vários usos do 

ambiente marinho e o interesse de seus usuários (WRIGHT, 2014, p. 40). 

Desta forma, torna-se importante uma abordagem acerca das questões político-

jurídicas da governança dos mares e oceanos no direito internacional, e posterior análise de 

um dos instrumentos de gestão amplamente adotado para o desenvolvimento de EMR. 

 

3.1 As EMR na governança dos mares e oceanos 

 

A gestão dos espaços marinhos constitui uma das estruturas da governança dos 

mares e oceanos. A governança marítima manteve seu desenvolvimento em paralelo à própria 
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evolução da governança global, incorporando os novos desafios advindos de uma sociedade 

internacional multifacetada, com diversos atores e seus interesses correspondentes.  

Assim, torna-se interessante uma abordagem sobre governança global, 

especificando para a governança marinha, da qual a gestão de espaços está inclusa. De forma 

transversal, analisa-se a função do direito internacional e sua correlação com o 

desenvolvimento de EMR e aborda-se as previsões de instrumentos políticos e jurídicos de 

gestão marinha no direito internacional e no direito supranacional europeu. Assim, inicia-se a 

partir das perspectivas da governança global, como os regimes especializados e a diversidade 

de atores internacionais (3.1.1), para em seguida analisar a governança dos mares e oceanos 

sob a ótica da integração na gestão (3.1.2). 

 

3.1.1 Perspectivas sobre as transformações na governança global 

 

Alguns fatores contemporâneos relacionados ao uso dos mares e oceanos 

emergem no âmbito das relações internacionais, que podem ser pontuados: a diversidade de 

novas atividades que envolvem a utilização de recursos marinhos somadas às tradicionais 

navegação e pesca; a dificuldade de novos acordos multilaterais; e a quebra das expectativas 

em relação à capacidade das organizações intergovernamentais de promover a organização da 

comunidade internacional. Nesse contexto, há um aumento exponencial na complexidade da 

governança dos mares e oceanos (BARROS-PLATIAU ET AL, 2015, p 156). 

A complexidade acima referida insere-se dentro de um contexto maior no âmbito 

das relações internacionais, em que a fragmentação de regimes internacionais e a 

heterogeneidade das demandas a serem solucionadas configuram novos arranjos na sociedade 

internacional. Esse cenário culmina na busca por meios flexíveis de cooperação e na 

promoção de novos métodos de decisão e de ação, cuja governança global tornou-se um dos 

principais motores (CHEVALLIER, 2003, p.206). 

O conceito de governança130 a que se faz referência corresponde ao sentido 

                                                 
130 A noção de governança surgiu nos anos 1990 e pode ser compreendida por três formas centrais: a governança 
coorporativa, a boa governança e a governança global. A Governança Coorporativa acompanha as mudanças na 
infraestrutura nas empresas, com o objetivo de fornecer um novo modelo de gestão, transparente, flexível e em 
simbiose com as preocupações dos executivos e dos acionistas. A informação, explicação e a participação devem 
ser constantse, fluídas, multidirecionais, incluindo os empregados, acionistas, clientes, organizações não-
governamentais e mídia. O projeto de governança coorporativa, formado pela interação entre todas as partes 
interessadas, deve focar na rentabilidade e atender os tipos de critérios, éticos, ecológicos e democráticos. A Boa 
Governança é utlizada pelas organizações economicas globais, o Fundo Monetário Internacional – FMI e o 
Banco Mundial, para induzir uma gestão mais rigorosa para as empresas e uma controle mais rigoroso por parte 
dos Estados. A boa governança é a nova faceta do Estado, que deixa representar uma identidade nacional para 
exercer a função de facilitador da inserção de sua população na competição economica internacional. A atuação 
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empregado pela Comissão sobre Governança Global como “a totalidade de diversas maneiras 

pelas quais os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, administram seus problemas 

comuns”, seja por instituições e regimes formais de imposição de obediência, ou por acordos 

informais. Sob o prisma global, “a governança foi vista primeiramente como um conjunto de 

relações intergovernamentais, mas agora deve ser entendida de forma mais ampla” 

(COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL, 1996, p. 2). Assim duas alterações podem 

ser destacadas do cenário das transformações na governança, as organizações formais 

intergovernamentais e a função desses novos atores internacionais.   

A evolução da governança global está relacionada à própria evolução do Direito 

Internacional, tendo em vista que o objetivo desse campo normativo é regular as relações dos 

sujeitos da sociedade internacional. Desta forma, ao alterar a dinâmica das relações 

internacionais, com a aparição novos atores internacionais, a evolução dos mecanismos de 

governança global interfere na produção normativa no âmbito internacional.  

Em um primeiro momento, o Estado representava o centro das relações 

internacionais, cuja estratégia de governança operava-se por meio da produção de legislação 

internacional. O modelo legislativo de governança das relações internacionais reproduzia a 

lógica-estrutural da deliberação parlamentar do Estado nacional, cuja igualdade entre os 

atores estaria garantida pela reconhecida soberania estatal. A ordem internacional era 

constituída pelos Estados e as Organizações internacionais, principalmente a Liga das Nações 

Unidas, como órgão deliberador, e a Corte Permanente de Justiça Internacional, como 

instância de resolução de conflitos (TORELLY, 2016, p. 40-43).  

No último terço do século XX, ocorreram mudanças na infraestrutura da 

comunidade internacional, a exemplo da difusão massiva de novas tecnologias, da 

reestruturação na economia, da ampliação do espaço de intercambio e de concorrência e dos 

novos mercados como a China e a Índia. Essa reconfiguração entrou em contradição com o 

modelo de ordem internacional pautado na divisão do mundo por fronteiras dos Estados 

soberanos (MOREAU-DEFARGES, 2008, p. 141).  

O modelo de tratados estabelecidos entre Estados soberanos, cuja a efetividade era 

pautada no princípio da reciprocidade, não corresponde às expectativas de regulação 

internacional após essa reconfiguração, a exemplo da necessidade de proteção do meio 

ambiente. Gradualmente, o foco da atuação da comunidade internacional desvia-se da 

produção de grandes tratados internacionais para a execução coordenada dos projetos 

                                                                                                                                                         
dos Estados nos moldes da boa governança é essencial para atrair investidores externos (MOREAU-
DEFARGES, 2001, p. 167-168).    
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regulatórios.  

A estratégia de tentativa de resolução de grandes problemas globais por meio de 

normas generalizadas é alterada para resolução de problemas específicos, através da 

articulação de regimes especializado. Os regimes especializados, que retiram sua legitimidade 

da racionalidade técnica das agências executivas, assumiram uma posição chave nos 

processos deliberativos globais com a interação permanente de diversas organizações 

temáticas, transnacionais, públicas e privadas (TORELLY, 2016, p. 40-43). 

O regime especializado na governança dos mares e oceanos, no seu sentido 

institucional e restrito, pode ser considerada como o conjunto de instituições, regras e 

processos legais que possibilitam a adoção de um marco legal e institucional para a ação sobre 

um espaço marinho delimitado, e em seguida o desenvolvimento de intervenções públicas e 

privadas relacionadas a esse espaço (GALLETTI, 2015, p. 22). 

As normas internacionais elaboradas pelas organizações intergovernamentais 

pertencentes à Organização das Nações Unidas (ONU) são pertinentes para a governança do 

oceano, especificamente às relacionadas ao comércio marítimo, à pesca, ao trabalho marítimo, 

segurança marítima e proteção do meio ambiente marinho. Essas normas completam o 

sistema normativo da governança do oceano, e, portanto, devem ser compreendidas em 

conjunto com os dispositivos da CNUDM. 

As instituições especializadas da ONU131 que possuem competência para tratar de 

assuntos correlacionados com a governança dos mares e oceanos são Organização Marítima 

Internacional, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (i.e., Food 

and Agriculture Organization, FAO), Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência 

e Cultura (i.e., United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). Há, ainda, órgãos subsidiários dentro da ONU, 

como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); dentro da UNESCO, como a 

Comissão Oceanográfica Intergovernamental (IOC-UNESCO); e no próprio âmbito da 

CNUDM, como a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e a Comissão de 

delimitação da plataforma continental. A governança do oceano caracteriza-se por uma 

complexidade temática, geográfica e institucional, que resulta na formação de governanças 

(CHABAUD, 2013, p.  191). 

                                                 
131 A governança global elaborada quando da criação da ONU em 1945, criou também os organismos de 
cooperação técnica setoriais denominados de instituições especializadas, que foram reunidas no âmbito do 
sistema das Nações Unidas (CHABAUD, 2013, p.  191) 
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Há uma maior complexidade quando se trata da atividade industrial de EMR, pois 

acresce a este quadro institucional de governança do oceano, as instituições e normas próprias 

da governança das mudanças climáticas. Dentre as quais encontram-se a Convenção das 

Nações Unidas sobre Mudança Climática e suas instituições, o Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (i. e., Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), a 

International Energy Forum, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 

(REN21), a Sustainable Energy for All, International Partnership for Energy Efficiency 

Cooperation (IPEEC), o Clean Energy Ministerial, UN Division for Ocean Affairs and the 

Law of the Sea (DOALOS), a Agencia Internacional de Energia (i. e., International Energy 

Agency, IEA), a Agencia Internacional de Energias Renováveis (i. e., International Renewable 

Energy Agency, IRENA), o Banco Mundial e seus mecanismos de financiamento, dentre 

outras.  

No âmbito da estrutura organizacional da IEA, a Iniciativa Tecnológica 

Internacional em Energia do Oceano (i. e., Implementing Agreement on Ocean Energy 

Systems, OES-IEA) é uma organização intergovenamental e multinacional fundada em 2001, 

com o objetivo de fornecer suporte para os participantes interessados em desenvolver 

atividades de investigação, desenvolvimento e demonstração em tecnologia de energia 

extraída das propriedades químicas e físicas da água do mar. 

O panorama acima descrito, apenas ilustra o sistema descentralizado da 

governança dos mares e oceanos e do direito do mar. Há uma ausência de organização central 

para aplicação da totalidade de regras disponível sobre questões oceânicas. Entretanto, a 

função das instituições internacionais de supervisão da implementação do quadro normativo 

internacional recebe cada vez mais atenção, bem como a totalidade de suas funções estão em 

crescente expansão no direito do mar (TANAKA, 2016, p. 20). 

 A variabilidade de estruturas de autoridade na sociedade global, e 

consequentemente qualquer esforço de governança global provavelmente será fragmentado e 

parcial. A coordenação entre esses sistemas de regras pode acontecer, entretanto possuem sua 

capacidade de concentrar esforços limitada pela diferença estrutural das autoridades e pela 

escassez de autoridades centrais mediadoras desses acordos (ROSENAU, 2006, p 179). 

As organizações intergovernamentais e os Estados permanecem fundamentais 

para a condução da governança global, entretanto compõem um quadro amplo de atores e 

sistemas multiníveis de governo, fundamentado na interdependência das ações humanas. A 

governança engloba, portanto, as atividades dos Estados e de outros canais onde os seus 

comandos fluem sob a forma de metas formuladas, diretivas emitidas e políticas adotadas 
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(ROSENAU, 2006, p 121-122). 

As múltiplas experiências de governança global possibilitam espaços imperfeitos 

de interação, onde os Estados e demais atores possam aceitar e internalizar os mesmos 

padrões. Apesar da distância entre modelo e realidade, mesmo com a existência de confrontos 

e crises, quando os atores internacionais jogam o mesmo jogo dentro de um sistema de 

governança, este pode ser considerado exitoso e legitimado pelo amplo consenso interestadual 

(MOREAU-DEFARGES, 2008, p. 144).  

A inclusão desses atores é um dos pontos mais importantes para a governança 

global, que não se reporta apenas às instituições e organizações formais onde ocorrem a 

gestão dos assuntos internacionais (ROSENAU, 2006, p 121). Assim, a função dos atores 

internacionais, com a inclusão das Organizações Não-governamentais (ONGs), dos 

movimentos civis, das empresas multinacionais e dos mercados de capitais globais, na 

observância das regras de um sistema especializado de governança constitui fator pertinente 

para seu próprio êxito. 

No que se refere às EMR, algumas associações internacionais exercem 

importantes funções na movimentação do mercado de energias renováveis, seja na elaboração 

de relatórios informativos do setor, seja na representação dos interesses das indústrias nos 

fóruns das organizações intergovernamentais, seja na distribuição de informações sobre o 

setor para os governos no processo de elaboração de políticas públicas de incentivo.  

Dentre as quais pode-se destacar o desempenho das seguintes associações: Global 

Wind Energy Council132 (GWEC), para o estabelecimento e ampliação do mercado de energia 

eólica offshore nos EUA, na Europa e na China; WindEurope133, para fixar o setor de energia 

eólica como indústria convencional na Europa; e a Ocean Energy Europe134 (OEE), para o 

                                                 
132 GWEC é uma associação comercial internacional para o setor de energia eólica, que representa mais de 1.500 
empresas, organizações e instituições em mais de 80 países, incluindo fabricantes, desenvolvedores, 
fornecedores de componentes, institutos de pesquisa, associações nacionais de energia eólica e renováveis, 
fornecedores de eletricidade, finanças e companhias de seguros. Disponível em: <http://www.gwec.net/about-
winds/about-gwec/>. 
133 A WindEurope é uma remodelação da European Wind Energy Association (EWEA), direcionada para 
adequar-se aos novos desafios do mercado de energia eólica, mais competitivo e estratégico. A WindEurope é 
uma associação com mais de 450 membros, ativos em mais de 50 países, formada por fabricantes de turbinas 
eólicas com uma participação líder no mercado mundial de energia eólica, fornecedores de componentes, 
institutos de pesquisa, associações nacionais de energia eólica e renováveis, desenvolvedores, contratados, 
fornecedores de eletricidade, empresas de finanças e seguros e consultores. Disponível em: 
<https://windeurope.org/about-us/>.   
134 A Ocean Energy Europe é a maior rede de profissionais de energia oceânica do mundo, comporto por 115 
organizações, incluindo as principais empresas de serviços públicos, industriais e institutos de pesquisa da 
Europa, para representar os interesses do setor de energia oceânica da Europa. A OEE comprometeu-se com a 
Comissão Europeia, o Conselho, o Parlamento, o Banco Europeu de Investimento e os ministérios nacionais 
acerda de todos os dossiês que afetam o setor, energia, clima, finanças, redes e consentimento. Disponível em: 
<https://www.oceanenergy-europe.eu/en/association/about-the-association>. 
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desenvolvimento das energias oceânicas, melhorar o acesso ao financiamento e aumentar as 

oportunidades de negócios nesse setor.   

A abordagem ampla dos atores na governança global interfere diretamente no 

poder de Estado na arena internacional, pode-se, portanto, utilizar o caráter descritivo do 

status quo da governança global como fonte de análise dessa dinâmica das relações de poder 

nas decisões políticas internacionais. A evolução dos mecanismos de governança global pode 

resultar na ruina do Estado soberano, como também pode representar a redefinição de seu 

status, de inspiração neoliberal (CHEVALLIER, 2003, p. 206-211). 

Quanto ao exercício da soberania dos Estados, duas percepções podem ser 

levantadas: primeiro a erosão da soberania como modo de exercício absoluto do poder 

decisional e a quebra do monopólio dos Estados nacional na sociedade global; segundo a 

remodelação de suas funções, pois permanecem como atores essenciais e cumprem a função 

de mediação nesses processos coletivos de tomada de decisão (CHEVALLIER, 2003, p. 207). 

Não há, deste modo, o fim da atuação do Estado na ordem internacional, que 

permanece indispensável para a engrenagem do sistema global, tanto por exercer a função de 

defensor dos interesses político-estratégicos nacionais favoráveis ao seu desenvolvimento nos 

foros internacionais, como por internalizar as decisões ali deliberadas. Além da pressão 

externa exercida pelos mecanismos da governança global, a remodelação dos Estados deve-se 

também às alterações estruturais em seus elementos materiais: território e população. As 

fronteiras territoriais são transpostas por um número considerável de mercadorias, bens, 

informações e pessoas, e quanto à população, esta percebe o Estados como meio e 

instrumento de consecução de seus direitos, portanto, aumentando suas demandas ao Estado 

(MOREAU-DEFARGES, 2008, p. 148).   

A governança global reflete na atuação do Estado impondo o reconhecimento da 

existência de outros atores, na esfera interna e externa, como participantes no processo de 

tomada de decisões, seja de maneira formal ou informal. As decisões consensuais a partir de 

acordos elaborados por diversos atores serão sistematicamente preferíveis em relação às 

decisões autoritárias, em razão de constituir o resultado de um processo coletivo de 

negociação, em que o Estado participa com outros atores de forma igualitária. Revela-se uma 

abordagem pluralista e interativa da ação coletiva na governança global (CHEVALLIER, 

2003, p. 207). 

A atuação do Estado nesses moldes possibilita uma maior cooperação para o 

cumprimento das próprias decisões estabelecidas nos fóruns. A cooperação entre os Estados e 

as empresas de setor de energia renovável pode aumentar a possibilidade de efetivação dessas, 
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tendo em vista que houve a participação de ambos para a formulação desses padrões. 

A vigilância acerca do cumprimento dos padrões estabelecidos nos foros 

internacionais cabe à guardiões técnicos, mediadores ou árbitros, de natureza jurisprudencial 

ou quase-jurisprudencial135. O cumprimento ocorre através da internalização das decisões 

interacionais, e não por uma ordem autoritária de um governo global sobre os Estados 

nacionais136. A forma de efetivação da governança global revela uma das suas insuficiências 

insuperáveis, qual seja, os responsáveis pelo cumprimento das decisões são os seus potenciais 

ofensores, fato que demonstra a permanência do caráter político do Estado na governança 

global (MOREAU-DEFARGES, 2008, p. 146). 

Os desdobramentos da governança global podem ser percebidos por diversas 

óticas. A depender da lente focal, podem transparecer uma visão mais otimista dos 

mecanismos de governança como meios para lidar com as contradições do mundo globalizado, 

ou podem revelar duras críticas acerca do mito criado ao redor da eficiência desses 

mecanismos de governança global, especialmente no que se refere ao pressuposto de mundo 

reconciliado após a Segunda Guerra Mundial. 

A governança global prescinde e difunde a ideologia do mundo apaziguado, 

reconciliado, e de erradicação dos antagonismos irreconciliáveis, onde as escolhas coletivas 

podem ser realizadas a partir da arte, afastando-se de sua natureza política. Portanto, desenha 

um panorama de auto-regulação de uma sociedade pacífica e consensual, com a possibilidade 

de chegar-se a um acordo por meio das regras do jogo. Há o imaginário da substituição do 

hard power, vinculado ao uso de armas, pelo modelo soft power, representado pela prática de 

persuasão (CHEVALLIER, 2003, p. 206).  

A partir dos fatos históricos subsequentes à crise econômica mundial de 2008, 

percebe-se a permanência das contradições e sua possível intensificação, a exemplo da 

reconhecida interdependência entre os Estados, que ao mesmo tempo trata com preciosismo a 

soberania nacional. Uma abordagem analítica da evolução da governança global pretende 

escapar das armadilhas duas visões antagónicas, pessimista e otimista, para tentar 

                                                 
135 Exemplos como a Agência Internacional de Energia Atômica, o Órgão de Solução de Controvérsias da 
OMC, Tribunal do Mar, Tribunal Penal Internacional. 
136 Além da governança hierárquica exercida pelo cumprimento desses acordos no direito nacional dos Estados, 
através de políticas de incentivo, a atuação de outros atores na governança permite a existência de medidas 
cooperativas e persuasivas para a efetivação desses padrões estabelecidos em fóruns internacionais. Essas 
medidas coexistem com as ferramentas tradicionais, quais sejam meios regulatórios e processuais. Dentre os 
instrumentos diversificados pode-se citar os mecanismos baseados no mercado, instrumentos sustentáveis, como 
os rótulos verdes, e acordos voluntário, que incluem compromissos unilaterais, regimes voluntário públicos e 
acordos negociados. Os acordos voluntários ocorrem entre as autoridades públicas e as indústrias para a 
realização de determinados objetivos, em muitos casos ambientais (GUERRA, 2016, p. 535- 537). 
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compreender as relações de poder, que se mantem fundamental para a ordem na sociedade 

global137. Não obstante, o reconhecimento dos obstáculos advindos da governança global não 

implica automaticamente em sua ausência de utilidade (ROSENAU, 2006, p 179). 

 

3.1.2 As EMR na abordagem integrada da governança dos mares e oceanos 

 

A governança dos mares e oceanos acompanha a evolução traçada na governança 

global. Deste modo, tem-se o processo inicial voltado para uma abordagem preocupada com a 

delimitação dos espaços a partir da dualidade entre soberania do Estados costeiro e liberdade 

dos mares. Posteriormente, com as transformações advindas a partir da tomada de consciência 

da interligação ecossistêmica do oceano e da necessidade de interação entre os setores 

econômicos marinhos, uma abordagem integrada na governança dos oceanos tornou-se 

imperativa. 

O marco legal, considerado a pedra basilar, para a governança do oceano é a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direto do Mar. O processo longo e complexo para a 

conformação desse tratado despertou nos Estados a perspectiva sistêmica da governança dos 

oceanos, em razão dos problemas neste espaço serem inter-relacionados (WRIGHT, 2015, p. 

78). 

No quadro normativo a ser implementado, a CNUDM assume um papel norteador 

para delimitação de direitos e jurisdição a partir da abordagem de zonas espaciais. Conforme 

as discussões levantadas no Capítulo I, a regulamentação da instalação e produção de EMR 

depende da localização espacial do empreendimento, uma das nuances da fragmentação dos 

espaços marinhos.    

A divisão do mar e oceano em zonas e a procura pela expansão da soberania dos 

Estados sobre espaços e recursos naturais afastados da costa caracterizaram o século XX 

(GALLETTI, 2015, p. 27). Com efeito, a história do direito internacional do mar é a história 

da divisão do oceano, dominada pelos princípios da soberania e da liberdade de navegação, 

que atualmente são rediscutidos, especialmente em relação aos recursos vivos marinhos 

(TANAKA, 2016, p. 1-7). 

                                                 
137 A governança é um processo histórico situado no tempo e no espaço. Are the superstructures of governance 
lagging behind the infrastructures of globalization? The superstructures have never been and are not 
“determined” by the infrastructures. Politics cannot be reduced to technical and economic aspects. Global 
governance is a horizon, a goal towards which human societies seem to move. However, like any historic 
process, global governance emerges from historic dynamics that can, at any moment, break, become deformed, 
or produce unforeseen effects. The line between horizon and mirage is thin and unpredictable (MOREAU-
DEFARGES, 2008, p. 146). 
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A abordagem de gestão por zonas marítimas ou zonal management approach 

define os espaços marinhos com base na distância da costa, sem quaisquer considerações 

acerca da natureza una dos oceanos e dos recursos naturais a ele pertencentes, desrespeitando 

a singular dinâmica dos ecossistemas marinhos. Outra característica importante é a 

perspectiva setorial adotada pelo direito do mar tradicional, sem a devida atenção às 

interrelações entre as questões marinhas (TANAKA, 2016, p. 6-7). 

Os conflitos atuais vão além dos ocasionados pela disputa de território marítimo 

pelos Estado costeiros, eles estão relacionados ao processo de industrialização dos oceanos 

em andamento. Fatores como o aumento da população humana, sua exploração de recursos e 

a inovação de tecnologias incidem diretamente nos ecossistemas oceânicos esgotados. Assim, 

a crescente demanda por direitos, inclusive privados, de apropriação de recursos marinhos e 

oceânicos em conjunto com o declínio da saúde desse ambiente marinho solicitam a evolução 

das estruturas de governança marinhas para garantir a sustentabilidade ambiental, ao mesmo 

tempo que permite o desenvolvimento econômico (WRIGHT, 2015, p. 77). 

Conforme o decorrer temporal da governança dos mares e oceanos restou 

demonstrado que a abordagem setorial para a gestão das atividades marítimas, cada vez mais 

diversificadas, não correspondeu aos anseios do desenvolvimento equilibrado e sustentável 

dos oceanos. Da mesma forma que a fragmentação da gestão do meio ambiente marinho não 

facilita o desenvolvimento proativo e estratégico dos oceanos. (YOUNG, 2015, p. 155). 

As atividades no espaço marinho foram geridas por essa base setorial ad hoc e 

incremental, com cada setor atuando sem preocupar-se com os interesses e exigências dos 

outros setores. Para a indústria de EMR, a ausência de planejamento implica em incertezas 

para os empreendedores, inicialmente acerca da escolha dos espaços adequados para a 

produção energética, e, posteriormente, acerca dos potenciais conflitos com outros usuários. A 

consequência para esse setor econômico é o aumento dos custos e os riscos, que poderiam 

inviabilizar o investimento (YOUNG, 2015, p. 157).  

A abordagem de gestão de zonas marítimas não consegue suprir as demandas da 

evolução da governança global situada em um contexto de industrialização dos oceanos, cuja 

perspectiva setorial apresenta-se como incapaz de gerir as atividades antrópicas no espaço 

marinho. A impossibilidade dessa abordagem resolver as questões que surgem atualmente 

pode, também, ser resultado do abismo entre a realidade dos ecossistemas marinhos e a 

previsão normativa de utilização de seus recursos marinhos. 

Com o escopo de resolução dos atuais conflitos acerca nos espaços marinhos, 

outra abordagem pode ser considerada, a gestão integrada dos oceanos ou abordagem de 
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gestão integrada. A insuficiência da gestão por zonas em relação ao aumento da exploração 

dos recursos marinhos vivos ou não vivos, não corresponde ao seu abandono, mas abre 

caminhos para uma percepção holística da questão. 

O conceito da abordagem de gestão integrada não resta claro para o direito 

internacional, cuja expressão pode ser encontrada em diversos textos internacionais. Sua 

importância reveste-se na possibilidade de inserção dessa abordagem ao sistema normativo, 

que pode ocasionar a existência de um duplo direito do mar composto pela dialética entre a 

abordagem de gestão de zonas e a abordagem de gestão integrada (TANAKA, 2016, p. 17). 

A importância de aplicação da gestão integrada no ambiente marinho encontra-se 

em diversos textos de soft norm 138  do Direito Internacional, entretanto sua força de 

vinculação ainda continua precária na governança global dos oceanos. A Agenda 21139, ao 

tratar dos mares e oceanos140, reconheceu a característica estrutural de unidade dos oceanos e 

a decorrente exigência de abordagens integradas de gestão quanto ao conteúdo, e de 

gerenciamento marinho e costeiro nacional, sub-regional, regional e mundial. 

A tensão entre o reconhecimento da especificidade do meio ambiente marinho e 

da proteção de sua riqueza de recursos com a importância das atividades realizadas nesse 

ambiente e suas consequentes perturbações induz ao raciocínio de logicidade e essencialidade 

de gestão dos oceanos de maneira global (CHABAUD, 2013, p. 200). Somente uma 

abordagem de gestão integrada permite uma visão global das questões e dos usuários do 

ambiente marinho, bem como suas implicações relacionadas à conservação, exploração e 

pesquisa (QUEFFELEC, 2012, p. 9)   

Assim para elucidação conceitual da abordagem de gestão integral, pode-se 

identificar a necessidade de integração no nível ecológico, normativo e de implementação. A 

preocupação com a integração no nível ecológico percebe-se pelos objetivos de conservação 

dos recursos marinhos vivos e da diversidade ecológica, tornando a relação entre os 

                                                 
138 A soft norm pode ser conceituada através da presença de alguns elementos, a saber, o conteúdo variável, a 
ausência sistemática de publicidade, objetivos diversificados e ausência de sanção. Portanto, além de qualquer 
discussão sobre sua natureza jurídica, atualmente exaurida, a soft norm especifica-se em razão de sua 
flexibilidade, seja no conteúdo de suas disposições ou na ausência de força vinculante dos seus instrumentos 
normativos. Dentro desta modalidade normativa encontram-se normas jurídicas obrigatórias dotadas de conteúdo 
impreciso, vago, genérico; atos produzidos pelos Estados de caráter não obrigatórios, tais como as declarações 
de política; as resoluções, decisões ou outros instrumentos produzidos pelos órgãos das organizações 
internacionais (OLIVEIRA, BERTOLDI, 2010, p. 6273). 
139 A Agenda 21 pode ser definida como instrumento de planejamento para a construção de uma sociedade 
sustentável, que inclui métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Seu texto foi 
assinado durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento de 1992, a Rio 
92. O principal objetivo da Agenda 21 é a promoção do desenvolvimento sustentável como uma mudança para o 
século XXI.  
140 Capítulo 17 da Agenda 21. 
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ecossistemas marinhos elemento importante para a gestão eficaz. A abordagem de gestão 

integrada deve ser centrada na interação ecológica, trazendo a abordagem ecossistêmica para 

o cerne das questões de gestão do espaço marinho a nível ecológico (TANAKA, 2016, p. 18-

19). 

No nível normativo da abordagem de gestão integrada, inferido do termo 

“abordagens integradas no conteúdo” contido na Agenda 21, insere-se as concepções da 

natureza intersetorial e interdisciplinar dessa abordagem de gestão dos oceanos. Há, portanto, 

uma rede de tratados sobre diversos assuntos relacionados aos mares e oceanos, que 

prescindem de uma harmonização em matéria de governança dos oceanos. No nível de 

implementação da abordagem de gestão integrada, o direito do mar é um sistema 

descentralizado, cuja organizações internacionais estão aprimorando os mecanismos de 

gerencia do cumprimento pelos Estados dos tratados internacionais (TANAKA, 2016, p. 19-

20). 

Em recente resolução adotada, a Assembleia Geral da ONU reafirma a 

consciência da comunidade internacional acerca da interrelação das questões oceânicas e da 

sua consequente visão integrada, interdisciplinar, intersetorial e multinível. Ademais, frisa a 

função de apoio para o Estados na promoção da gestão integrada dos mares e oceanos: 

  
Sachant que les problèmes qui se posent dans l’espace océanique sont étroitement 
liés et doivent être envisagés comme un tout, dans une optique intégrée, 
interdisciplinaire et intersectorielle, et réaffirmant qu’il faut améliorer la 
coopération et la coordination à l’échelon national, régional et mondial, 
conformément à la Convention, afin de soutenir et de compléter les efforts que 
consent chaque État pour promouvoir l’application et le respect de la Convention 
ainsi que la gestion intégrée et la mise en valeur durable des mers et des océans 
(ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017). 
 

A abordagem de gestão integrada é indissociável da comunidade internacional e 

pertence ao contexto de crescente conscientização de interesses comuns pela comunidade. A 

compreensão da relação estreita entre os interesses comuns no espaço marinho torna evidente 

a necessidade de concentrar esforços nas interações entre essas questões, a partir de uma visão 

holística. Esse esforço deve ser realizado por todos os membros da comunidade internacional, 

reforçando a cooperação internacional dentro de um sistema de uso comum do oceano 

(TANAKA, 2016, p. 21-22).  

No que se refere aos atores da comunidade internacional, a governança dos 

oceanos com abordagem de gestão integrada ainda permanece com forte essência 

institucional, com particular importância para os mecanismos institucionalizados dirigidos 

para garantir a cooperação, a exemplo da supervisão de instituições interacionais (TANAKA, 
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2015, p. 24). No entanto, as indústrias do setor oceânico devem colaborar para garantir o 

desenvolvimento sustentável dos oceanos, através de uma participação coordenada e em 

conformidade com o sistema jurídico de exploração dos recursos marinhos141 (HOLTHUS, 

2016, p. 275).  

Portanto, a governança marinha envolve outra interação, a realizada entre as 

instituições que operam em vários níveis e os atores estatais, atores do mercado, organizações 

supranacionais e sociedade civil. O compartilhamento de ideias e objetivos influência de 

forma positiva a cooperação entre esses atores da comunidade internacional, o que configura 

um arranjo necessário para que as políticas possam governar as atividades no mar e para 

controlar suas consequências (VAN TATENHOVE, 2013, p. 298). 

A abordagem de gestão integrada deve ser aplicada, também, no nível regional, 

especialmente se considerar as fronteiras do ecossistema marinhos e os padrões de atividades 

marinhas ali desenvolvidas. A regionalização da governança marinha refere-se ao processo de 

ordenação espacial e de organização das atividades em determinada região, e ao 

desenvolvimento de disposições específicas de governança necessários para esse processo. A 

regionalização é moldada por processos de cooperação e integração nos quais os espaços 

territoriais são redefinidos e os espaços políticos são discutidos e recompostos ao nível 

regional. (SOMA ET AL, 2015, p. 6). 

No plano das instituições internacionais, o PNUMA desenvolveu, em 1974, o 

Programa de Mares Regionais com o objetivo de proteção dos ambientes marinhos e 

costeiros, que se encontram em processo de acelerada degradação, através de uma abordagem 

ecossistêmica de gestão dos mares regionais partilhados por Estados142. Dentre os mares 

regionais, alguns estão sob a governança regional da União Europeia e estão inclusos nas 

políticas regionais de governança marinha emitidas pela UE143. No âmbito da governança 

marinha da UE, o setor industrial de produção de energias marinhas renováveis está incluso 

nas políticas de gestão dos espaços marinhos europeus. 

                                                 
141 Há na doutrina de governança e direito internacional, o posicionamento voltado para a função principal que 
as indústrias exercem para assegurar o desenvolvimento e aplicação de soluções adaptadas às exigências da 
sociedade, a saber, a explotação responsável do ecossistema marinho e uma minimização dos impactos das 
atividades. Uma comunidade de atores, baseada na leadership e na colaboração de setores da indústria marinha, 
possui a finalidade de fazer frente às questões ligadas ao meio ambiente marinho e encorajar a colaboração entre 
empresas e a cooperação com outros atores do setor da economia marinha (HOLTHUS, 2016, p. 276-277).  
142 O Programa de Mares Regionais abrange 18 regiões do mundo, tornando-se uma das iniciativas mais 
globalmente abrangente para a proteção dos ambientes marinhos e costeiros. Incluem os seguintes mares 
regionais: Antártico, Ártico, Báltico, Mar Negro, Mar Cáspio, África Oriental, mares do Leste Asiático, 
Mediterrâneo, Atlântico Nordeste, Nordeste do Pacífico, Noroeste do Pacífico, do Pacífico, do Mar Vermelho e 
do Golfo de Aden, ROPME, Mares do Sul da Ásia, Sudeste do Pacífico, do Grande Caribe e da África Ocidental. 
143 Mar do Norte, Ártico, Nordeste do Atlântico, Mar Báltico, Mar Cáspio, Mar Negro e Mar Mediterrâneo. 
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Sob a ótica conceitual, algumas questões abertas permeiam o desenvolvimento de 

EMR: a) ao mesmo tempo que gera energia renovável e de baixo carbono, a sua implantação 

ocorrem em ambiente complexo, delicado e pouco compreendido; b) constitui uma indústria 

com o potencial de aumentar o número de empregos para as regiões costeiras, mas os 

impactos ambientais de sua atividade industrial ainda são incertos; e c) posiciona na 

vanguarda da inovação tecnológica para produção de energia renovável, contudo, enfrenta 

barreiras políticas e regulamentares que influenciam o seu progresso. O desenvolvimento de 

EMR desafia os aspectos estruturais de governança marinha moderna, a saber, direito e 

propriedade, gestão de recursos, impactos ambientais e gestão do espaço oceânico. (WRIGHT, 

2015, p. 79-80). 

A intensificação da ocupação dos espaços marinhos proporcionada pelo avanço 

tecnológico resulta na discussão acerca de direitos e propriedade no âmbito da governança 

global, com a gradual alteração entre direitos públicos para direito privados no espaço 

marinho. Mesmo que o fato de conferir direitos privados no espaço marinho seja raro no 

processo normativo de dominação dos mares e oceanos, a governança deve encontrar meios 

de submeter o direito privado ao interesse público (WRIGHT, 2015, p. 80). 

Com o aumento da demanda por direitos privados ou quase-privados pelos setores 

da Economia Azul, os atores do setor de EMR podem requerer direitos exclusivos sobre o 

espaço marinho destinado para seu desenvolvimento. Mesmo sem a expressa solicitação de 

direitos privados, em decorrência da própria atividade de produção de EMR, a ocupação do 

espaço marinho exclui os usos por outros usuários. A EMR está efetivamente privatizando um 

bem comum e criando conflitos potenciais com direitos públicos à pesca e à navegação, 

outros direitos privados no meio marinho e direitos das comunidades tradicionais e dos 

usuários marinhos preexistentes (KERR, 2015, p. 110). 

O processo de privatização pode ocorrer como efeito residual caso haja uma 

intensificação na industrialização dos mares brasileiros. No entanto, deve-se destacar que o 

mar territorial brasileiro e os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva possuem a natureza jurídica de bens da União144, de usos comum do povo e como 

tal inalienáveis.   

De forma geral, as atividades nos espaços marinhos de exploração de recursos 

prescindem de concessão do Estado, mantendo o direito sobre os espaços do mar territorial e 

da ZEE no domínio público. Esse efeito residual na realidade brasileira se contrapõe à atual 

                                                 
144 Artigo 20, incisos V e VI, da Constituição Federal de 1988.  
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inexistência de direitos de propriedade de natureza privada sobre os espaços e recursos 

marinhos, não havendo a possibilidade normativa atual, por força constitucional, de conferir 

direitos privados sobre as áreas de instalação offshore aos empreendedores de EMR. 

A gestão dos recursos marinhos no nível global é vinculada à gestão dos espaços 

marinhos, entretanto, existem regimes jurídicos distintos para recursos vivos e recursos não 

vivos. A principal questão refere-se à limitação da abordagem de gestão por zonas quando se 

trata de recursos vivos. Entretanto, a racionalidade de gestão por zonas ainda determina a 

forma de tratamento da exploração desse recurso. Após a Convenção sobre Diversidade 

Biológica, o local de origem do recurso marinho vivo será determinante para os efeitos de sua 

exploração fora desse espaço (GALLETTI, 2015, p. 34).  

No nível local, o Brasil estrutura sua gestão dos recursos marinhos através da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) 145 , em conformidade com 

políticas setoriais: a Política Nacional de Recurso Marinhos (PNRM)146 e a Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA) 147 . A PNRM orienta o desenvolvimento de atividades de 

utilização, exploração e aproveitamento dos recursos vivos e não vivos do espaço marítimo 

sob jurisdição nacional.  

A abordagem explicita na PNRM é setorial com vistas para o desenvolvimento 

sustentável através dos recursos marinhos, incluindo os princípios da precaução e da proteção 

da biodiversidade e patrimônio genético148. As ações e programas desenvolvidos pelos órgãos 

integrantes da CIRM devem ser otimizadas, coordenadas e integradas com o objetivo de 

racionalizar os recursos públicos. Assim, não há previsão expressa sobre a abordagem de 

gestão integrada com enfoque nos ecossistemas marinhos na PNRM. Destaca-se que entre os 

recursos não vivos, há a previsão da utilização dos recursos energéticos advindos dos ventos, 

marés, ondas, correntes e gradientes de temperatura149.  

O enfoque da gestão de recursos voltada para o desenvolvimento do setor da EMR 

centra-se nos recursos não vivos situados em locais específicos no mar territorial ou na ZEE. 

Por essa razão a delimitação do regime jurídico de exploração é realizada pela abordagem de 

                                                 
145A CIRM foi criada pelo Decreto no 74.557, de 12 de setembro de 1974, revogado pelo Decreto nº 3.939, de 26 
de setembro de 2001, alterado pelos Decretos nos: 4.815, de 20 de agosto de 2003; 6.107, de 2 de maio de 2007; 
6.484, de 17 de junho de 2008; 6.756, de 2 de fevereiro de 2009 e 6.979, de 8 de outubro de 2009. O órgão 
interministerial tem a finalidade de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para os 
Recursos do Mar, de gerenciar o Programa Antártico Brasileiro e de elaboração do Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. 
146 A PNRM foi instituída pelo Decreto nº 5.377, de 23 de fevereiro de 2005. 
147 A PNMA foi instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.  
148 Artigo 4 da PNRM. 
149 Artigo 3 da PNRM. 
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gestão por zonas marítimas, que resulta na competência do Estado para gerir esses recursos 

energéticos renováveis. 

As discussões de governança marinha voltadas para o processo de concessão de 

licenças para utilização de espaços marinhos para a produção de EMR abordam dois pontos 

importantes: a) inclusão de princípios para garantir a eficiência econômica, a equidade, a 

sustentabilidade e o retorno financeiro; b) desburocratização e praticidade no processo de 

concessão e das licenças, tendo em consideração a natureza recente ou pré-industrial das 

tecnologias das instalações de EMR. A complexidade dos procedimentos administrativos 

consiste na maior ameaça para o desenvolvimento eficiente desse setor de energias renováveis 

(WRIGHT, 2015, p. 81). 

Essa complexidade resulta de uma rede de requisitos normativos fragmentados 

ocasionada pela utilização de leis existentes, por vezes elaboradas para outros fins, que 

demandam uma série de concessões administrativas150  sob diferentes leis, em diferentes 

órgãos e níveis governamentais. Em muitos casos, há dúvidas sobre quais leis são aplicáveis e 

quais órgãos são competentes para a concessão de produção de EMR, que podem variar a 

depender da zona marítima destinada para a realização do projeto de EMR. O resultado direto 

das incertezas que permeiam os procedimentos administrativos é o aumento dos riscos e 

custos do desenvolvimento do projeto, em conjunto com os efeitos adversos relacionados à 

implantação de tecnologias de EMR (YOUNG, 2015, p. 166-167).  

A governança dos mares e oceanos enfrenta desafios acerca da garantia de 

sustentabilidade diante das novas tecnologias inseridas na Economia Azul. Essa preocupação 

acentua-se em relação a instalação e produção de EMR, tendo em conta o dano paradoxal 

resultante da possibilidade da implementação das decisões globais direcionadas para o baixo 

carbono seja realizada sem a devida consideração dos impactos ambientais locais (WRIGHT, 

2015, p. 81).  

Apenas alguns impactos das EMR no meio ambiente marinho foram apontados, 

mas ainda existem incertezas científicas sobre seus efeitos imediatos ou cumulativos. A 

distinção das tecnologias que estão agrupadas na categoria de EMR, a extensão do projeto a 

ser implementado e as condições ambientais em que área do projeto influem sobre os tipos de 

impactos ambientais. A escassez e limitação de conhecimentos acerca dos danos refletem na 

dificuldade de aprovação dos projetos de EMR, em virtude do déficit de informações exigidas 

                                                 
150 Essas concessões administrativas geralmente incluem as relacionadas com a conexão de rede, contratos de 
compra e venda de energia com as concessionárias de eletricidade, licenças ambientais após apreciação da 
avaliação de impacto ambiental, arrendamentos ou concessões para obtenção de direitos de uso sobre a área do 
projeto de produção de EMR.   
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pelas autoridades reguladoras (YOUNG, 2015, p 169-170).  

Neste sentido, resta a necessidade da utilização dos instrumentos previstos nas 

normas internacionais: a Avaliação de Impacto Ambiental para os projetos de EMR e, 

anteriormente, de Avaliação Ambiental Estratégica para a determinação de espaços marinhos 

adequados, a serem abordados no capítulo seguinte. Desta forma, o marco regulatório 

aplicado às EMR deve manter a pretensão de equilibrar o princípio da precaução e os riscos 

aceitos politicamente pelo Estado (WRIGHT, 2015, p. 81). 

O setor de EMR compartilha o espaço e os recursos marinhos com outros usuários 

em um ambiente cada vez mais congestionado, por essa razão a gestão dos espaços marinhos 

revela-se crucial para o seu desenvolvimento. O processo de decisão sobre as atividades 

marítimas a serem desenvolvidas e sua adequada localização demanda uma alteração no 

modelo de governança marítima (WRIGHT, 2015, p. 82). 

Os instrumentos de gestão dos espaços marinhos são as Áreas de Proteção 

Ambiental Marinhas, a Gestão Integrada da Zona Costeira e o Planejamento do Espaço 

Marinho (PEM). Esses instrumentos encontram-se fundamentados em normas internacionais e 

regionais a serem implementados no nível local pelos Estados costeiros. No que concerne à 

produção de EMR, o Planejamento do Espaço Marinho assumiu papel crucial para o seu 

desenvolvimento na União Europeia. 

O contexto de compartilhamento dos mares sob a ótica da governança será 

abordado de forma geral, destacando-se os fundamentos político-jurídicos do PEM, as tensões 

entre o crescimento azul e a abordagem ecossistêmica de compartilhamento do espaço 

oceânico, e sua relação com o desenvolvimento com as energias marinhas renováveis.  

  

3.2 As EMR na perspectiva de Uso Compartilhado do Mares e Oceanos 

 

A economia azul no contexto da crescente industrialização dos oceanos 

corresponde a um emaranhado de atividades antropogênicas nos mares e oceanos, que 

possuem interesses distintos, por vezes excludentes, de aproveitamento econômico dos 

espaços e dos recursos marinhos. A limitação espacial, decorrente do compartilhamento dos 

mares por diversos usuários, impulsiona a busca por soluções de resolução de conflitos. 

Os conflitos são inerentes aos usos dos espaços marinhos, especialmente 

agravados com o aumento das atividades industriais, que recentemente inclui a produção de 

energias renováveis offshore em seu rol. O desenvolvimento de EMR direciona seu interesse 

de ocupação para as áreas superficiais e intermediárias com proximidade relativa das costas, 
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tendo em vista a maturidade tecnológica para essas zonas e a necessidade de interligação com 

a rede de eletricidade instalada na costa. 

Para agravar, tem-se de um lado o desenvolvimento de EMR em um contexto 

complexo e desafiador, acrescido do contínuo declínio da saúde dos oceanos continua em 

declínio. Por conseguinte, o acúmulo dessas circunstâncias exige dos oceanos acomodação e 

satisfação de demandas cada vez maiores, induzindo conflitos reais ou potenciais de espaço e 

recurso marinho (YOUNG, 2015, p. 150). Este panorama peculiar de compartilhamento dos 

mares e oceanos encontra-se em evidência no meio ambiente marinho europeu, cuja 

existência de mares transfronteiriços requer dos Estados costeiros o compartilhamento de 

forças para gestão dessas atividades. 

A percepção de interligação entre a dinâmica dos ecossistemas marinhos e as 

necessidades socioeconômicas, de segurança alimentar e criação de empregos, nutre a 

expectativa de melhora na gestão e no planejamento integrado de zonas costeiras e marinhas 

dos Estados. Essa abordagem resultaria no crescimento azul sustentável, a ser gerenciado por 

processos e instrumentos de gestão baseada em ecossistemas (IGLESIAS-CAMPOS ET AL, 

2015, p. 12-13). 

Acerca dos instrumentos de gestão do espaço marinho disponíveis em normas 

internacionais, regionais e locais, as Áreas de Proteção Marinha151 (APM) são direcionadas 

para a proteção ambiental da biodiversidade marinha ocasionando a exclusão ou limitação de 

atividade marítima nessas áreas. O Gerenciamento Integrado na Zona Costeira152 (GIZC) foi 

a primeira abordagem de governança marinha com o objetivo de equilibrar as atividades 

humanas de uso dos espaços. Conquanto, esses instrumentos não fornecem um quadro de 

                                                 
151 Definida de forma mais específica na Decisão VII/5: Marine and coastal biological diversity , da 7° 
Conferência das Partes 7 da Convenção sobre Diversidade Biológica: "Área protegida marinha e costeira", 
qualquer área definida dentro ou adjacente ao ambiente marinho, juntamente com as suas águas e flora, fauna e 
características históricas e culturais associadas, que foram reservadas por legislação ou outros meios eficazes, 
incluindo o costume, cuja sua biodiversidade marinha e / ou costeira goza de um nível de protecção mais elevado 
que o seu entorno (tradução livre)”. 
152 A Agenda 21 define objetivos para o GIZC no parágrafo 17.5. “Os Estados costeiros comprometem-se a 
praticar um gerenciamento integrado e sustentável das zonas costeiras e do meio ambiente marinho sob suas 
jurisdições nacionais. Para tal, é necessário, inter alia: (a) Estabelecer um processo integrado de definição de 
políticas e tomada de decisões, com a inclusão de todos os setores envolvidos, com o objetivo de promover 
compatibilidade e equilíbrio entre as diversas utilizações; (b) Identificar as utilizações de zonas costeiras 
praticadas atualmente, as projetadas, e as interações entre elas; (c) Concentrar-se em questões bem definidas 
referentes ao gerenciamento costeiro; (d) Adotar medidas preventivas e de precaução na elaboração e 
implementação dos projetos, inclusive com avaliação prévia e observação sistemática dos impactos decorrentes 
dos grandes projetos; (e) Promover o desenvolvimento e a aplicação de métodos, tais como a contabilidade dos 
recursos naturais e do meio ambiente nacionais, que reflitam quaisquer alterações de valor decorrentes de 
utilizações de zonas costeiras e marinhas, inclusive poluição, erosão marinha, perda de recursos naturais e 
destruição de hábitats. (f) Dar acesso, na medida do possível, a indivíduos, grupos e organizações interessados, 
às informações pertinentes, bem como oportunidades de consulta e participação no planejamento e na tomada de 
decisões nos níveis apropriados”. 
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gestão holística para os usos dos oceanos industrializados, que requer novas fórmulas para 

gerir a exploração dos recursos marinhos de forma sustentável e para organizar estruturas de 

governança que possibilitem ou facilitem esta abordagem de desenvolvimento sustentável 

(WRIGHT, 2015, p. 79). Esse instrumento de gestão integrada é o Planejamento Espacial 

Marinho (PEM), adotado no âmbito da União Europeia como alternativa para gestão dos 

espaços compatível com a complexidade do crescimento azul.  

 

3.2.1 Fundamentação político-jurídica do planejamento do espaço marinho 

 

O ordenamento, planificação ou planejamento do espaço marinho consiste no 

processo através do qual as autoridades competentes dos Estados analisam e organizam as 

atividades humanas nas zonas marítimas para alcançar objetivos ecológicos, econômicos e 

sociais153. 

O instrumento normativo do PEM aspira a harmonização entre os objetivos do 

crescimento econômico dos Estados costeiros e da proteção do meio ambiente marinho. Essa 

harmonização realiza-se com base na perspectiva estratégica e integrada de alocação de 

atividades no espaço oceânico dentro dos limites ecológicos e sobre uma base equitativa.  

Para tal, seus objetivos principais são: a) mediar e reconciliar diferentes usos do espaço 

marinho atribuindo-os à diferentes atividades marinhas, e b) garantir a capacidade de 

fornecimento de serviços ecossistêmicos dos oceanos necessários para nossas condições 

socioeconômicas, através da regulação dessas atividades humanas (YOUNG, 2015, p. 155). 

Esse processo político contínuo de planificação permite a criação de plano de 

gestão com um horizonte de 10 a 20 anos, com a definição das prioridades para a área 

marítima, no tempo e no espaço, por escolhas entre diferentes usos marinhos e medidas de 

conservação (WRIGHT, 2015, p. 82). O PEM caracteriza-se por ser construído através da 

participação em um fórum de interessados, com a intenção de garantir apoio a longo prazo 

para sua consecução em razão da inclusão do cidadão em seu processo de elaboração 

(IGLESIAS-CAMPOS ET AL, 2015, p. 18).  

A participação dos interessados também possui função determinante na 

identificação das áreas adequadas para atividades econômicas específicas. A localização das 

instalações tende a ser restrita a locais determinados por condições técnicas de viabilidade que 

devem ser indicadas no processo de participação das partes interessadas. Para parcela de 

                                                 
153 Artigo 3°, 2, da Diretiva 2014/89/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 23 de julho de 
2014, que estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo. 
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empreendedores da indústria de EMR, a estreita relação entre EMR e PEM pode ocasionar 

efeitos negativos adversos resultantes da exclusão de áreas dentro do processo de zoneamento 

do espaço marinho, em favor de outros usuários legítimos. Como efeito positivo, o 

zoneamento oceânico, ao indicar quais áreas são pré-determinadas para o desenvolvimento de 

EMR, ocasionaria a redução de custos e aumentaria a celeridade no processo de licitação 

ambiental, ampliando a segurança jurídica para essa atividade industrial offshore. (YOUNG, 

2015, p. 158-159). 

O PEM encontra sua fundamentação jurídica em instrumentos previstos no direito 

internacional, no direito regional comparado e no direito interno. No âmbito internacional, 

apesar da ausência de menção direta ao planejamento, a CNUDM regula a atuação dos 

Estados costeiros, ao definir o exercício da soberania de acordo com as zonas marinhas. Ao 

tempo em que reconhece direitos de exploração de recursos no mar territorial e na ZEE, 

impõe a obrigação de gestão e de proteção ao meio ambiente marinho154.  

A adequação entre o interesse de proteção do meio ambiente, como meio de 

preservar o valor da biodiversidade marinha, e a exploração sustentável do potencial 

econômico dos recursos marinhos impulsionou a elaboração, pela UNESCO, de um guia com 

abordagem passo a passo sobre o PEM155.  

As principais características comuns do PEM são a gestão ecossistêmica 

equilibrando metas e objetivos ecológicos, econômicos e sociais em busca do 

desenvolvimento sustentável; a integração entre setores e agencias em diversos níveis de 

governo; a gestão baseada no local ou na área; a adaptação adquirida por experiências; 

conotação estratégica e preventiva com foco no longo prazo; a participação das partes 

interessadas envolvidas ativamente no processo de planejamento das atividades marinhas 

(EHLER; DOUVERE, 2009, p. 18). 

O instrumento direcionador da UNESCO sobre PEM indica princípios a serem 

considerados no processo de escolha para determinar a natureza e as características do PEM. 

A partir de um panorama geral, pode-se indicar os princípios jurídicos compatíveis com o 

                                                 
154 Parte XII sobre proteção e preservação do meio ambiente marinho da Convenção das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar. 
155 Marine spatial planning: A step by step approach towards ecosystem-based management, produzido pela 
Comissão Intergovernamental Oceanográfica e pelo Programa Man and the Biosphere (MaB) coordenado pela 
Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra, em 2009. O desenvolvimento e a implementação do PEM envolvem 
os seguintes passos: 1) identificar os fins e estabelecer as autoridades responsáveis; 2) obter suporte financeiro; 
3) organizar o processo por meio de pré-planejamento; 4) proporcionar a participação das partes interessadas; 5) 
definir e analisar as condições existentes; 6) definir e analisar as condições futuras; 7) preparar e aprovar o plano 
de gestão espacial; 8) implementar e fazer cumprir o plano de gestão espacial; 9) monitorar e avaliar 
desempenho; 10) adaptar o processo de gestão espacial marinha.  
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planejamento marinho: o princípio da integridade do ecossistema, o princípio da integração 

setorial ou institucional, princípio da confiança pública na gestão do bem comum, o princípio 

da transparência, princípio da precaução e princípio do poluidor-pagador (EHLER; 

DOUVERE, 2009, p. 18). 

Assim, em relação ao direito internacional, não há um documento vinculativo para 

implementação de planos de PEM nos Estados, seja por ser um instrumento novo ainda em 

processo de aprendizado, ou por tratar-se de instrumento direcionado para mares e oceanos 

industrializados, com problemas recentes ou sob iminência em continentes distintos do 

europeu. Diversas conjunturas podem ser elencadas, mas conforme o observado, os países 

fortes nos setores de indústrias offshore tomaram a iniciativa de implementação desse 

instrumento de gestão de espaços para impulsionar a economia azul. 

 Estima-se que na próxima década, mais de 40 países terão adotado cerca de 60 a 

70 instrumentos de PEM, tanto no nível nacional das ZEE, subnacional no Mar Territorial, e 

estadual ou provincial. Com esta previsão, a UNESCO edita outro documento de suporte 

técnico para avaliar os atuais PEM, que em alguns países estão na sua segunda ou terceira 

geração (EHLER, 2014, p. 1). O guia reforça a importância do monitoramento e avaliação 

como elementos precoces inseridos no processo de PEM, bem como o estabelecimento de 

objetivos mensuráveis e específicos. 

No âmbito do direito supranacional da União Europeia, a energia eólica offshore 

constituiu um dos propulsores para o planejamento dos mares e oceanos (JAY, 2010, p. 497) 

nos países europeus como a Bélgica, Alemanha, Países Baixos e Reino Unido. Esta função 

deve-se à sua inserção em um ambiente anteriormente ocupado por outras atividades e à 

exclusão ou compartilhamento de espaços ocasionados por sua instalação e produção. 

A interação entre o PEM e os setores das energias renováveis pode ocasionar, na 

prática, a forte vinculação adotada pela Escócia. O governo escocês determinou que propósito 

fundamental do ordenamento marinho é assegurar eficiência ao licenciamento dos projetos de 

desenvolvimento de energias marinhas renováveis, para o cumprimento de metas 

estabelecidas pelo país (DAVIES ET AL, 2014, p. 72).  

Outros fatores políticos serviram de impulso para a planificação do espaço 

marinho, como a sequência de diretivas, políticas e regulamentos da União Europeia sobre 

meio ambiente, pesca, energias renováveis e gestão intersectorial e integrada (QIU, JONES, 

2013, p. 183). Dentre as quais pode-se destacar, por serem especificamente voltadas para uma 
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gestão do espaço marinho, a Política Marítima Integrada156, a Diretiva Quadro Estratégia 

Marinha157, e a Diretiva da Planificação do Espaço Marítimo158. 

A Política Marítima Integrada (PMI), ou Livro Azul, representa uma iniciativa da 

União Europeia para estimular o desenvolvimento da economia azul sob uma abordagem 

integrada de setores conexos, abrangendo serviços como transporte marítimo, portos, energia 

eólica offshore, turismo, pesca e outros. O Livro Azul atua em conformidade com dois 

princípios, a subsidiariedade e a competitividade.  

A subsidiariedade determina o esforço de divulgação das boas práticas na 

economia azul e do compartilhamento de dados e informações, mas resguarda a competência 

dos Estados-Membros na tomada de decisão das políticas marítimas para cada país. A 

competitividade garante concorrência equitativa aos setores industriais europeus, na medida 

que previne a adoção de normas estritas que não forem adotadas no âmbito internacional. 

Sob o prisma desses princípios, a PMI possui uma forte conotação de 

desenvolvimento econômico dos mares e oceanos europeus, que reflete na adoção do 

instrumento da planificação do espaço marinho com objetivo de previsibilidade necessária 

para o planejamento de investimentos na indústria marítima (QIU, JONES, 2013, p. 186). 

Na realidade um dos principais motores para a adoção do PEM é a sua pretensão 

de conciliação entre os usuários do espaço marinho, a partir da identificação da potencialidade 

dos usos de serem compatíveis ou incompatíveis. O PEM, em teoria, atribuiria áreas distintas 

para usos incompatíveis e conformaria os usos passíveis de coexistência no mesmo espaço 

marinho, resultando em mapas de zoneamento oceânico. De certa forma, ao planejar a atuação 

dos usuários, o PEM fornece a previsibilidade, a certeza jurídica, a transparência e o 

direcionamento político do desenvolvimento de uma determinada área, que beneficiaria o 

investimento das indústrias (YOUNG, 2015, p. 158). 

Por seu caráter de promoção da integração intersetorial, a PMI abrange todos as 

políticas e legislações referentes ao espaço marinho. Há, portanto, uma busca de 

harmonização dos interesses legítimos de usuários no âmbito político, dentre os quais a 

proteção ao meio ambiente marinho figura apenas como um dos setores de interesse na 

ocupação do espaço.  

Com efeito, a PMI, apesar de citação expressa como princípio orientador, não 

confere real inserção de uma abordagem ecossistêmica dos usos dos mares e oceanos na 

                                                 
156 COM(2007) 575. 
157 DIRETIVA 2008/56/CE. 
158 DIRETIVA 2014/89/UE. 
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Europa. A preocupação da utilização da abordagem ecossistêmica restringiu-se ao setor 

pesqueiro, com a preocupação da adoção de uma política europeia de pesca que fosse 

compatível com a estratégia para o meio marinho. 

A abordagem ecossistêmica encontra-se na Diretiva Quadro Estratégia Marinha, 

garantindo que as atividades antropocêntricas sejam administradas a níveis compatíveis com 

um bom estado ambiental159 e preservando a capacidade de respostas dos ecossistemas 

marinhos a essas atividades. Trata-se da aplicação do uso sustentável dos mares e oceanos 

europeus, que deve ser integrado a toda política e regulamentação acerca da utilização do 

espaço e dos recursos marinhos. 

A definição da abordagem ecossistêmica pode ser extraída da Decisão V/6 da 

Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, constituindo uma 

estratégia para a gestão integrada da terra, águas e recursos vivos, que promove a conservação 

e o uso sustentável de forma equitativa. A abordagem ecossistêmica impõe a integração das 

medidas de gestão dos espaços terrestres, litorais e do meio ambiente marinho, portanto, 

incompatível com a noção de fronteiras. 

A adoção da Diretiva da Planificação do Espaço Marinho, em 2014, pela União 

Europeia impõe a abordagem ecossistêmica para o estabelecimento e aplicação do 

planejamento do espaço marinho. Após a diretiva, os Estados-membros possuem obrigação de 

apresentar o instrumento de ordenamento do espaço marinho em conformidade com os 

princípios apontados na diretiva, resguardando-se a soberania acerca da harmonização entres 

os usuários legítimos. 

Na Diretiva 2014/89/UE do PEM pode-se identificar os princípios, citados 

anteriormente, como norteadores dos planos de PEM a serem elaborados pelos Estados 

costeiros, como abordagem ecossistêmica160, princípio da integração setorial161e princípio da 

precaução 162 . Cumpre salientar que a Diretiva 2014/89/UE deixa a cargo do Estado 

determinar a forma como os objetivos serão refletidos e ponderados nos seus planos de 

                                                 
159 Artigo 3° da Diretiva 2008/56/CE. 
160 Artigo 5° (1) da Diretiva 2014/89/UE. “ Aquando do estabelecimento e da aplicação do ordenamento do 
espaço marítimo, os Estados-Membros devem ter em conta aspetos económicos, sociais e ambientais, para apoiar 
o crescimento e o desenvolvimento sustentável no setor marítimo, aplicando uma abordagem ecossistêmica, e 
para promover a coexistência de atividades e utilizações pertinentes”. 
161 O PEM descrito na Diretiva 2014/89/UE possui sua previsão de documento político da PMI, indicada na 
própria diretiva, que “considera o ordenamento do espaço marítimo como um instrumento estratégico 
intersetorial destinado a permitir que as autoridades públicas e às partes interessadas apliquem uma abordagem 
coordenada, integrada e transnacional”.  
162 A Diretiva 2014/89/UE considera que “os Estados-Membros deverão ter em conta os princípios da precaução 
e da ação preventiva, estabelecidos no artigo 191.o, n. 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”. 
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PEM163. Como decorrência, a adoção de PEM em muitos países e regiões acontece de formas 

diversas, não havendo uma única maneira de planejar. A necessidade de adaptação do PEM 

aos contextos locais, resguardados os elementos essenciais de planejamento, permite a 

efetividade desse (IGLESIAS-CAMPOS ET AL, 2015, p. 19). 

A entrada em vigor da Diretiva de Planificação do Espaço Marinha possui o 

escopo de diminuição dos conflitos, da coordenação, cooperação transfronteiriça e proteção 

do meio ambiente, contudo, as tensões permaneceram evidentes, transformando a Diretiva do 

PEM a base normativa da PMI (JONES, 2016, p. 261).  

Antes da Diretiva 2014/89/UE, o instrumento de PEM decorria da política 

intersetorial e integral da PMI, com uma abordagem de desenvolvimento da economia azul 

dos setores marinhos. Em seguida, a edição da Diretiva Estratégia Marinha promoveu uma 

abordagem ecossistêmica, com ênfase no bom estado ambiental. A desconexão entre as 

racionalidades contidas em cada abordagem tornou-se manifesta com as tensões entre 

interesses econômicos e ambientais no processo de PEM. Uma análise das lógicas conflitantes 

entre abordagem de desenvolvimento econômico e abordagem ecossistêmica pode traçar 

caminhos para a redução das incongruências e a proximidade com a integração da gestão dos 

espaços marinhos.  

 

3.2.2 Tensões entre o crescimento azul e a abordagem ecossistêmica 

 

Os incentivos da economia azul sob os princípios da subsidiariedade e da 

competitividade direcionam a intenção da UE de fornecer as bases comuns necessárias para o 

crescimento econômico a partir dos setores marítimos, em especial os novos horizontes de 

aproveitamento de recursos marinhos como a biotecnologia marinha, o turismo, recursos 

minerais marinhos, aquicultura, e energia marinha renovável. A posição do setor privado 

dentro da política europeia é de liderança para alcançar os objetivos de crescimento 

sustentável. (COMISSÃO EUROPEIA, 2012, p. 14). 

Em tempo de crise econômica, a UE direciona esforços para que novos setores 

econômicos possam crescer. Nesse sentido, suas políticas estão voltadas para a criação de um 

quadro regulamentador que ofereça segurança jurídica para os investimentos na economia 

azul (COMISSÃO EUROPEIA, 2012, p. 3). Essa é a racionalidade empregada nos processos 

de decisão dentro desse setor econômico, de busca do crescimento sustentável que não 

                                                 
163 Artigo 5° (3) da Diretiva 2014/89/UE. 
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inviabilize a utilização dos ecossistemas para as futuras gerações, mas que também não 

implique em barreiras para o desenvolvimento econômico. 

Sob outra lógica, a proteção ambiental do meio ambiente marinho insere-se na 

governança dos mares e oceanos através da gestão integrada, com uma abordagem 

ecossistêmica para a proteção e conservação dos recursos marinhos. Para tanto, a lógica 

ecossistêmica configura-se como meta-princípio para a implementação do planejamento do 

espaço marinho, ou seja, possui a função de um princípio estrutural que transcende e engloba 

os outros princípios (QUEFFELEC, 2013, p. 2).  

A compreensão da aplicação abordagem ecossistêmica disposto no quadro da 

CDB pode ser elucidada a partir dos 12 princípios164 complementares e inter-relacionados 

que permeiam a sua utilização nos espaços marinhos. 

Para a aplicação congruente da abordagem ecossistêmica no PEM, os objetivos da 

gestão dos recursos marinhos devem ser escolhidos pela sociedade (Princípio 1), na medida 

em que a gestão dos ecossistemas marinhos deve ocorre de forma justa e equitativa de acordo 

com seus valores intrínsecos e pelos benefícios para os seres humanos. A gestão deve ser 

descentralizada para conduzir a uma maior eficiência, eficácia e equidade (Princípio 2) por 

envolver todas as partes interessadas visando o equilíbrio entre o interesse público geral e o 

interesse local sobre a ocupação do espaço marinhos. 

A gestão das atividades econômicas no meio ambiente marinho prescinde de 

considerações dos efeitos reais ou potenciais de suas atividades em ecossistemas costeiros ou 

marinhos adjacentes (Princípio 3), que resulta na necessidade de análise cuidadosa dos 

possíveis impactos. Em um contexto de ganhos econômicos dos usos dos recursos marinhos, 

deve-se: reduzir as distorções do mercado que produzam efeitos negativos sobre a 

biodiversidade; direcionar os incentivos para a promoção da conservação e da utilização 

sustentável; internalizar custos e benefícios (Princípio 4). 

A abordagem ecossistêmica possui como objetivo prioritário a manutenção dos 

serviços dos ecossistemas marinhos, com a conservação de suas estruturas e funcionamentos 

(Princípio 5), medida que reflete na manutenção a longo prazo da biodiversidade marinha. 

Além da imposição da restrição da gestão dos ecossistemas marinhos dento dos limites de seu 

funcionamento (Princípio 6), ou seja, está condicionada as condições ambientais que 

delimitam a produtividade natural, estrutura, funcionamento e diversidade dos mares e 

oceanos. Como decorrência, a gestão dos espaços e recursos marinhos sob abordagem 

                                                 
164 Decisão V/6 da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica.  
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ecossistêmica tem como escopo o equilíbrio entre a conservação e a utilização da diversidade 

biológica e sua integração (Princípio 10). 

A gestão dos espaços e dos recursos marinhos deve ser operacionalizada em 

escala espacial e temporal (Princípio 7), delimitando-se o espaço e o período temporal da 

atividade em conformidade com os objetivos definidos pela sociedade, e promovendo a 

conectividade entre áreas. Tendo em vista o reconhecimento das diversas escalas temporais e 

os próprios processos ecossistêmicos, os objetivos acima devem ser estabelecidos a longo 

prazo (Princípio 8), motivo pelo qual a gestão dos espaços marinhos possui um horizonte de 

10 a 20 anos. No processo de gestão deve-se internalizar as mudanças que ocorrem nos 

ecossistemas marinhos (Princípio 9), portanto, a abordagem ecossistêmica demanda uma 

gestão adaptativa que antecipe e atenda essas mudanças ao tempo que mantem uma postura 

cautelosa para decisões definitivas que possam clausurar questões abertas. 

Para tanto, a abordagem ecossistêmica deve considerar todas as formas de 

conhecimento e informação (Princípio 11) para a tomada de decisão sobre a gestão dos mares 

e oceanos, incorporando alguns preceitos da “ecologia dos saberes”165. Assim, sob a ótica da 

abordagem ecossistêmica, a gestão integrada dos mares e oceanos devem envolver todos os 

setores relevantes da sociedade e das disciplinas científicas (Princípio 12), tendo em vista a 

complexidade e a interação dos problemas relacionados ao ambiente marinho.  

Do ponto de vista da aplicação, a compreensão da abordagem ecossistêmica 

possui variações a depender de fatores políticos, econômicos e sociais. Há uma coexistência 

de duas percepções da abordagem ecossistêmica entre os atores sociais: ecológica 

determinista e ecológica relativista. Para a visão ecológica determinista a intervenção humana 

no meio ambiente marinho é estruturada de forma fundamental por processos ecológicos, 

enquanto na visão ecológica relativista, esses processos possuem um papel mais restrito, as 

atividades humanas não estão intrinsicamente entrelaçadas em estrutura de ecossistemas (JAY 

ET AL, 2016, p. 131).  

Aplicando-se à experiência do desenvolvimento das energias eólicas offshore, a 

divergências entre essas concepções de abordagem ecossistêmica enriquece o debate político 

e permite a abertura de questionamentos acerca da sua real aplicação e de quais interesses 

entre os usuários do espaço marinho foram privilegiados. Na Alemanha, o PEM conferiu uma 

prioridade aos setores econômicos de transporte e energias, restando o segundo plano para a 

                                                 
165 A ecologia dos saberes tem como consequência a relocação do conhecimento científico como parte de uma 
ecologia mais ampla de saberes, em que o conhecimento científico pode dialogar com o conhecimento laico, 
com o saber popular, com o saber indígena, com o saber do camponês. Ver: SANTOS, Boaventura de Sousa. 
Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: Boitempo, 2007. 
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conservação do meio ambiente marinho (JAY ET AL, 2016, p. 135). 

Após a breve explanação sobre as formas de pensamento das duas abordagens que 

influenciam o PEM, as distinções práticas podem ser averiguadas através do embate de seus 

interesses para a formulação da gestão do espaço marinho no contexto regional da UE. 

Analisa-se como as questões marinhas são postas diante da tensão entre a Diretiva de PEM, 

como face normativa da PMI e a Diretiva de Estratégia Marinha direcionada para a obtenção 

de um bom estado ambiental. 

A interação entre as duas Diretivas deveria garantir que as políticas e incentivos 

do crescimento azul fossem compatíveis com a realização do bom estado ambiental. 

Entretanto, a implementação das obrigações vinculadas nas diretivas deu-se de forma diversa, 

fato que pode ser atribuído à distinção entre os atributos das diretivas. Apesar da confluência 

teórica de integração, a Diretiva de Planificação do Espaço Marinho distancia-se dos objetivos 

da Diretiva de Estratégia Marinha ao não mencionar qualquer obrigação de realização do bom 

estado ambiental (JONES, 2016, p. 261).    

A própria percepção do significado de bom estado ambiental também sofre 

variações, quando posta em situações práticas. O bom estado ambiental é definido 

normativamente como o estado ambiental das águas marinhas quando estas constituem 

oceanos e mares dinâmicos e ecologicamente diversos, limpos, sãos e produtivos nas suas 

condições intrínsecas, e quando a utilização do meio marinho é sustentável, salvaguardando 

assim o potencial para utilizações e atividades das gerações atuais e futuras166. 

As incertezas sobre o significado do conceito acima descrito recai principalmente 

sobre as linhas de base ou condições de referência para o bom estado ambiental dos oceanos. 

O problema de determinação de linhas de base advém da ausência de dados científicos do 

meio ambiente marinho e da definição normativa ser uma derivação de valores sociais, ou seja, 

é uma construção social variável no tempo. Como resultado, o bom estado ambiental pode ser 

o intocável, o sustentável ou o status quo (BRENNAN, 2014, p. 360). 

Outrossim, pode-se apontar algumas deficiências da Diretiva de Estratégia 

Marinha indicadas por estudo empírico, quais sejam, os problemas de coerência com outras 

diretivas e políticas da UE, a imprecisão dos meios para implementar a abordagem 

ecossistêmica, as dificuldades na real participação dos interessados nas decisões, a 

desigualdade de condições entre os usuários dos mares e oceanos, ausência de dados, as 

cláusulas de exclusão de responsabilidade dos Estados, os obstáculos para a harmonização 

                                                 
166 Artigo 3° da Diretiva 2008/56/CE. 
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entre os Estados e principalmente a falta de vontade política (BRENNAN, 2014, p. 365). 

As carências indicadas refletem argumentos de justificativa para a não 

implementação das obrigações contidas na Diretiva Estratégica Marinha nos Estados-

Membros. As situações fáticas167  que levaram a estas conclusões contradizem com os 

princípios elencados no quadro normativo da CDB, especificamente os relacionados à 

participação dos interessados, ao jogo de força entre os setores da economia azul e à ausência 

de dados para análise dos impactos sobre os ecossistemas marinhos. 

Em muitos Estados, o objetivo do PEM aparenta ter se transformado na promoção 

do crescimento azul, onde as questões ambientais dentro do processo de PEM assumem uma 

posição de equiparação horizontal às outras questões a serem discutidas nas decisões de 

alocação de usuários do espaço marinho. Essa horizontalização privilegia os objetivos 

econômicos e pode resultar na utilização do PEM como meio de legitimar os novos usos dos 

mares e a expansão industrial dos oceanos, com a perda substancial de sua função como 

ferramenta para alcançar o desenvolvimento sustentável através de uma abordagem 

ecossistêmica (YOUNG, 2015, p. 172-173) 

Diante do exposto, a transposição das duas diretivas referidas demonstra um 

modus operandis antagônico, com uma maior priorização do desenvolvimento econômico em 

detrimento da obtenção do bom estado ambiental dos mares e oceanos. Nota-se a consistência 

de afirmativas sobre o desacoplamento do PEM do ecossistema, mesmo que expressamente 

seja qualificado como instrumento de abordagem ecossistêmica (JONES ET AL, 2016, p. 

162). 

As considerações acerca da efetividade da abordagem ecossistêmica do PEM, de 

natureza política-sociológica, objetivam destacar a subutilização do instrumento de 

planejamento na gestão dos espaços oceanos. O instrumento de PEM pode oferece muito além 

do que possibilitar o desenvolvimento das energias renováveis offshore, sem aferição de 

benefícios reais de sustentabilidade em um contexto de possível ameaça ao ambiente marinho 

                                                 
167 O estudo empírico analisa o contexto da aplicação do PEM no Reino Unido, que representa uma das maiores 
potências industriais marinhas, com especial liderança no crescimento do setor de EMR. Dentre as circunstâncias 
apontadas pelo estudo, o Reino Unido adota uma política cautelosa em relação à aplicação plena das restrições 
ambientais das diretivas da UE, bem como exige um elevado grau de certeza científica para autorizar essas 
restrições às atividades no meio marinho, o que revela uma abordagem sustentada em evidencias e não regida 
pela precaução. Ademais o setor da indústria, de forma geral, possui forte influência no governo do Reino Unido, 
que evita atribuir restrições excessivamente dispendiosas a pretexto do princípio da proporcionalidade. Esta 
conjuntura revela a intenção do Reino Unido de utilizar-se da PEM para adequar as disposições da Diretiva 
Estratégia Marinha à sua cultura de equilíbrio entre desenvolvimento e proteção ambiental. Ver: BRENNAN, 
Jonathon et al. EU marine strategy framework directive (MSFD) and marine spatial planning (MSP): Which is 
the more dominant and practicable contributor to maritime policy in the UK?. Marine Policy, v. 43, p. 359-366, 
2014. JONES, Peter JS; LIEBERKNECHT, L. M.; QIU, W. Marine spatial planning in reality: introduction to 
case studies and discussion of findings. Marine Policy, v. 71, p. 256-264, 2016. 
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(YOUNG, 2015, p. 172). 

Apesar da distorção das funções do PEM, operada pelos interesses dos setores 

industriais marinhos, esse instrumento possui benefícios para o desenvolvimento das EMR, a 

exemplo da resolução ou prevenção dos conflitos entre os diferentes usuários do espaço 

marinho, a formação de uma base que viabilize processos de concessões mais simplificados e 

céleres, a possibilidade de redução de lacunas de dados e conhecimentos científicos sobre os 

impactos ambientais associados à EMR. 

Em conclusão, a exposição das tensões entre as abordagens com viés econômico e 

com viés ecossistêmico existentes na gestão do espaço marinho na UE, indica as contradições 

entre as implementações das regulamentações adotadas. Essas tensões interferem diretamente 

o setor da produção energética renovável offshore, tornando interessante extrair as boas 

práticas de planejamento do espaço marinho que harmonizam o incentivo das EMR e a 

consecução do bom estado ambiental dos mares e oceanos. 

No âmbito local do Brasil, o sistema normativo de regulação volta-se para os 

recursos marinhos, deixando a gestão dos espaços marinhos em hiato. Entretanto o IX Plano 

Setorial para os Recursos do Mar168 (IX PSRM) dispõe como um de seus objetivos promover 

estudos e subsídios para implementação do “Uso Compartilhado do Ambiente Marinho169”.  

Esse novo direcionamento político visa legitimar formalmente a questão do “Uso 

Compartilhado do Ambiente Marinho” no Brasil; propor a adequação do marco institucional, 

normativo e regulatório vigente, buscando a harmonização das políticas, normas e definições 

relacionadas ao “Uso Compartilhado do Ambiente Marinho”; e estabelecer diretrizes, 

ferramentas e metodologias adequadas, que possam ser utilizadas 

em apoio ao processo de tomada de decisões relacionadas ao uso do mar, tanto em nível 

governamental, quanto privado (CIRM, 2015, p. 8). 

O IX PSRM também aborda as questões de integração, como função fundamental 

das instituições governamentais, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada e das 

comunidades acadêmica e científica. Para tanto, necessita de um quadro normativo sobre o 

uso dos mares que permita a participação da iniciativa privada, seja para fomentar pesquisas 

                                                 
168 O IX Plano Setorial para os Recursos do Mar 2016-2019 foi aprovado pela portaria CIRM Nº 191 de 26 de 
novembro de 2015. 
169 O Grupo de Trabalho, criado por meio da Resolução CIRM nº 1/2013, entente preliminarmente que o termo 
Uso Compartilhado do Ambiente Marinho compreende o “Uso racional do mar, dos fundos marinhos e de seus 
recursos, definido por um processo político, com o suporte de parâmetros técnico-científicos, que busca 
harmonizar os distintos interesses ou pressões naquele espaço, com vistas à consecução de objetivos ambientais, 
econômicos e sociais, de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, em áreas sob 
jurisdição nacional ou controle, respeitada a salvaguarda de interesses estratégicos e de Defesa Nacional” 
(CIRM, 2015, p. 7) 
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ou no uso sustentável dos recursos (CIRM, 2015, p. 9).  

Portanto, pode-se prever a adoção pelo Brasil de diretrizes para a formação de 

PEM. Essa conjuntura impulsiona por experiências normativas que forneçam opções de 

governança dos mares e oceanos, especialmente relacionadas com o incentivo da produção de 

EMR. Da experiência da UE, pode-se aferir que o PEM, em seus primeiros momentos 

experimentais, cabe lembrar seu caráter adaptativo e continuado, concentrou seus esforços 

para o desenvolvimento setorial de algumas atividades offshore, negligenciando as 

preocupações de preservação e conservação dos ecossistemas marinhos.  
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4 OS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE MARINHO NA GESTÃO AMBIENTAL DAS EMR 

 

A produção energética por fontes marinhas renováveis consiste em atividade 

humana no meio ambiente costeiro e marinho, logo pode resultar em impactos ambientais. As 

alterações na dinâmica dos ecossistemas marinhos e no meio ambiente de forma global 

trazidas por uma tecnologia recente e ou pré-industrial, como as EMR, incorrem em 

incertezas científicas. Essas incertezas derivam de alguns fatores circunstanciais que 

permeiam o próprio processo de inovação tecnológica nos mares e oceanos. 

Quaisquer atividades que dependem ou ocorrem no meio ambiente marinho estão 

sujeitas à carência de dados científicos sobre os ecossistemas marinhos. Alguns fenômenos 

nos mares e oceanos ainda permanecem desconhecidos pela produção científica ou estão 

encobertos por incertezas sobre sua evolução no tempo e no espaço. As atividades do setor 

marinho devem internalizar essa insegurança no seu desenvolvimento170.  

A preservação do meio ambiente marinho e o desenvolvimento das EMR de 

forma sustentável possui uma barreira em relação a ausência de conhecimento científico 

acerca dos impactos ambientais causados por essas tecnologias em escala comercial (FRID, 

2012, p. 138). A evolução da tecnologia de EMR se desenvolve mais rápido do que o próprio 

conhecimento sobre os ecossistemas marinhos. Como consequência, há uma adaptação lenta 

dos marcos regulatórios que prescindem desse conhecimento para a tomada de decisões 

(WRIGHT, 2014b, p. 24).  

Soma-se ao pouco conhecimento sobre os ecossistemas marinhos, a certeza da 

fragilidade das interações dentro desses ecossistemas e seu atual estágio de degradação 

ambiental 171 . Antes os mares e oceanos eram vistos como depósitos de detritos com 

capacidade de recuperação infinita. A partir da interrupção dessa percepção, as preocupações 

sobre a diminuição da poluição resultante das atividades nos mares e oceanos tomaram a 

                                                 
170 Artigo 17 da Agenda 21. “17.96. O meio ambiente marinho é vulnerável e sensível à mudança do clima e às 
mudanças atmosféricas. O uso e o desenvolvimento racionais das zonas costeiras, de todos os mares e dos 
recursos marinhos, bem como a conservação do meio ambiente marinho, exigem a capacidade de determinar o 
estado em que atualmente se encontram esses sistemas e de predizer situações futuras. O alto grau de incerteza 
na informação atual dificulta um gerenciamento eficaz e limita a capacidade de fazer previsões e avaliar as 
mudanças ambientais”. 
171 Artigo 17 da Agenda 21, “17.72: Os recifes de coral e outros hábitats marinhos e costeiros, como manguezais 
e estuários, estão entre os ecossistemas mais altamente diversificados, integrados e produtivos da Terra. É 
freqüente eles desempenharem importantes funções ecológicas, oferecerem proteção costeira e contribuírem com 
recursos fundamentais para a alimentação, a energia, o turismo e o desenvolvimento econômico. Em muitas 
partes do mundo esses sistemas marinhos e costeiros estão submetidos a pressão ou veem-se ameaçados por 
inúmeras fontes, tanto humanas como naturais”. 
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esfera internacional. Outra alteração corresponde à consciência de finitude dos recursos vivos 

marinhos, que impõe a necessidade de exploração sustentável desses recursos, sem que 

comprometa a exploração de recursos vivos marinhos para as futuras gerações. 

A inserção de novas tecnologias nesse ambiente frágil e degradado enfrenta 

obstáculos em virtude da heterogeneidade dos mecanismos de conversão de energias de fontes 

renováveis marinhas em energia elétrica. Além da diversidade de tecnologias, essas não 

possuem a mesma maturidade de produção, algumas com produção industrial, outras em fase 

de teste de protótipos ou em fase de pesquisa. Há, portanto, uma diversidade de impactos 

gerados no meio ambiente por cada tipo de tecnologia de conversão, seja imediato ou 

cumulativo.  

Os impactos podem ser agrupados em categorias, que englobam diversos fatores 

de estresses suscetíveis de provocar mudanças nas características físicas, químicas ou 

biológicas do ecossistema marinho. Essas categorias são ruídos e vibrações; alterações nos 

habitats marinhos; risco de colisões e efeito barreira; efeito de recife; e impactos residuais. 

As ameaças originadas pelos ruídos e vibrações dos parques eólicos podem 

ocorrer tanto na fase da construção, durante a preparação do fundo marinho, na instalação das 

fundações da estrutura e em razão do tráfego, e na fase de produção pelo barulho e vibração 

oriundos da rotação das pás. Os efeitos irão depender do tipo de fundação, da topografia e da 

composição do fundo marinho, do barulho pré-existente no ambiente e das espécies marinhas 

presentes. Cita-se os seguintes impactos: mortalidade de peixes, distúrbios comportamentais 

de mamíferos marinhos e tartarugas, relocação de espécies sensíveis (UICN, 2014, p. 35-36). 

Quanto aos ruídos emitidos por EMR, três observações são pertinentes, a primeira 

refere-se ao fato do ruído durante a fase de construção exceder os limites estabelecidos em 

alguns países da UE, tornando-se de intensidade moderada quando na fase operacional. E a 

segunda corresponde à projeção estimada dos ruídos emitidos por fontes de EMR na fase 

operacional, que seria da mesma intensidade dos ruídos emitidos por navios médios. Por fim, 

ressalta-se o pouco conhecimento científico acerca dos efeitos dos ruídos e vibrações e dos 

limites de sensibilidade dos organismos marinhos (COPPING, A. et al., 2016, p. 84). 

A modificação do habitat marinho corresponde aos impactos permanentes e 

temporários no local da instalação das EMR. Em virtude da diversidade de impactos que se 

distinguem em razão da fase de instalação e da diversidade dos tipos de energia torna-se 

necessária a compilação dos dados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Potenciais impactos ambientais no habitat marinho causados pelas EMR172. 

FONTES DE 

EMR 

FASE DE CONSTRUÇÃO DA EMR FASE OPERACIONAL DA EMR 

Impacto permanente 
Impacto 

temporário 
Impacto permanente 

Impacto 

temporário 

Energia Eólica 

Offshore 

Modificação do fundo 

marinho. 

Resuspensão 

de materiais.  

Perturbação do regime hidro 

sedimentar, introdução de 

produtos químicos e campos 

eletromagnéticos. 

Introdução 

de produtos 

químicos.  

Energia das 

Correntes 

Marinhas 

Degradação dos 

bentos alocados nos 

fundos marinhos. 

Resuspensão 

de materiais. 

Perturbação do regime hidro 

sedimentar e introdução de 

produtos químicos. 

Introdução 

de produtos 

químicos. 

Energia 

Maremotriz 

Perturbação do regime 

hidrodinâmico e 

destruição do habitat.  

Sem dados 

ou ausência 

de impacto. 

Perturbação do regime hidro 

sedimentar e introdução de 

produtos químicos. 

Introdução 

de produtos 

químicos. 

Energia das 

Ondas 

Degradação dos 

fundos marinhos. 

Sem dados 

ou ausência 

de impacto. 

Perturbação do regime hidro 

sedimentar. 

Sem dados 

ou ausência 

de impacto. 

Energia 

Térmica 

Marinha 

Degradação dos 

fundos marinhos. 

Resuspensão 

de materiais. 

Introdução de produtos 

químicos, aspiração de 

organismos, variação de 

temperatura e ressurgência 

artificial 

Introdução 

de produtos 

químicos. 

 

Destaca-se que os dados dos impactos são coletados e projetados por modelagem, 

cujo resultados indicam que significativas mudanças no fluxo de energia, como a perturbação 

hidro sedimentar, prescinde de uma grande quantidade de conversores implantados. Desta 

forma, os empreendedores das EMR estão confortáveis na instalação de dispositivos em 

pequeno número, por não alterar características importantes dos ecossistemas. Assim como, 

pesquisadores acreditam na capacidade de adaptação dos ecossistemas marinhos à fatores de 

estresse e apontam fatores positivos na inserção de dispositivos de EMR nos mares 

(COPPING, A. et al., 2016, p. 84). 

Dentre os impactos apresentados, a poluição por produtos químicos no meio 

ambiente marinho resulta da necessidade de utilização de tintas anti-incrustantes, que limitam 

o desenvolvimento de organismos marinhos nas estruturas de EMR, de óleos lubrificantes 

químicos, de meios anticorrosivos compostos por metais, de fluídos tóxicos necessários para o 

                                                 
172 Os dados contidos na tabela foram extraídos do relatório elaborado pelo comitê francês da UICN (2014, p. 
40-46), intitulado de “Développement des énergies marines renouvelables et préservation de la biodiversité”. 
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funcionamento do dispositivo, e de poluição acidental ocasionada por erros de manipulação 

ou colisões de navios e estruturas de EMR (UICN, 2014, p. 40-46). 

Os efeitos resultantes de campos eletromagnéticos dos cabos submarinos de EMR 

permanecem obscuros no atual estágio de conhecimento científico, no entanto especula-se 

sobre os efeitos potenciais em peixes, seja em razão do efeito barreira, impedindo dos animais 

marinhos de acessar habitats marinhos importantes ou de distração para espécies migrantes 

(COPPING, A. et al., 2016, p. 108).  

Os efeitos cumulativos que podem ser apontados correspondem aos custos 

acumulados de energia dos animais em casos de desvios e ao comprometimento de energético 

resultante da atração alimentar que esses campos eletromagnéticos podem emitir. As 

incertezas que permeiam esse setor impedem qualquer tipo de conclusão definitiva, o que leva 

à ausência de ações de mitigação pelas empresas e empreendedores de EMR, embora ocorra a 

procura por meios experimentais de redução de possíveis efeitos (COPPING, A. et al., 2016, p. 

120-121). 

A colisão com turbinas consiste no maior risco das EMR para os animais 

marinhos. O risco de colisão e o efeito barreira pode ser avaliado nas instalações de energia 

eólica offshore, nas usinas maremotriz, nas instalações de energia das correntes e das ondas 

marinhas. Nos parques eólicos marinhos, os morcegos e os pássaros estão expostos ao risco 

de colisão com os aerogeradores e ao efeito barreira causador de fragmentação de unidade 

ecológica, enquanto a migração dos mamíferos marinhos e das tartarugas marinhas pode ser 

afetada pela barreira acústica causada pelos ruídos dos parques eólicos marinhos. Os animais 

marinhos em geral estão sujeitos ao risco de colisão com as estruturas de fixação dos parques 

eólicos, com as turbinas das usinas maremotriz, de energia das correntes e de energia das 

ondas, que dificilmente provocaria morte de espécies, mas resultaria em ferimentos (UICN, 

2014, p. 47-50). 

O risco de colisão é estimado para populações de mamíferos marinhos, peixes e 

aves marinhas a partir dos efeitos potenciais em animais individuais. O progresso nesse setor 

de pesquisa pode ser obtido através de uma abordagem de gestão adaptativa, que opera um 

monitoramento das interações com animais nas regiões próximas às turbinas de dispositivos 

em teste. Atualmente não há evidencias sobre a exposição dos animais marinhos às lesões ou 

mortes advindas da colisão com dispositivos de EMR, no entanto, provavelmente os 

reguladores desse setor demandem um monitoramento para diminuir as incertezas sobre os 

riscos de colisão e apontar medidas de mitigação e gestão desses riscos (COPPING, A. et al., 

2016, p. 41-42, 56). 
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O efeito recife consiste no impacto formado pela colonização de uma nova 

superfície, as estruturas de EMR submersas. A formação de biomassa e uma modificação da 

composição das espécies são as prováveis consequências do efeito recife, que a ciência não 

possui condições de valorizar como positivas ou negativas. Algumas questões podem ser 

apresentadas, como impossibilidade de reconstituir as perdas de ecossistemas através do 

efeito recife, como as consequências dos parques de EMR para a produção de biodiversidade 

e a possiblidade de redução dos impactos da pesca para algumas espécies de peixes próximas 

aos recifes (UICN, 2014, p. 51-52). 

Apesar dos esforços dos empreendedores para cumprir todas as exigências de 

proteção ambiental e de preservação da biodiversidade marinha elaborada pelos Estados, 

inevitavelmente persistirão impactos residuais negativos ao meio ambiente dos mares e 

oceanos. A perda de habitat no centro do dispositivo de EMR, as fundações, a proteção anti-

erosão, cabos e estação elétrica nas proximidades, efeito barreira, o ruído e os campos 

eletromagnéticos são impactos residuais que os empreendedores de EMR deveram gerir. 

Neste cenário, a compensação da biodiversidade representa uma possibilidade de evitar a 

perda líquida da biodiversidade, desde que viável técnica e financeiramente (UICN, 2014, p. 

52-53). 

Conforme as descrições sobre impactos ambientais das EMR, essa atividade 

econômica apresenta riscos de danos ao meio ambiente marinho. Diante da existência de 

riscos torna-se imprescindível a aplicação dos princípios do direito internacional ambiental e 

instrumentos gestão ambiental para que o desenvolvimento dessa atividade marinha esteja em 

conformidade com a proteção do meio ambiente marinho. 

 

4.1 A incidência dos princípios jurídicos de proteção internacional do meio ambiente no 

desenvolvimento de EMR 

 

Os princípios do direito internacional ambiental possuem a função de conferir coerência 

ao sistema fragmentado por uma diversidade de acordos internacionais, que em muitos casos podem 

gerar interpretações contraditórias. Além de conferir estruturação ao sistema jurídico do direito 

internacional ambiental, os princípios possuem forte influência na elaboração do direito ambiental 

nacional, sendo em muitos casos internalizados como normas constitucionais ou ordinárias, bem como 

podem e devem ser aplicados como instrumento hermenêutico em casos de conflitos de interesses que 

afetem o meio ambiente (BOISSON DE CHAZOURNES; MALJEAN-DUBOIS, 2016, p. 3-4). 
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A proteção do meio ambiente marinho no âmbito internacional, discorrida no tópico 

2.2.2, advém de fontes distintas, tratados internacionais e normas reguladores de organizações 

intergovenamentais, formando um quadro normativo coeso a partir da aplicação de princípios como o 

desenvolvimento sustentável, a precaução e prevenção. Sua função de instrumento interpretativo em 

litígios envolvendo o meio ambiente marinho ainda permanece tímida nos tribunais internacionais, 

mas representa um avanço. 

Para este trabalho, seleciona-se para análise os princípios do desenvolvimento 

sustentável, da precaução e da prevenção, em virtude das características peculiares do objeto de 

estudo, as EMR, a saber, o processo inicial de construção de um direito aplicado à essa atividade 

econômica no ambiente marinho e as incertezas científicas que permeiam seu desenvolvimento. No 

entanto, outros princípios podem ser apontados como pertinentes para as EMR, como o princípio do 

poluidor-pagador, princípio da soberania sobre os recursos naturais e a responsabilidade de não causar 

dano ambiental a outros Estados ou além da jurisdição nacional, princípio da cooperação. 

 

4.1.1 O desenvolvimento sustentável da produção de EMR como meio de proteção dos 

ecossistemas marinhos 

 

As vantagens e desvantagens da implantação de EMR devem ser consideradas 

tendo em conta o desenvolvimento sustentável dos mares e oceanos (CASTELOS, 2014, p. 

223). Cabe, portanto, aferir se o desenvolvimento sustentável representa um conceito ou um 

princípio, ou seja, avaliar sua normatividade, bem como sua aplicação política e jurídica na 

indústria de EMR.  

Tradicionalmente, o termo desenvolvimento sustentável é referido como 

qualificadora do conceito de desenvolvimento, incorporando uma responsabilidade 

intergeracional à noção de satisfação das necessidades dos seres humanos. A qualificadora 

“sustentável” corresponde à satisfação das necessidades atuais sem que comprometa as 

capacidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades173. 

Adota-se uma perspectiva multidimensional do conceito desenvolvimento 

sustentável, atribuindo-lhe três pilares: o ambiental, o social e o econômico174. O imperativo 

                                                 
173 O conceito tradicional de desenvolvimento sustentável é extraído do Relatório Brundland, ‘Nosso Futuro 
Comum’, elaborado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. O relatório 
conceitua desenvolvimento sustentável como “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer 
a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 
174 A declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 20, reitera a 
noção de três dimensões do desenvolvimento sustentável durante todo o texto, enfatizando a interação entre as 
dimensões econômica, social e ambiental: “Afirmamos, portanto, a necessidade de uma melhor integração dos 
aspectos econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável em todos os níveis, e reconhecemos 
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de satisfação das necessidades das presentes gerações deve ser aplicado à maioria da 

população mundial, correspondendo à noção de que o crescimento econômico deve ser 

acompanhado do desenvolvimento social e da erradicação da pobreza175. Da mesma forma que 

o aspecto de preservação e conservação dos ecossistemas fornecedores de recursos está 

relacionado ao imperativo de não comprometer a capacidade das futuras gerações de 

atenderem suas necessidades176. 

Entretanto, o fato das dimensões econômico, social e ambiental possuírem 

princípios e racionalidades operacionais distintas, e por muitas vezes contraditórias, resulta na 

dificuldade de aplicação jurídica do conceito de desenvolvimento sustentável. O problema 

essencial se materializa quanto torna-se necessário decidir qual racionalidade deve prevalecer 

em face das outras (JOUANNET, 2013, p. 57). 

A lógica das instituições financeiras e dos investidores no mercado de energias 

marinhas renováveis utiliza-se das regras da ordem econômica que favorecem o 

financiamento das instalações e da oferta de compra de energias renováveis para expandir o 

mercado no setor. Por outro lado, podem acarretar em impactos ambientais previstos ou 

desconhecidos, bem como restringir o uso no espaço marinho pelas comunidades tradicionais. 

A racionalidade da dimensão social do desenvolvimento sustentável opera através 

dos direitos humanos e do direito do trabalho, que em certa medida podem resguardar os 

diretos das comunidades tradicionais sobre os espaços marinhos que habitualmente utilizam-

se, seja para a pesca artesanal ou para o turismo. Entretanto podem resultar no entrave no 

crescimento de fontes renováveis destinadas ao cumprimento das metas de redução de GEE. 

 A lógica da proteção ambiental dos mares e oceanos direciona-se para a 

conservação dos recursos marinhos, na preservação da biodiversidade marinha e na proteção 

do meio ambiente. Ao tomar apenas essa racionalidade na gestão dos espaços marinhos, 

provavelmente acarretaria em vastas áreas de proteção marinhas, inviabilizando o crescimento 

econômico e social das comunidades costeiras que necessitam dos recursos marinhos. 

As diferenças de racionalidades culminam na adoção de duas concepções de 

sustentabilidade, a hard e a soft. A sustentabilidade forte possui como base o pilar ambiental e 

                                                                                                                                                         
as relações existentes entre esses diversos aspectos para se alcançar o desenvolvimento sustentável em todas as 
suas dimensões” (ONU, 2012, p. 3). 
175 Princípio 5 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992: “Para todos os Estados 
e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa 
essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às 
necessidades da maioria da população do mundo”. 
176 Princípio 3 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992: “O direito ao 
desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de 
desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras”. 
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considera imprópria a substituição do capital natural pelo capital humano, assim o 

crescimento do capital humano não deve prejudicar os sistemas e processos naturais vitais 

para os seres humanos. A sustentabilidade suave fundamenta-se no pilar econômico como 

bem-estar da sociedade e considera possível a compensação da subtração do capital natural 

pelo capital humano como o crescimento econômico (QIU, JONES, 2013, p. 183).    

Para elucidar a aplicação jurídica do desenvolvimento sustentável, em casos de 

interesses conflituosos, torna-se necessária a indicação do conteúdo normativo desse conceito. 

Pode-se elencar o princípio da equidade intergeracional, o princípio da utilização sustentável, 

princípio do uso equitativo e o princípio da integração como conteúdo normativo do 

desenvolvimento sustentável extraído dos tratados e instrumentos do direito internacional 

(SANDS, 2003, p. 253). No entanto, não há consenso entre os autores sobre os conteúdos 

normativos, assim o desenvolvimento sustentável pode ser compreendido como um conceito 

que engloba uma diversidade de componentes do direito ambiental internacional com alto 

nível de abstração (TANAKA, 2016, p. 73). 

Essa abstração no conteúdo do conceito de desenvolvimento sustentável também 

reflete na definição da natureza jurídica do próprio conceito. O desenvolvimento sustentável 

pode ser compreendido como meta-princípio que atua sobre os limites de outras normas 

primárias em casos de conflitos (LOWE, 1999, p. 31), ou como princípio do direito 

consuetudinário internacional (SANDS, 2003, p. 254). 

A concepção do desenvolvimento sustentável como meta-principio possui uma 

utilidade mais hermenêutica do que aplicação normativa. Nesse modo de operação de função 

normativa, o princípio do desenvolvimento sustentável pode ser utilizado para acomodar 

interesses contraditórios ou em tensão, em razão de sua fluidez e maleabilidade. O recurso 

interpretativo do desenvolvimento sustentável pode implicar em uma interpretação evolutiva 

das normas convencionais, determinar o equilíbrio entre interesses opostos ou resolver 

conflitos de normas, ou justificar uma modificação de obrigações convencionais (BARRAL, 

2015, p. 417-418). 

 Entretanto, a função hermenêutica resta inócua para os casos de conflito de 

racionalidade acima descritos, pois trata-se de uma análise da aplicação direta do princípio 

internacional pelo Estado. Portanto, para que o conceito fuja do limbo situado entre a 

imprecisão política e ambição legal, deve-se aferir sobre o núcleo normativo do conceito de 

desenvolvimento sustentável para torná-lo operável e exequível. Esse núcleo é o princípio da 
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sustentabilidade ecológica 177 , que pode ser formulado como a obrigação de promover 

prosperidade econômica e justiça social a longo prazo dentro dos limites da sustentabilidade 

ecológica, ou seja, como dever de proteger e restaurar a integridade dos ecossistemas 

(BOSSELMANN, 2008, p. 52-53). 

Quanto à normatividade do princípio da sustentabilidade não há qualquer previsão 

nos tratados internacionais de caráter vinculativo, mas encontra-se presente em documentos 

de soft norm do direito internacional do meio ambiente. Quanto à sua aplicação pelos 

tribunais internacionais, não há referências à sustentabilidade como fundamento racional de 

decisões, apenas aparece como compromisso moral (BOSSELMANN, 2008, p. 67). 

Em opinião divergente, no caso Gabcikovo x Nagymaros, a Corte Internacional de 

Justiça entendeu que o desenvolvimento sustentável é um princípio do direito internacional 

consuetudinário ao reconhecer a necessidade de reconciliação do desenvolvimento econômico 

e da proteção ambiental, adequadamente expressa no conceito de desenvolvimento sustentável, 

e ao atribuir uma função legal ao conceito, com aspectos procedimentais e materiais (SANDS, 

2003, p. 255).  

De certa forma, o princípio possui a vocação para a existência, mesmo que sua 

concretização ocorra apenas posteriormente em virtude de sua generalidade e abstração. A 

concretização pode ser realizada na esfera judicial, em virtude de conflitos entre questões 

ambientais e considerações de outra natureza, ou na esfera do legislativo, através da definição 

de princípios de aplicação direta como o princípio da utilização sustentável dos recursos 

naturais (BOISSON DE CHAZOURNES; MALJEAN-DUBOIS, 2016, p.13). 

No âmbito do direito do mar, a CNUDM em seu preâmbulo reconhece os 

benefícios de estabelecer uma ordem jurídica para os mares e oceanos que promova a 

utilização equitativa e eficiente dos recursos marinhos, a conservação dos recursos vivos, e a 

proteção e preservação do meio marinho 178 . Dessa forma, ao indicar esses valores, a 

Convenção demonstra indícios do princípio da sustentabilidade na sua acepção de proteção 

dos ecossistemas. Ademais, a Câmara de Controvérsias dos Fundos Marinhos do Tribunal 

                                                 
177 A essência do termo sustentável é a ecológica, não havendo possibilidade de acumular em um princípio ao 
mesmo tempo a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade ecológica, sob pena de 
perder seu significado central. Essa afirmação não retira as dimensões econômica e social do conceito de 
desenvolvimento sustentável, apenas indica a impossibilidade de sua inserção no conteúdo do princípio da 
sustentabilidade. A função da essência ecológica, como núcleo do desenvolvimento sustentável, é ser o centro de 
referência para a dimensão social e econômica (BOSSELMANN, 2008, p. 53).   
178 Preâmbulo da CNUDM: “Reconhecendo a conveniência de estabelecer por meio desta Convenção, com a 
devida consideração pela soberania de todos os Estados, uma ordem jurídica para os mares e oceanos que facilite 
as comunicações internacionais e promova os usos pacíficos dos mares e oceanos, a utilização equitativa e 
eficiente dos seus recursos, a conservação dos recursos vivos e o estudo, a proteção e a preservação do meio 
marinho”. 
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Internacional do Direito do Mar, aponta o conceito de patrimônio comum da humanidade 

como parte integrante do desenvolvimento sustentável global179. 

Em relação ao desenvolvimento sustentável aplicado à EMR, no plano 

internacional, o conceito representa um dos pilares para as estratégias de energias 

renováveis180 e de gestão dos mares e oceanos181.  

O desenvolvimento sustentável na gestão dos mares e oceanos deve ser abordado 

a partir da demanda do Crescimento Azul por serviços do ecossistema marinho, ou seja, pela 

capacidade dos ecossistemas marinhos de fornecer esses serviços. O Crescimento Azul 

necessita da análise de custos e benefícios entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais 

dos serviços oferecidos pelos ecossistemas marinhos. (LILLEBO et al, 2017, p. 140; 

EHLERS, 2016, p. 195). 

Apesar da perspectiva de sustentabilidade fraca adotada pelo Crescimento Azul, a 

utilização do capital natural possui o limite no ponto de inflexão do ecossistema marinho, que 

se caracteriza pelo limiar da mudança do próprio ecossistema. Caso o crescimento econômico 

marinho ultrapasse o ponto de inflexão, os próprios bens e serviços advindos do ecossistema 

marinho são afetados, e como efeito tem-se a impossibilidade do próprio crescimento azul 

(SANTOS et al, 2014, p. 62).  

Portanto, tem-se a busca por soluções que se caracterizam pelo equilíbrio entre a 

satisfação da necessidade e interesses dos setores econômicos marinhos e, do outro lado, a 

compatibilidade com a proteção ambiental. O êxito desse equilíbrio irá indicar se o 

crescimento azul constitui novas oportunidades ou novos problemas (EHLERS, 2016, p. 196).  

No âmbito do direito regional da União Europeia, o desenvolvimento sustentável 

é denominado como princípio com um duplo propósito, tanto geral quanto transversal182. A 

                                                 
179 Responsabilités et obligationses des etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités 
menées dans la Zone (Demande d’ avis consultatif soumise à la chambre pour le règlement des différends relatifs 
aux Fonds Marins). Fev. 2011 parrs. 159 y 163. 
180 Cf. Relatório Especial sobre Fontes de Energia Renovável e mitigação das Mudanças Climáticas do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, de 2011; Relatório do Secretário-Geral das ONU da iniciativa 
Energia Sustentável para todos, de 2012; Relatório do Secretário-Geral das ONU sobre Tecnologias Novas e 
Emergentes: Energia Renovável para o Desenvolvimento, de 2010; Relatório do Secretário-Geral das ONU 
sobre Promoção de novas e renováveis fontes de energia, de 2016. 
181 Relatório do Secretário-Geral das ONU sobre os Oceanos e o Direito do Mar, de 2012. 
182 A utilização de termo princípio do desenvolvimento sustentável está expresso no preâmbulo do Tratado da 
União Europeia: “DETERMINADOS a promover o progresso económico e social dos seus povos, tomando em 
consideração o princípio do desenvolvimento sustentável e no contexto da realização do mercado interno e do 
reforço da coesão e da proteção do ambiente, e a aplicar políticas que garantam que os progressos na integração 
económica sejam acompanhados de progressos paralelos noutras áreas”. A generalidade está disposta no artigo 3 
do TUE: “3. A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, 
assente num crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado 
altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e num elevado nível de 
proteção e de melhoramento da qualidade do ambiente”. 
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Política Marinha Integrada possui como um dos objetivos principais a maximização do 

desenvolvimento sustentável, que se irradia para seus instrumentos como o planejamento do 

espaço marinho. Cumpre ressaltar que a doutrina aponta a excessiva atenção para os objetivos 

do desenvolvimento econômico do Crescimento Azul em detrimento das considerações de 

natureza ambiental na política de incentivo da produção de EMR (CASTELO, 2015, p. 94).  

Como alternativa, pode-se utilizar a previsão do dever de integração das 

exigências de natureza de proteção ambiental na definição e execução das políticas e ações da 

UE183. Essa obrigação de integração pode ser interpretada como manifestação do princípio da 

sustentabilidade, cuja integração de exigências de proteção ambiental, a exemplo das 

dispostas na Diretiva Estratégia Marinha, resultaria em limites para ação do Estado no 

desenvolvimento desse setor de EMR. Ademais, as exigências correspondem ao resultado 

normativo do reconhecimento dos limites materiais de fornecimento de recursos pelo 

ecossistema marinho. 

Pode-se aferir que o princípio da sustentabilidade tem a capacidade, ainda que 

teórica, de produção de efeitos jurídicos quando aplicado nas políticas e ações da UE, dentre 

as quais encontra-se o planejamento do espaço marinho. Essa capacidade de aplicação pode 

ser representada com a adição do adjetivo sustentável à gestão do espaço marinho. A gestão 

sustentável do espaço marinho incorpora a noção de respeito aos limites de proteção e 

restauração dos ecossistemas marinhos no momento da determinação espacial das atividades 

econômica nos mares e oceanos, como a implantação de EMR. 

No direito brasileiro, o princípio da sustentabilidade ecológica descrito acima, 

como dever de proteger e restaurar a integridade dos ecossistemas, pode ser extraído da 

interpretação conjunta do artigo 170, inciso VI, com o artigo 225, §1°, inciso I, ambos da 

Constituição Federal de 1988. A ordem econômica possui como objetivo assegurar a 

existência digna para todos, em conformidade com a justiça social e observados o princípio da 

defesa do meio ambiente184.   

A defesa do meio ambiente foi consagrada como direito fundamental pelo artigo 

225 da Constituição, que inclui o elemento intergeracional do conceito tradicional de 

desenvolvimento sustentável, atribuindo o dever de proteção e preservação do meio ambiente 

                                                 
183 Artigo 11 do TFUE. 
184 Artigo 170, VI, da CF/88: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”.  
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para as presentes e futuras gerações185. A obrigação imposta ao Poder Público deve ser 

efetivada através da preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, que 

corresponde ao núcleo do princípio da sustentabilidade. 

Portanto, o desenvolvimento sustentável de qualquer atividade econômica nos 

mares e oceanos sob jurisdição nacional demanda do Poder Público a observância da defesa 

do meio ambiente, como limite extraído do princípio da sustentabilidade, por meio da 

preservação dos ecossistemas marinhos.  

O conceito de desenvolvimento sustentável encontra uma tradução jurídica nos 

princípios do uso racional e sustentável dos recursos naturais, da prevenção e da precaução 

(BOISSON DE CHAZOURNES; MALJEAN-DUBOIS, 2016, p.13). 

 

4.1.2 Os princípios da prevenção e da precaução no desenvolvimento das EMR 

 

O princípio da prevenção corresponde à obrigação de prevenção de danos ao meio 

ambiente ou, caso contrário, de redução, limitação ou controle de atividades que podem 

causar ou possuem o risco de gerar tal dano. Esse princípio possui como objetivo procurar 

minimizar os danos ambientais dentro da jurisdição dos Estados, através de medidas 

regulamentares e administrativas apropriadas (SANDS, 2003, p. 246). 

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), no caso Gabcikovo x Nagymaros, 

reconhece que o princípio da prevenção possui sua fundamentação no fato dos danos 

ambientais serem frequentemente irreparáveis ou encontram limites inerentes aos mecanismos 

de reparação186. Por essa razão uma política ambiental centra-se mais na prevenção do que na 

reparação ou na repressão. O princípio da prevenção traz benefícios tanto econômicos, ao 

evitar os elevados custos da reparação ambiental, como ecológicos, resguardando os 

ecossistemas de danos irreparáveis (BOISSON DE CHAZOURNES; MALJEAN-DUBOIS, 

2016, p. 14). 

O princípio da ação preventiva pode ser extraído do Princípio 11 da Declaração do 

Rio187 como uma obrigação dos Estados de elaborar uma legislação interna de proteção 

                                                 
185 Artigo 225, §1°, I, 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 preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas”. 
186 Projeto GabCikovo-Nagymaros (Hongriel Slovaquie), decisão, C.I.J. Relatório 1997, p. 7. 
187 Princípio 11 da Declaração do Rio: “Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas ambientais, 
e os objetivos e as prioridades de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e de meio ambiente a que 
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ambiental. No que se refere aos danos ambientais nos mares e oceanos, a CNUDM188 prevê a 

avaliação de efeitos potenciais de atividades que podem causar poluição ou modificar de 

forma significativa o meio ambiente marinho. Outros tratados endossam essa medida com o 

escopo de prevenir a extinção de espécies de flora e fauna, poluição nos mares por óleo, por 

resíduos radioativos, por resíduos de substâncias perigosas, por fontes terrestres ou de outra 

origem, perda de recursos pesqueiros ou outra biodiversidade, incluindo as que resultam de 

liberação de organismos geneticamente modificados189. 

Por conseguinte, o princípio da prevenção se traduz na obrigação dos Estados de 

avaliar os incidentes ambientais susceptíveis de serem causados por uma atividade dentro de 

seu território ou jurisdição (SCHNEIDER, 2015, p. 378). A Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA) constitui a materialização dessa obrigação (BOISSON DE CHAZOURNES; 

MALJEAN-DUBOIS, 2016, p. 15).  

Entretanto, o princípio da prevenção é mais complexo e amplo, abrange medidas 

preventivas que vão além da AIA, com uma diversidade de instrumentos legais. A execução 

principal desse princípio está nas autorizações, com condições administrativas, para a prática 

de atividades econômicas que possam impactar no meio ambiente. As autoridades públicas 

podem adotar normas de produção, regular processos ou avaliar impactos de projetos já 

existentes, além de estabelecer padrões de qualidade, fixar quantidades máximas de 

substâncias poluentes ou estabelecer padrões especiais de proteção para áreas ameaçadas 

(SADELEER, 2009, p. 51). 

As ações práticas devem ser adotadas a partir de uma avaliação entre os custos da 

ação preventiva e os custos dos danos evitados, tendo em vista o princípio da prevenção atua 

nos casos com um certo conhecimento dos riscos. A equação para o equilíbrio entre os custos 

e benefícios da ação preventiva deve englobar os custos dos danos ecológicos não-

quantificáveis, sob pena de recair na simplificação da análise econômica clássica 

(SADELEER, 2009, p. 58). 

                                                                                                                                                         
se aplicam. As normas aplicadas por alguns países poderão ser inadequadas para outros, em particular para os 
países em desenvolvimento, acarretando custos econômicos e sociais injustificados”. 
188 Artigo 206 da CNUDM: “Os estados que tenham motivos razoáveis para acreditar que as atividades 
projetadas sob sua jurisdição ou controle podem causar uma poluição considerável do meio marinho ou nele 
provocar modificações significativas e prejudiciais, devem avaliar, na medida do possível, os efeitos potenciais 
dessas atividades para o meio marinho e publicar relatórios sobre os resultados dessas avaliações nos termos 
previstos no artigo 205”. 
189 Convenção de Londres de 1933, Convenção de prevenção de poluição por óleo de 1954, Convenção de 
responsabilidade civil de 1969, Convenção sobre o Alto Mar de 1958, Convenção de Oslo de 1972, Convenção 
de Londres de 1972, MARPOL 73/78, Convenção sobre a prevenção de poluição marinha por fontes terrestres 
de 1974, CNUDM, Convenção de Danube de 1958, Convenção sobre Peixes Transzonais e Populações de 
Peixes Altamente Migratórios de 1995, Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, e Protocolo de 
Biossegurança de 2000. 
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Apesar da tecnologia recente, com maturidade aproximada de 10 anos para a 

energia eólica marinha, tem-se o conhecimento de alguns danos causados pela produção de 

EMR, em especial à poluição marinha na fase de construção, manutenção e desmantelamento 

das estruturas offshore. Assim a instalação de EMR, como atividade econômica marinha, 

necessita da aplicação do princípio da prevenção. Essa aplicação deve passar pelo processo de 

avaliação de custo e benefício para determinar as medidas preventivas a serem adotadas para 

cada tipo de tecnologia e para cada especificidade do meio marinho passível de ser afetado. 

O princípio da prevenção atua na aplicação de medidas preventivas aos eventos 

previsíveis de danos ambientais resultantes do desenvolvimento de EMR. O princípio da 

precaução prolonga e complementa o princípio da prevenção, pois atua nos casos de risco de 

danos imprevisíveis. Nesses casos, o risco não está comprovado, é apenas pressentido ou 

suposto, onde o princípio da precaução insere-se em um contexto de incerteza (BOISSON DE 

CHAZOURNES; MALJEAN-DUBOIS, 2016, p. 15). 

Inicialmente, ressalva-se a nebulosidade na doutrina acerca da normatividade do 

princípio da precaução, que reflete no uso por alguns autores do termo “approach” de 

precaução com o intuito de evitar sua utilização extrema. A defesa por uma utilização extrema 

do princípio da precaução acarretaria na proteção ambiental absoluta (SADELEER, 2009, p. 

60), o que representa a possibilidade de super-regulação e limitação da atividade humana 

(SANDS, 2003, p. 268). Neste trabalho prefere-se a utilização do termo “princípio” com o 

intuito de reafirmar seu status no Direito Internacional, no entanto, reconhece-se a utilização 

indistinta por alguns autores que acreditam na inocuidade dessa discussão190. 

A evolução da utilização internacional do princípio da precaução teve seu início 

no âmbito da poluição marinha 191 , do gerenciamento costeiro, do setor pesqueiro e, 

posteriormente, expandiu-se para a proteção do meio ambiente (SADELEER, 2009, p. 61).  

No direito internacional ambiental, seu núcleo encontra-se descrito no Princípio 15 da 

Declaração do Rio de 1992192, que corresponde ao comprometimento político dos Estados na 

                                                 
190 E.g., SANDS, Philippe. Principles of international environmental law, 2003 e SADELEER, Nicolas de. 
Comentários sobre o status no direito internacional de três princípios ambientais. In: BARROS-PLATIAU, Ana 
Flávia et al. Proteção internacional do meio ambiente, 2009. 
191 As primeiras decisões que usaram o princípio da precaução foram adotadas na Conferência Ministerial do 
Mar do Norte, da Declaração Ministerial de Bremen (1984), que refletiu a consciência de que os Estados "não 
devem esperar pela prova de efeitos nocivos antes de tomarem medidas", em virtude da irreversibilidade ou da 
lenta reparação dos danos no ambiente marinho. Além da Conferência Internacional sobre a Proteção do Mar do 
Norte; na Declaração Ministerial de Londres (1987), da Segunda Conferência Internacional sobre a Proteção do 
Mar do Norte; na Declaração de Hague (1990), da Terceira Conferência sobre a Proteção do Mar do Norte e na 
Declaração de Esbjerg (1993), da Quarta Conferência sobre a Proteção do Mar do Norte. 
192 Princípio 15, da Declaração do Rio de 1992: “Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver 
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utilização do princípio da precaução como meio de proteção ambiental nos casos de ausência 

de certezas científicas absolutas sobre os danos ambientais de uma atividade. 

Em relação ao meio ambiente marinho, o princípio da precaução possui 

significado importante para a sua proteção e conservação dos seus recursos193, a Agenda 21, 

no Capítulo 17, reconhece a necessidade de novas abordagens para o Direito do Mar pautadas 

pela precaução e pela antecipação. Essa abordagem corresponde à adoção de medidas de 

precaução na elaboração e implementação de projetos, ou para impedir a degradação do meio 

ambiente marinho e reduzir o risco de haver efeitos a longo prazo ou irreversíveis sobre o 

mesmo194. 

A sua previsão encontra-se em diversos tratados internacionais e regionais que 

complementam o quadro regulamentar da CNUDM. Os instrumentos que aderem aos 

preceitos da precaução são: a Declaração Ministerial para a Proteção do Mar Negro de 1993195, 

a Convenção sobre a Proteção da Região do Mar Báltico de 1992196, o Protocolo da 

Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha pelos dejetos de lixos e outras matérias de 

1996197, a Convenção para a Proteção do Ambiente Marinho no Nordeste do Atlântico 

(Convenção OSPAR) de 1992 198 , o Acordo para Implementação das Disposições da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 10 de dezembro de 1982 sobre a 

                                                                                                                                                         
ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão 
para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. 
193 Relatório sobre Direito do Mar do Secretário-Geral da ONU, UN Doc. A/45/721, 19 de novembro de 1990.  
194 Artigos 17.1, 17.5 (d), 17.21, 17.22 (a) da Agenda 21. 
195 “The Ministers responsible for the protection of the marine environment of the Black Sea coastal states 
assembled in Odessa, declare that: To these ends they confirm their commitment to integrated management and 
sustainable development of coastal areas and the marine environment under their national jurisdiction and will 
base their policies on the following: - A precautionary approach”. Declaração Ministerial para a Proteção do 
Mar Negro, Odessa, 7 de abril de 1993. 
196 Artigo 3, Princípios fundamentais e obrigações, § 2, da Convenção sobre a Proteção da Região do Mar 
Báltico, de 1992: “The Contracting Parties shall apply the precautionary principle, i.e., to take preventive 
measures when there is reason to assume that substances or energy introduced, directly or indirectly, into the 
marine environment may create hazards to human health, harm living resources and marine ecosystems, 
damage amenities or interfere with other legitimate uses of the sea even when there is no conclusive evidence of 
a causal relationship between inputs and their alleged effects”. 
197 Artigo 3, § 1 do Protocolo de 1996 à Convenção sobre prevenção da poluição marinha por alijamento de 
resíduos e outras matérias, 1972 e resoluções adotadas pela reunião especial: “Na implementação do presente 
Protocolo, as Partes Contratantes aplicarão o princípio da precaução ao proteger o meio ambiente do alijamento 
de resíduos ou outras matérias, pelo qual medidas preventivas apropriadas serão adotadas quando existirem 
motivos para crer que resíduos ou outras matérias introduzidas no meio ambiente marinho são passíveis de 
causar prejuízos, mesmo quando não existirem evidências conclusivas que provem relação causal entre insumos 
e seus efeitos”. 
198 Artigo 2, a, da Convenção OSPAR: “The Contracting Parties shall apply: (a) the precautionary principle, by 
virtue of which preventive measures are to be taken when there are reasonable grounds for concern that 
substances or energy introduced, directly or indirectly, into the marine environment may bring about hazards to 
human health, harm living resources and marine ecosystems, damage amenities or interfere with other 
legitimate uses of the sea, even then there is no conclusive evidence of a causal relationship between the inputs 
and the effects”. 



 
107 

Conservação e Ordenamento de Populações de Peixes Transzonais e de Populações de Peixes 

Altamente Migratórios199, que especifica a atuação dos Estados a partir do princípio da 

precaução200, e, especialmente, a Convenção Internacional sobre o Controle de Sistemas Anti-

incrustação Prejudiciais em Navios201 

No que tange à preservação da biodiversidade marinha, o princípio da precaução 

está inserido no preâmbulo da Convenção sobre Diversidade Biológica, mesmo sem expressa 

menção. As Partes da CDB reconhecem que a ausência de plena certeza científica não deve 

ser utilizada como justificativa para inação nos casos de ameaça de sensível redução ou perda 

da biodiversidade202. E quanto ao setor energético, o acordo de cooperação internacional 

denominado Energy Charter Treaty prevê o comprometimento de esforço das Partes em 

adotar medidas precautórias em suas ações e políticas energéticas no sentido de prevenir ou 

minimizar a degradação ambiental203. 

O princípio da precaução não possui um entendimento claro e uniforme, havendo 

diferentes nuances nos tratados internacionais que o adotam. De forma generalizada, há um 

acordo entre os Estados em agir com cuidado e prudência na tomada de decisões sobre 

atividades que podem resultar em efeitos adversos sobre o meio ambiente. De forma 

específica, a adoção desse princípio resulta na regulamentação e, em alguns casos, proibição 

de atividades ou substâncias nocivas para o meio ambiente, mesmo que inexista provas 

conclusivas acerca dos danos ou provável danos (SANDS, 2003, p. 272). 

Quanto à natureza do princípio da precaução, o Tribunal Internacional do Direito 

do Mar, no procedimento de consulta n° 17, reconhece que a abordagem da precaução foi 

                                                 
199 Artigo 5, c, da Conservação e Ordenamento de Populações de Peixes Transzonais e de Populações de Peixes 
Altamente Migratórios, promulgada pelo Brasil através do Decreto n. 4.361, de 5 de setembro de 2002. “Para 
garantir a conservação e o ordenamento de populações de peixes transzonais e de populações de peixes 
altamente migratórios, os Estados litorâneos e Estados que pescam em alto-mar deverão, ao fazerem vigorar sua 
obrigação de cooperar em conformidade com a Convenção: (c) aplicar o critério de precaução em conformidade 
com o Artigo 6”.  
200 Artigo 6, §1 e §2, da Conservação e Ordenamento de Populações de Peixes Transzonais e de Populações de 
Peixes Altamente Migratórios: 1 Os Estados aplicarão o critério de precaução amplamente em relação à 
conservação, ordenamento e explotação de populações de peixes transzonais e populações de peixes altamente 
migratórios visando a proteger os recursos marinhos vivos e a preservar o meio ambiente marinho. 2. Os Estados 
deverão agir com mais cautela em relação a informações duvidosas, não confiáveis ou inadequadas. A ausência 
de informações científicas adequadas não deverá ser motivo para adiar ou não tomar medidas de conservação e 
ordenamento. 
201 No preâmbulo faz-se referência ao Princípio 15 da Declaração do Rio de 1992. As Partes da Convenção 
“MINDFUL OF the precautionary approach set out in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and 
Development and referred to in resolution MEPC.67(37) adopted by MEPC on 15 September 1995”. 
202 Preâmbulo da Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992, aprovada pelo Decreto Legislativo no. 2, de 
5 de junho de 1992: “Observando também que quando exista ameaça de sensível redução ou perda de 
diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas 
para evitar ou minimizar essa ameaça”. 
203 Artigo 19 (1), da Energy Charter Treaty: “In its policies and actions each Contracting Party shall strive to 
take precautionary measures to prevent or minimise environmental degradation”. 
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incorporada por diversos tratados e outros instrumentos internacionais, onde muitos refletem a 

essência do Princípio 15 da Declaração do Rio. Na opinião da Câmara de Controvérsias dos 

Fundos Marinhos, há uma tendência à incorporação da abordagem de precaução como 

costume do direito internacional204.  

Apesar da ausência de definição do princípio da precaução aceita de forma global 

pelos Estados e pelos tribunais internacionais205, pode-se elencar quatro elementos presentes 

nas diversas menções presentes no direito internacional. Esses elementos são o risco, o dano, 

a incerteza científica e as diferenças de capacidades entre os Estados. A tomada de 

consciência dos diferentes níveis de desenvolvimento e de acesso às técnicas de avaliação de 

riscos dos países reflete na aplicação da proporcionalidade em relação às exigências de 

medidas precautórias nas atividades econômicas de cada país (BOISSON DE 

CHAZOURNES; MALJEAN-DUBOIS, 2016, p. 15). 

O risco pode ser compreendido como a probabilidade que o dano ocorra, no 

entanto em situações de restritas de mera antecipação de danos, os cálculos de probabilidade 

tornam-se ineficientes, recorrendo-se a níveis de previsibilidade. A sistematização realizada 

por Sadeleer (2009, p. 77-79) adaptada da teoria alemã de categorização de riscos em função 

do nível de conhecimento206, distingue três tipos de riscos, hierarquicamente ordenados: riscos 

residuais, que não exigem medidas regulatórias; riscos certos, que são incluídos no princípio 

da prevenção; e riscos incertos, que são incluídos no princípio da precaução. 

Os riscos residuais são especulativos e inerentes à toda atividade humana, tendo 

em vista que são consequências imprevisíveis de uma atividade inserida em um cenário 

imprevisível do cotidiano. Os riscos certos são aqueles em que é possível estabelecer uma 

relação casual entre o evento que pode ocorre e a antecipação do dano como resultado, 

deixando incerto apenas o momento de sua ocorrência.  

                                                 
204 De acordo  com a Câmara “Cette tendance est manifestement renforcée par l’inclusion de l’approche de 
précaution dans les Règlements relatifs aux nodules et aux sulfures et dans la « clause type » de l’article 5, 
paragraphe 1, de l’annexe 4 au Règlement relatif aux sulfures”. Responsabilités et obligations des Etats dans le 
cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10. 
205 No âmbito do Tribunal Internacional do Direito do Mar, o caso Southern Bluefin Tuna entre a Austrália e a 
Nova Zelândia de 1999 e o caso MOX entre a Irlanda e o Reino Unido em 2001 apresentam argumentos do 
princípio da precaução, apesar da ausência de manifestação clara sobre o entendimento da corte sobre a 
normatividade e sobre a aplicação do princípio.  
206 “A categoria mais elevada é a dos perigos (Gefahren) riscos inaceitáveis, a qual corresponde o princípio da 
prevenção (Schutzprinzip). Perigos devem ser proibidos. O Risco residual (Restrisiko) compõe a categoria mais 
baixa. Puramente hipotéticos tais riscos devem ser tolerados pela sociedade e por isso escapam de medidas 
regulatórias. Como resultado, nem o princípio da prevenção nem o princípio da precaução (Vorsorgeanlaß) são a 
eles aplicados. Somente a categoria final, a dos riscos (Risiko) que estão localizados entre os riscos inaceitáveis e 
os riscos residuais é incluída no escopo do princípio da precaução” SADELEER, Nicolas de. Comentários sobre 
o status no direito internacional de três princípios ambientais. In: BARROS-PLATIAU, Ana Flávia et al. 
Proteção internacional do meio ambiente. Brasília: Unitar, UniCEUB, UnB, 2009, p. 77. 



 
109 

Os riscos incertos são riscos cuja ocorrência permanece incerta no âmbito 

científico, mas foram presumidos de um conhecimento mínimo, de fundamentos científicos 

com certo grau de consistência. O princípio da precaução atua nos casos cuja a relação de 

causa e efeito não se encontra claramente estabelecida, mas que exista plausibilidade 

científica razoável, a exemplo da poluição prolongada e seus efeitos tardios. 

O princípio da precaução possui seu campo de atuação nas situações de riscos 

incertos, que corresponde aos efeitos nocivos das atividades de produção de EMR no nível 

industrial por tempo prolongado. Os efeitos cumulativos enquadram-se na esfera dos riscos 

incertos, considerando o monitoramento ou acompanhamento ambiental das instalações EMR 

como resultado da aplicação de uma abordagem de precaução fundada nessas incertezas 

(SCHNEIDER, 2015, p. 426). 

O dano que enseja a aplicação do princípio da prevenção deve ser qualificado pela 

gravidade e irreversibilidade, apenas o fato do dano ser irreversível não justifica a aplicação 

de medidas precautórias pelo Estado, cabendo aferir a gravidade do dano antecipado através 

do estudo de impacto ambiental (BOISSON DE CHAZOURNES; MALJEAN-DUBOIS, 

2016, p. 15). O Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM), no caso Southern Bluefin 

Tuna, expressou sua opinião no sentido de que o dano grave/sério sobre o estoque de atum 

deva ser evitado através da ação prudente e cautelosa das partes207. 

Sob esse aspecto, os riscos incertos causados pela indústria de energia renovável 

offshore recaem sobre os ecossistemas marinhos e sobre a biodiversidade marinha e sua 

incerteza recai sobre os efeitos cumulativos da instalação e produção de diversas tecnologias 

de EMR em escala comercial. Os efeitos desconhecidos sobre a biodiversidade marinha dos 

impactos cumulativos negativos, a exemplo dos ruídos208, são motivos plausíveis para a 

aplicação de medidas de precaução, tendo em vista que o dano indicado pela CDB é 

caracterizado como ameaça de sensível redução ou perda de biodiversidade209. 

A incerteza científica do dano é o atributo que legitima o próprio princípio da 

precaução, no entanto a tentativa de previsão do dano grave ou irreversível no contexto de 

incerteza científica apresenta-se como um paradoxo, potencializado pela complexidade dos 

processos ecossistêmicos (SADELEER, 2009, p. 83). Somam-se a carência de dados 

                                                 
207 Decisão de 27 de agosto de 1999 do TIDM, parágrafo 77: “Considérant que, de l’avis du Tribunal, les 
parties devraient, dans ces conditions, agir avec prudence et précaution et veiller à ce que des mesures de 
conservation efficaces soient prises dans le but d’empêcher que le stock du thon à nageoire bleue ne subisse des 
dommages graves”.  
208 As ondas sonoras podem se propagar na água por centenas quilômetros e constitui uma poluição sonora com 
potencial prejuízo para a fauna aquática (UICN, 2014, p. 38). 
209 Preâmbulo da CDB. 
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científicos sobre os ecossistemas marinhos e a pouca maturidade tecnológica a esse cenário 

descrito, e como resultado tem-se a dificuldade de determinação de riscos incertos no 

desenvolvimento de EMR.  

Por consequência, permanece em aberto nas discussões sobre a aplicação do 

princípio da precaução a questão do nível em provas científicas são suficientes para desarmar 

o argumento de ausência de provas e impelir a adoção de medidas precautórias. Sobre provas 

científicas aptas, uma interpretação do princípio da precaução alterou a lógica do ónus da 

prova do dano ambiental, que tradicionalmente recaía sobre a pessoa que se opõe a uma 

atividade. Sob a nova perspectiva, com a incidência do princípio da precaução, deslocasse o 

ônus da prova para o empreendedor que realiza a atividade. Desta forma o sujeito da atividade 

necessitará provar que não causará danos ao meio ambiente antes de obter a concessão do 

direito de realizar a atividade ou eliminar substâncias potencialmente poluentes (SANDS, 

2003, p. 273). 

Os reguladores das atividades relacionadas às energias renováveis offshore, em 

sua maioria, adotam uma abordagem de precaução em relação ao ônus da prova de danos ao 

meio ambiente marinho. Esse modelo de regulação direciona apenas aos empreendedores os 

encargos econômicos de realização de pesquisas e análise de dados. Alguns autores entendem 

que a adoção apenas da precaução teria o efeito de paralisar o crescimento dessa atividade 

marinha e dificultar a geração de conhecimento sobre o meio ambiente marinho (WRIGHT, 

2015, p. 82).  

Para evitar esse efeito e promover a produção de EMR e a governança marinha, 

uma alternativa seria a escolha por uma abordagem de equilíbrio entre precaução e risco, com 

sua avaliação e gestão. Esse equilíbrio pode ser desenvolvido dentro do processo de PEM, 

com uma estrutura previsível, consistente e transparente, mas que proporcione flexibilidade na 

tomada de decisões. A natureza adaptável do PEM capaz de responder a situações de 

mudanças, adequa-se ao setor de EMR, cujo desenvolvimento ocorre pelo processo de 

aprendizado (O’HAGAN, 2017, p. 378). 

A gestão adaptativa dos riscos operacionaliza essa abordagem, assim permite a 

implementação da atividade e o monitoramento para que no decorrer do tempo haja dados 

científicos capazes de adaptar a abordagem e os requisitos regulamentares (WRIGHT, 2015, 

p. 82). Nessa abordagem de gestão de riscos, o princípio da precaução estaria manifesto 

através do monitoramento das atividades de instalação e produção de EMR, em especial as 

energias oceânicas ainda em fase experimental de implementação. 
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O princípio da prevenção e o princípio da precaução são fundamentos para os 

instrumentos jurídicos da Avaliação Ambiental Estratégica e da Avaliação de Impacto 

Ambiental como meios disponíveis para viabilizar a proteção do meio ambiente marinho no 

desenvolvimento das EMR. 

 

4.2 Os instrumentos normativos de gestão dos impactos ambientais das EMR 

  

A avaliação de impactos no meio ambiente pode ser realizada em diferentes níveis 

de atividades antrópicas, através de instrumentos jurídicos como a Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) e a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). A AIA é uma abordagem 

tradicional utilizada para indicar impactos ambientais em um projeto específico, com foco em 

propostas e medidas, concretas e objetivas. A AAE é uma abordagem mais recente para 

identificar e avaliar os prováveis efeitos ambientais de um plano ou programa, bem como suas 

alternativas. A AAE é direcionada para estratégias de desenvolvimento futuro com alto nível 

de incertezas (MOURA ET AL, 2010, p. 1). 

Portanto, a AAE possui a função de analisar políticas setoriais no intuito de 

identificar áreas adequadas para atividades específicas, como parques de energias renováveis 

offshore. No exercício dessa função a avaliação ambiental estratégica atua na gestão setorial 

para orientar o desenvolvimento prospectivo para a sustentabilidade. Enquanto a AIA opera 

em uma escala mais focada na atividade proposta para prevê impactos no seu 

desenvolvimento, na sua intensificação de usos de recursos ou nos efeitos das 

regulamentações propostas (AGARDY ET AL, 2011, p. 43). 

Entretanto, as avaliações ambientais das atividades de produção de EMR, em sua 

maioria, abordam apenas o potencial significado dos seus possíveis impactos, constando 

poucos estudos acerca do monitoramento in situ das instalações offshore de energia renovável. 

Essa ausência de dados gera incerteza dos efeitos potenciais de uma quantidade considerável 

de conversores de EMR interligados em rede. Assim as avaliações ambientais devem manejar 

esse déficit de conhecimento (COPPING ET AL, 2014, p.4), tanto na fase de tomada de 

decisão dos planos e programas de desenvolvimento de energias marinhas renováveis, com a 

ação da AAE, quanto na fase de análise de projetos de instalação de produção de EMR através 

da elaboração da AIA. 
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4.2.1 Avaliação Ambiental Estratégica das EMR no Planejamento do Espaço Marinho. 

 

A definição normativa de AAE encontra-se descrita no plano internacional pelo 

Protocolo sobre Avaliação Ambiental Estratégica da Convenção sobre Avaliação de Impacto 

Ambiental em um Contexto Transfronteiriço, ou Protocolo de Kiev210. A AAE corresponde à 

avaliação dos efeitos prováveis no ambiente e na saúde, composto pela delimitação do campo 

do relatório ambiental e sua elaboração, pela implementação de um processo de participação e 

de consulta do público, e pela consideração dos dois elementos anteriores na elaboração do 

plano ou programa211.  

A AAE pode ser compreendida como o processo sistemático de avaliação das 

consequências ambientais de políticas, planos e programas em fase de proposta, com o escopo 

de garantir a inclusão dos impactos ambientais de forma integral e a sua abordagem adequada 

na fase de tomada de decisão, de acordo com as considerações econômicas e sociais 

(SADLER, VERHEEM, BASS, 1996, p. 267). 

A evolução conceitual da AAE inicia-se pela extensão do conceito e da prática de 

AIA direcionada para utilização de abordagens semelhantes nas fases de tomada de decisão, e 

progressivamente, reconhece-se a necessidade de abordagens mais proativas e estratégicas. 

Essa abordagem proativa sugere que a AAE deveria atuar de forma direta no processo de 

criação de políticas, planos e programas, com a finalidade de aumentar sua capacidade de 

influenciar as prioridades das decisões e facilitar a integração ambiental e a sustentabilidade 

na tomada de decisão (LOBOS, PARTIDARIO, 2014, p. 34). 

Não obstante o esforço evolutivo, a prática de elaboração da AAE indica a forte 

presença do paradigma técnico-racional212, nos moldes da AIA, que destina a AAE como meio 

capaz de fornecer informações produzidas cientificamente para uso na formulação de decisão 

                                                 
210 O Protocolo de Kiev foi aprovado por uma reunião extraordinária das Partes na Convenção de Espoo, 
realizada em 21 de maio de 2003, durante a Conferência Ministerial "Meio Ambiente para a Europa" e entrou em 
vigor em 11 de julho de 2010. 
211 Artigo 2 (6) do Protocolo de Kiev, de 2003: “L’expression «évaluation stratégique environnementale»     
désigne l’évaluation des effets probables sur l’environnement, y compris sur la santé, qui comprend la 
délimitation du champ d’un rapport environnemental et son élaboration, la mise en œuvre d’un processus de 
participation et de consultation du public et la prise en compte du rapport environnemental et des résultats du 
processus de participation et de consultation du public dans un plan ou programme”.  
212 O núcleo do paradigma técnico-racional é liderado por um forte foco na identificação e definição de 
objetivos e, em seguida, desenvolvendo e implementando meios adequados para alcançá-los. As decisões 
públicas devem basear-se em dados objetivos. Há uma análise dedutiva lógica e uma comparação sistemática de 
alternativas baseadas em análises científicas. A EIA foi gerada neste contexto, como um instrumento de análise 
técnico-científica, para "objetivamente" informar os processos de decisão, através da previsão e análise das 
consequências ambientais de diferentes alternativas de desenvolvimento (LOBOS, PARTIDARIO, 2014, p. 36). 
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racional e objetiva. Há, portanto, uma verdadeira separação do espaço de elaboração da AAE 

e o espaço de decisões políticas (LOBOS, PARTIDARIO, 2014, p. 36-37).  

Como exemplo, as AAE elaboradas para a implementação de parques eólicos 

marinho no Round 2 e Round 3 possuíam o objetivo de fornecer uma estrutura de 

identificação e abordagem dos impactos ambientais das rodadas de licenciamento. As AAE 

foram realizadas como exercício de coleta de informações para apoiar futuros processo de 

planejamento, voltadas para uma visão geral dos potenciais efeitos da construção de parques 

eólicos offshore nas águas sujeitas à jurisdição do Reino Unido. Assim como as 

recomendações para medidas de limitação, de caráter precautório, não foram consideradas no 

processo de tomada de decisão dos principais programas de energias eólica marinha 

(WOOLLEY, 2015, p. 771-775). O procedimento de elaboração das AAEs no Reino Unido 

para a expansão significativa da energia eólica offshore seguiu o modelo técnico racional. 

Ocorre que alguns aspectos atuais estão impulsionando a compreensão conceitual 

da AAE para uma abordagem deliberativa, dentre os quais: a necessidade de uma maior 

flexibilidade e adaptabilidade para lidar com as arenas de decisão complexas; a 

implementação de uma avaliação voltada para o processo de tomada de decisão; o potencial 

de fortalecer as capacidades institucionais e governamentais que apoiam os processos de 

políticas, planos e programas; a contribuição para o diálogo colaborativo e construtivo de 

planejamento (LOBOS, PARTIDARIO, 2014, p. 38). 

Para adequar-se a essas alterações estruturais no processo de deliberação e de 

governança, cujo planejamento do espaço marinho encontra-se inserido, a AAE não deve 

apenas se adaptar ao seu contexto, mas deve influenciar a estrutura das tomadas de decisões 

(LOBOS, PARTIDARIO, 2014, p. 39). A atitude proativa da AAE contribui para mudanças a 

longo prazo, em especial para a consecução de seu objetivo final, qual seja, a integração de 

questões ambientais e de sustentabilidade no processo político de construção de decisão 

(THERIVEL, 2012, p. 9). 

O objetivo acima está descrito no artigo 1° da Diretiva 2001/42/CE, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente na União Europeia. A 

Diretiva 2001/42/CE visa estabelecer um nível elevado de proteção ambiental e contribuir 

para integração das questões ambientais nos planos e programas, como ações de promoção do 

desenvolvimento sustentável213. A Diretiva 2001/42/CE pode oferecer elementos de análise de 

                                                 
213 Artigo 1 da Diretiva 2001/42/CE: “A presente directiva tem por objectivo estabelecer um nível elevado de 
protecção do ambiente e contribuir para a integração das considerações ambientais na preparação e aprovação de 
planos e programas, com vista a promover um desenvolvimento sustentável. Para tal, visa garantir que 
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boas práticas para a aplicação da AAE nos planos e programas de EMR, bem como o 

Protocolo Kiev. 

Algumas considerações podem ser formuladas para a AAE prevista na Diretiva 

2001/42/CE: a) aplica-se a certos planos e programas, havendo casos de exclusão214, com 

regras complexas para a sua determinação; b) não se aplica à política215; c) acepção ampla do 

conceito de ambiente a ser aplicado216, com a inclusão de fatores sociais e econômicos; d) 

ênfase nas alternativas, que são constantemente mencionadas e previstas no relatório 

ambiental217; e) estabelece limites de informações contidas nos relatórios ambientais218, que na 

prática serão determinadas por tentativa e erro; f) melhoria na transparência do processo de 

decisão 219 ; g) monitoramento da implementação, dos seus efeitos reais, do plano ou 

programa220, que irá contribuir para as AAE subsequentes; h) referência da AAE como uma 

extensão da AIA do projeto; e i) muitas questões abertas para a interpretação dos tribunais, 

como “autoridades”, alternativas “razoáveis”, nível de detalhe para o relatório (THERIVEL, 

2012, p. 26-33). 

Ainda no âmbito do direito internacional, a CDB, suas subsequentes decisões e 

iniciativas fundamentam a AAE, por exigir dos Estados Partes a implementação de 

dispositivos adequados para garantir que as consequências ambientais de programas e 

políticas, que são susceptíveis de ter efeitos negativos significativos sobre a biodiversidade, 

sejam devidamente consideradas. Apesar de não tratar especificamente das EMR, sua 

aplicação torna-se relevante para aplicação da AAE no setor. (MCDONALD; 

VANDERZWAAG, 2015, p. 306). 

                                                                                                                                                         
determinados planos e programas, susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente, sejam sujeitos a uma 
avaliação ambiental em conformidade com o nela disposto”. 
214 Artigo 2, “a” e artigo 3 da Diretiva 2001/42/CE. 
215 Artigo 3, (1) da Diretiva 2001/42/CE. 
216 Artigo 5, (1) e Anexo I, “f” da Diretiva 2001/42/CE, que por interpretação abrangente do termo ambiente ao 
indicar os efeitos, incluindo os efeitos secundários, cumulativos, sinérgicos, de curto, médio e longo prazo, 
permanentes e temporários, positivos e negativos, referentes às “questões como a biodiversidade, a população, a 
saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os factores climáticos, os bens materiais, o 
património cultural, incluindo o património arquitectónico e arqueológico, a paisagem e a inter-relação entre os 
factores supracitados”. 
217 Artigo 5, (1) da Diretiva 2001/42/CE. 
218 Artigo 5, (2) da Diretiva 2001/42/CE. 
219 Artigo 9, “b” da Diretiva 2001/42/CE: “Uma declaração resumindo a forma como as considerações 
ambientais foram integradas no plano ou programa e como o relatório ambiental elaborado em conformidade 
com o artigo 5°, as observações apresentadas em conformidade com o artigo 6° e os resultados das consultas 
realizadas em conformidade com o artigo 7° foram tomados em consideração em conformidade com o artigo 8°, 
bem como as razões que levaram a escolher o plano ou programa aprovado, à luz de outras alternativas razoáveis 
abordadas”. 
220Artigo 10 da Diretiva 2001/42/CE. 
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Da mesma forma, a CNUDM não faz menção direita a AAE, contudo pode-se 

extrair sua fundamentação da obrigação geral de preservação do meio ambiente marinho 

contida na sua Parte XII. A obrigação de proteção e preservação é reconhecido como direito 

internacional consuetudinário, além de ter sua normatividade reforçada pelo princípio da 

prevenção, seu principal corolário. O conteúdo genérico dessa obrigação, a priori, legitima a 

AAE como boa prática que visa a proteção e preservação do meio ambiente marinho, e 

ademais, para alcançar uma gestão sustentável do meio ambiente marinho (SCHNEIDER, 

2015, p. 347).  

A AAE está prevista de forma mais detalhada no Protocolo Kiev à Convenção de 

Espoo, de 2003, e que fornece um quadro normativo para além da UE, aberto aos membros da 

ONU (COMISSÃO EUROPEIA, 2016, p. 19). Os requisitos contidos no Protocolo de Kiev 

são similares e compatíveis com os dispostos na Diretiva 2001/42/CE, com algumas 

diferenças relacionadas aos efeitos transfronteiriços, à inclusão das questões de saúde como 

meio ambiente, à maior ênfase na participação pública, às questões de políticas e legislações, 

e aos requisitos de ratificação, integração, implementação, modificação (THERIVEL, 2012, p. 

34). 

Uma análise dos conteúdos normativos permite extrair alguns princípios básicos 

da AAE relacionados com fases e técnicas do instrumento de avaliação: a) A AAE é uma 

ferramenta destinada para melhorar a ação estratégica e não um procedimento posterior à 

tomada de decisão; b) a AAE deve promover a participação de outras partes interessadas no 

processo de construção da ação estratégica221, com a necessária publicidade das decisões, de 

seus motivos, pressupostos e incertezas; c) a AAE deve se concentrar nas questões ambientais, 

sustentáveis e limites no nível apropriado para o planejamento, não deve ter o nível de 

detalhamento da AIA; d) a AAE deve ajudar a identificar a melhor opção para a ação 

estratégica, através de avaliação de diferentes opções do plano e programa; e) a AAE tem o 

objetivo de minimizar os impactos negativos e otimizar os positivos, além de compensar as 

perdas ambientais, com a aplicação do princípio da precaução; e por fim f) a AAE deve 

garantir que os planos e programas não excedam os limites, atuando apenas quando aos 

impactos com os danos irreversíveis (THERIVEL, 2012, p. 8).   

Em consonância com o quadro normativo da AAE, resta perquirir sobre sua 

aplicação aos planos e programas do setor de EMR. Em primeiro lugar, sua aplicação da AAE 

                                                 
221 Assegurando um processo de consulta eficaz e precoce que esteja em conformidade com os requisitos da 
Convenção de Aarhus de Acesso à informação, participação do público e acesso à justiça no domínio do 
ambiente, assinada em 1998, com entrada em vigor em 2001.  
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sugere a inclusão de um conjunto amplo de informações ambientais relevantes para a tomada 

de decisão. Essa conjuntura deve favorecer para a escolha por soluções mais sustentáveis e 

efetivas, que são compatíveis com as novas exigências do setor de energias (PANG ET AL, 

2014, p. 355). O enquadramento legal das EMR, dentro da UE, como atividade passível de 

AAE está previsto como plano e programa de do setor de energia222, salvo as reservas contidas 

no artigo 3° da Diretiva 2001/42/CE223. 

Os planos e programas de EMR estão inseridos em dois quadros de governança 

global, a governança marinha e a governança das mudanças climáticas. A governança das 

mudanças climáticas escapa ao objetivo do trabalho direcionado para aferição da 

compatibilidade entre o desenvolvimento de EMR e a proteção internacional do meio 

ambiente marinho. No entanto, as questões ambientais oriundas das mudanças climáticas 

podem influenciar os efeitos dos planos e programas de EMR.  

Tendo em conta que as interações entre os sistemas de energia, o clima e o meio 

ambiente estão envoltas por uma complexidade de difícil avaliação, a AAE pode ser de grande 

contribuição, mesmo diante de incertezas consideráveis, para avaliar opções políticas e 

encontrar abordagens de mitigação e métodos de adaptação (PANG ET AL, 2014, p. 355). 

Dentre as consequências das mudanças climáticas nos mares e oceanos, pode-se destacar a 

elevação dos níveis dos oceanos, o aumento na temperatura dos oceanos, variações dos níveis 

de salinidade, mudanças na circulação de massas de água, decréscimo na concentração de 

oxigênio, aumento no nível dos mares (GIEC, 2014, p. 42-26).  

Tais previsões de alterações no meio ambiente marinho podem influenciar na 

tomada de decisão sobre os planos ou programas de EMR, em razão da sua atuação na 

evolução da linha de base do plano ou programas. Portanto, no âmbito da AAE deve-se 

considerar os cenários de mudanças climáticas na fase inicial do processo, com a delimitação 

de cenários que podem afetar de forma negativa o plano ou programa, ou podem acentuar os 

impactos sobre a biodiversidade ou outros fatores ambientais (COMISSÃO EUROPEIA, 

2013, p. 37-39) 

                                                 
222 Artigo 3, (2), “a” da Diretiva 2001/42/CE. 
223 As AAE realizadas no Reino Unidos, apesar do nome e de estarem direcionadas para avaliação de alterações 
ambientais não foram elaboradas nos moldes da Diretiva 2001/42/CE, por alegações do plano e programa de 
EMR não foram enquadrados na previsão da Diretiva. Assim as medidas ad hoc não podem ser equiparadas a um 
processo juridicamente vinculativo que requer a preparação e publicação de um relatório sobre os prováveis 
efeitos ambientais dos planos de desenvolvimento e alternativas razoáveis para eles, realização de consultas 
formais com consultores estatutários (incluindo órgãos de conservação da natureza), o público e, quando 
necessário, com estados vizinhos, vinculando a escolha da ação estratégica a levar em consideração as 
informação obtidos pela avaliação e fornecer uma explicação fundamentada para a escolha do plano sobre 
alternativas razoáveis e sobre como as considerações ambientais foram integradas no plano (WOOLLEY, 2015, 
p. 771-775). 
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Outro procedimento a ser adotado pela AAE que interage com as questões das 

mudanças climáticas e a biodiversidade é a analisar as tendências de linha de base224 em 

evolução, em constante movimento e permeadas de incertezas, particularmente para planos e 

programas que resultem em grandes projetos ou de longa duração, em escalas de tempo 

superior a 20 anos. A análise da evolução da linha de base deve incorporar a avaliação de 

vulnerabilidade225 e a avaliação da consistência e coerência do plano ou programa com os 

objetivos e objetivos políticos relevantes para a proteção da biodiversidade e as mudanças 

climáticas. (COMISSÃO EUROPEIA, 2013, p. 39-42). 

A evolução da linha de base foi considerada para a elaboração da AAE do Plano 

de Desenvolvimento de Energia Offshore na Irlanda, que inclui informações sobre questões-

chaves e tendências futuras para cada uma das espécies. As informações analisam as 

condições atuais, com considerações sobre impactos na biodiversidade e mudanças climáticas, 

e como elas podem mudar no futuro em caso de ausência da implementação do Plano de 

Desenvolvimento de Energia Offshore. As questões-chaves e tendências futuras foram 

utilizadas informar a avaliação individual de áreas destinadas para energia eólica offshore, 

maremotriz e por ondas, e a avaliação dos efeitos cumulativos associados a diferentes níveis 

de desenvolvimento (SEAI, 2010, p. 120-205) 

Em relação à inserção dos planos e programas de EMR na governança marinha, 

estes estão localizados na gestão de espaço marinho e podem utilizar duas estruturas amplas 

de governança, o Planejamento do Espaço Marinho e/ou a Avaliação Ambiental estratégica, 

de forma simultânea ou isolada. O PEM e a AAE fornecem uma regulação adicional 

abrangente e podem exercer uma função de incorporação da ciência na tomada de decisão 

(WRIGHT, 2014b, p. 28). 

A prática revela a potencialidade da AAE fortalecer e agilizar os processos de 

AIA no nível do projeto ao identificar o alcance dos potenciais impactos e as necessidades de 

informações. A desoneração financeira dos empreendedores de EMR seria um dos benefícios 

                                                 
224 A evolução da linha de base corresponde à forma com que o estado atual do meio ambiente deverá mudar no 
futuro com ou sem implementação do PP. É necessário compreender a evolução provável da linha de base sem o 
PP proposto à luz das mudanças esperadas no Clima, sejam positivas ou negativas, bem com deve considerar o 
resultado da implementação de outros PPs no local. (COMISSÃO EUROPEIA, 2013, p. 39-40). 
225 A avaliação de vulnerabilidade é a análise dos impactos esperados, dos riscos e da capacidade de adaptação 
de uma região ou setor aos efeitos das mudanças climáticas. A avaliação da vulnerabilidade engloba mais do que 
a simples mensuração dos danos potenciais causados por eventos resultantes das mudanças climáticas, também 
inclui uma avaliação da capacidade da região ou do setor de se adaptar. No contexto das mudanças climáticas, o 
IPCC define a vulnerabilidade às mudanças climáticas como o grau em que um sistema é suscetível ou não é 
capaz de lidar com os efeitos adversos das mudanças climáticas, incluindo a variabilidade climática e os 
extremos. In: Climate – ADAPT: European Climate Adaptation Platform. Disponível em: <http://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/vulnerabilities-and-risks>. 
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do AAE nesse contexto, pois já estabelece alguns dados de linha de base, auxiliam na 

localização dos dispositivos de conversores. A AAE pode ser, especialmente, útil em 

jurisdições que não possuem processos de licenciamento e consentimento ou que não estão 

consolidados, pois tem o potencial de divulgar os requisitos desses procedimentos 

administrativos (HUERTAS-OLIVARES; NORRIS, 2008, p. 400). 

Importante destacar a abordagem peculiar da AAE de planos e programas de 

atividades no meio ambiente marinho, como o desenvolvimento de EMR, por ser elaborada 

em um ambiente de complexidade ecossistêmica, de lacunas de conhecimento e de pouco 

compreensão das interações ambientais das tecnologias de EMR. A abordagem volta-se para a 

aferição das linhas de base ambiental em grande escala, mais detalhada que as AAE 

tipicamente de atividades terrestres, com o objetivo de indicar restrições ambientais e fornecer 

orientações para os proponentes de projetos de EMR, como o ocorrido no processo de PEM 

da Escócia226 (WRIGHT, 2014b, p. 29). 

Em linhas gerais, a AAE dos planos e programas de EMR possui o objetivo de 

colocar as questões ambientais em conjunto com as econômicas e sociais dentro do processo 

de escolhas das ações estratégicas. Essa função conflui com a perspectiva da abordagem 

ecossistêmica do PEM, qualificando a AAE como instrumento dotado de capacidade para 

promover a gestão integral dos recursos marinho e a sustentabilidade ecológica dos mares e 

oceanos. 

Para que a AAE cumpra a sua destinação de forma eficaz e forneça uma proteção 

ambiental precoce às atividades econômicas, aponta-se para duas condições importantes, a 

primeira possui a natureza estrutural e a segunda caráter educacional. Em primeiro lugar, 

deve-se dispor sobre o órgão responsável pela realização da avaliação, com a intenção de 

estruturar o processo de maneira que seja possível identificar a melhor abordagem para a 

atividade planejada, no caso o desenvolvimento de EMR, do ponto de vista ambiental e para 

garantir a identificação de impactos negativos e, por conseguinte, evitar que as potenciais 

                                                 
226 Em 2007, como parte do processo PEM, o governo escocês encomendou uma AAE para examinar as 
interações ambientais da EMR, informar uma estratégia para o desenvolvimento de EMR e fornecer uma 
referência para os reguladores e as partes interessadas para apoiar a tomada de decisões ao nível do projeto. A 
AAE escocês foi produtivo na medida em que identificou áreas-chave de sensibilidade e resultou na produção de 
uma série de estudos relevantes. No entanto, embora todas as partes concordaram que as lacunas de dados eram 
uma lacuna fundamental e que havia uma necessidade óbvia de desenvolver um programa de pesquisa 
estruturado e priorizado, a AAE não continha nenhuma recomendação ou provisão para preencher as lacunas de 
conhecimento identificadas. O governo escocês fez esforços subseqüentes nesse sentido. Pouco depois da 
conclusão da AAE, um grupo de acompanhamento foi formado para identificar os projetos que precisavam ser 
iniciados e financiados para reduzir as lacunas de conhecimento. O Programa de Energia Renovável Marinha foi 
criado em 2011 para fornecer insumos científicos e apoio à elaboração de políticas e ao licenciamento da EMR e 
seu Grupo de Pesquisa de Energias Renováveis da Escócia completou 15 projetos de pesquisa científica até à 
data, com 19 projetos contínuos e adicionais planejados para o futuro (WRIGHT, 2014b, p. 29). 
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fontes de danos sejam escolhidas no processo de tomada de decisão. A segunda condição está 

direcionada para as autoridades competentes para decidir sobre o plano e programa de 

desenvolvimento de EMR, qual seja, a preparação dessas autoridades para que sejam guiados 

pelas conclusões extraídas do processo de avaliação (WOOLLEY, 2015, p. 775). 

Por fim as vantagens da previsão de AAE, o procedimento de avaliação ajuda na 

implementação efetiva dos planos e programas, como os de EMR e garante a não ocorrência 

de impactos não intencionais. Além de racionalizar o processo de tomada de decisão, 

resultando em aprovação da ação estratégica com mais rapidez por auditores. A AAE possui a 

capacidade de evitar longos procedimentos ao nível de aprovação de projetos, acelerando e 

direcionando a AIA (THERIVEL, 2012, p. 17). 

A AAE dos planos e programas de EMR está direcionada para analisar os efeitos 

cumulativos da instalação e produção de energias renováveis em ambiente offshore, bem 

como inserir questões de efeitos ambientais decorrentes das mudanças climáticas e avaliar os 

impactos dessas interações na diversidade biológica marinha. Esses aspectos são de difícil 

avaliação pelo instrumento de AIA, focado apenas para a avaliação ambiental de propostas de 

projetos de instalação e produção de parques de EMR. 

Após a exposição da importância da AAE para o plano e programas de 

desenvolvimento de EMR, como instrumento de proteção ambiental dentro do processo de 

Planejamento do Espaço Marinho, cabe uma análise sobre sua compatibilidade com o sistema 

jurídico brasileiro. Atualmente não há qualquer previsão legal a nível federal da AAE como 

instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente227. 

No entanto, algumas tentativas institucionais de implementação da AAE no 

Brasil228 e a utilização no nível estadual em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, bem 

como nos setores empresariais de energia elétrica, transporte, petrolíferas e turismo, 

demostram seu uso por meio de normativas e estruturas próprias (GARCIA; SOUZA, 2016, p. 

132). 

Com aplicação específica na indústria offshore no Brasil, a Avaliação Ambiental 

de Área Sedimentar (AAAS), instituída pela Portaria Interministerial do Ministério das Minas 

                                                 
227 O PL 261/2011, o PL 4996/2013 a ele apensado, visa alterar a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a fim 
de dispor sobre a avaliação ambiental estratégica de políticas, planos e programas. Atualmente o projeto de lei 
foi desarquivado e de acordo com a última atividade legislativa em 28/05/2015, a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), através do Parecer do Relator, Dep. José Fogaça (PMDB-RS), é favorável pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e pela rejeição do PL 
4996/2013, apensado. 
228 O Ministério do Meio Ambiente fez, em 2002, um estudo denominado “Avaliação Ambiental Estratégica”, 
no qual se fez uma revisão de literatura a respeito do tema e se abordou possibilidades de introdução da AAE no 
Plano Plurianual, no setor de energia elétrica e de transportes.  
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e Energia e do Ministério do Meio Ambiente - MME/ MMA nº 198/12, pode ser comparada, 

guardada as suas peculiaridades, aos modelos de AAE estabelecidos na UE. A própria 

definição de AAAS229, traz alguns elementos da AAE, como a avaliação ambiental prévia, 

com inclusão dos aspectos econômicos e sociais, indicando os potenciais impactos 

socioambientais relacionados à atividade econômica, que posteriormente será utilizada para 

classificação de aptidão da área avaliada e para definição de recomendações a serem 

integradas ao processo de consentimento (licitatório). 

Soma-se à essa prática, o contexto internacional em que o Brasil está inserido, 

como Estado Parte da CNUDM e da CDB, que fundamentam a aplicação da AAE nos planos 

e programas de desenvolvimento de EMR. Portanto, pode-se inferir que o instrumento 

normativo de AAE é compatível com a legislação brasileira230 e pode ser utilizado no futuro 

processo de PEM, bem como na avaliação de futuras políticas públicas de incentivo para a 

produção de EMR. Em seguida, passa-se para uma análise semelhando da AIA no contexto de 

proteção ambiental dos projetos de EMR.  

 

4.2.2 Avaliação de impacto ambiental para instalação e produção de EMR 

 

A avaliação de Impacto Ambiental (AIA) tem sua definição normativa no âmbito 

do direito internacional prevista na Convenção Relativa à Avaliação dos Impactos Ambientais 

num Contexto Transfronteiras, Convenção de Espoo, em 1991. De acordo com o tratado, a 

avaliação de impacto ambiental corresponde ao procedimento nacional destinado à avaliação 

de provável impacto que uma atividade proposta terá no meio ambiente231, cujo conceito de 

impacto significa os efeitos causados por uma atividade proposta no meio ambiente, 

compreendido em seu sentido amplo232. 

                                                 
229 Artigo 2, I, da Portaria MME/MMA nº 198/12: “Avaliação Ambiental de Área Sedimentar - AAAS: processo 
de avaliação baseado em estudo multidisciplinar, com abrangência regional, utilizado pelos Ministérios de Minas 
e Energia e do Meio Ambiente como subsídio ao planejamento estratégico de políticas públicas, que, a partir da 
análise do diagnóstico socioambiental de determinada área sedimentar e da identificação dos potenciais impactos 
socioambientais associados às atividades ou empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás 
natural, subsidiará a classificação da aptidão da área avaliada para o desenvolvimento das referidas atividades ou 
empreendimentos, bem como a definição de recomendações a serem integradas aos processos decisórios 
relativos à outorga de blocos exploratórios e ao respectivo licenciamento ambiental” 
230 Para maior compreensão da adequação da AAE, ver: MALVESTIO, A. C.; MONTAÑO, M. Effectiveness of 
strategic environmental assessment applied to renewable energy in Brazil. Journal of Environmental Assessment 
Policy and Management, v. 15, n. 02, p. 1340007, jun. 2013; e SILVA, H. V. O. et al. Key recent experiences in 
the application of SEA in Brazil. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, p. 1450009, 8 
maio 2014. 
231 Artigo 1, “vi” da Convenção de Espoo.  
232 Artigo 1, “vii” da Convenção de Espoo: “Le terme "impact" désigne tout effet d'une activité proposée sur 
l'environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage 
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A AIA é um instrumento de gestão ambiental adotado no direito ambiental de 

diversos Estados, no direito internacional e nas agências intergovernamentais de 

financiamento, com o objetivo de apoio ao licenciamento de projetos públicos ou provados 

que susceptíveis de provocar efeitos significativos ao meio ambiente (GUERRA et al, 2015, p. 

182).  

Apesar de algumas variações, a AIA segue as seguintes etapas: a) triagem da 

proposta de desenvolvimento, para determinar a existência de efeitos significativos ao meio 

ambiente; b) escalonamento de dados das avaliações ambientais existentes e das principais 

questões do local de implantação do projeto; c) estudo de linha de base sobre o status do 

ambiente receptor da proposta; d) avaliação dos impactos compreendendo a avaliação das 

potenciais interações, as considerações sobre opções de mitigação de impactos e detalhamento 

dos efeitos residuais; e) relatório ambiental com compilação da declaração de efeitos e da 

documentação de suporte; f) envio e consentimento, que inicia o processo de consentimento 

para determinar se o projeto é permitido e em que condições (WRIGHT, 2014b, p. 24). 

Esse processo de avaliação visa a proteção ambiental, sendo utilizado em sua 

maioria para projetos instalados onshore, assim a maioria das atividades econômicas 

desenvolvidas no espaço marinho são implementadas sem prévia AIA233 (GUERRA et al, 

2015, p. 182). Não obstante, a aplicação da AIA para projetos localizados nos mares possui 

fundamento normativo na CNUDM e na CDB.  

A CNUDM impõe ao Estados Partes a responsabilidade de realizar, na medida do 

possível, AIA quando as atividades previstas sob sua jurisdição causarem poluição substancial 

ou alterações significativas e prejudiciais ao ambiente marinho234. Da mesma forma, a CBM 

prevê que as Partes, na medida do possível e a depender do caso, devem estabelecer 

procedimentos adequados que obrigue a elaboração de AIA de projetos propostos que possam 

resultar em sensíveis efeitos negativos sobre a biodiversidade235, incluindo a marinha.  

Sob outra perspectiva, a AIA é considerada um princípio do direito internacional 

corolário da prevenção, que impõe uma obrigação geral dos Estados de avaliar os impactos 

                                                                                                                                                         
et les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs» il désigne également 
les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces 
facteurs". 
233 A discussão sobre a adoção de AIA para projetos de EMR, disseminada na análise minuciosa dos reguladores 
ambientais e dos órgãos de conservação da natureza, não atingiu as outras indústrias marinha mais estabelecidas, 
como a pesca e o transporte (MERRY, 2014). 
234 Artigo 206, da CNUDM. 
235 Artigo 14, (1), “a”, da CDB. 
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ambientais de atividades que possam causar danos ao meio ambiente (SCHNEIDER, 2015, p. 

378), também previsto no Princípio 17 da Declaração do Rio236. 

No domínio do direito regional da UE, a AIA foi introduzida nos Estados 

Membros através da Diretiva 85/337/CE, que posteriormente foi alterada por outras diretivas 

até sua compilação na Diretiva 2011/92/UE237. Os Estados Membros possuíam uma margem 

de discricionariedade, nomeadamente na etapa de triagem, que resultou em processos 

administrativos heterogêneos, com a incidência abrangente de AIA em alguns Estados e mais 

restritos em outros. A edição da Diretiva 2014/52/CE é uma tentativa de resolução dessas 

disparidades (GUERRA et al, 2015, p. 183). 

Portanto, a Diretiva AIA dispõe sobre a obrigação processo de autorização e da 

AIA238, indica a definição de projetos239 e quais os projetos públicos e privados estão sujeitos 

à AIA como requisito de consentimento. As instalações de ERM estão incluídas dentro da 

concepção de projeto, resta perquirir sobre a obrigatoriedade da realização da AIA. A Diretiva 

AIA distingue as atividades com AIA obrigatório, elencadas no Anexo I e as atividades, 

determinadas no Anexo II, cuja apreciação de existência de efeitos significativos deve ser 

realizada tendo em conta os critérios contidos no Anexo III. A energia eólica está prevista no 

Anexo II, (3), “i”, que implica na sua triagem para aferição de existência ou não de impactos 

relevantes ao meio ambiente. 

A Diretiva 2014/52/CE não incluiu no anexo II as novas tecnologias de energia 

renovável marinha, perdendo a oportunidade de regular os projetos desse setor econômico em 

expansão por toda a Europa (O'HAGAN ET AL, 2015, p. 14). Como consequência cada 

Estado-Membro irá determinar o cabimento de AIA para os projetos de EMR de acordo com 

seu processo de consentimento, fato que contribui para as diferenças entre processos e 

procedimentos (SIMAS ET AL, 2015, p. 58).  

Para alguns países a elaboração da AIA deve ocorrer em todos os projetos de 

EMR, como a França, Bélgica e a Espanha, mesmo que simplificado; ou a autoridade 

competente elege caso a caso os projetos sujeitos à AIA, como a Escócia, Dinamarca, Irlanda, 

                                                 
236 Princípio 17 da Declaração do Rio de 1992: “A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, 
será efetuada para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio 
ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade nacional competente”. 
237 Directiva 97/11/CE, Directiva 2003/35/CE e Directiva 2009/31/CE. 
238 Artigo 2, (1), alterado pela Diretiva 2014/52/CE: “Os Estados-Membros tomarão as disposições necessárias 
para garantir que, antes de concedida a aprovação, os projetos que possam ter impactos significativos no 
ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensão ou localização, fiquem sujeitos a um pedido de 
autorização e a uma avaliação dos seus impactos no ambiente. Esses projetos são definidos no artigo 4”. 
239 Artigo 1, (2), “a” da Diretiva 2011/92/UE, não alterada pela Diretiva 2014/52/CE.  
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Inglaterra, ou a AIA seria exigida em situação específicas, como Irlanda do Norte, Portugal 

(LE LIÈVRE; O’HAGAN, 2015, p. 43-49, IEA, 2015, p. 25-30).   

A AIA ocorre dentro do processo de consentimento determinado por cada Estado 

Membro, que pode envolver um conjunto de licenças expedidas por diferentes autoridades, ou 

seguir o modelo “one-stop-shop”, ou a criação de “lead agency”. O modelo one-stop-shop 

concentra o processo de consentimento em um órgão ou autoridade reguladora, que estaria 

responsável por tratar diretamente com a empresa proponente e com outros setores 

governamentais relevantes. As vantagens desse modelo seria a redução da carga para as 

empresas de EMR e permitir uma consulta coordenada entre as partes interessadas e uma 

avaliação mais holística dos projetos (WRIGHT, 2014a, p. 46). 

O modelo one-stop-shop é considerado por parte do setor de EMR como o melhor 

modelo de processo de consentimento (LE LIÈVRE; O’HAGAN, 2015, p. 4, WRIGHT, 

2014a, p. 46). Entretanto, apesar do intuito de diminuir problemas administrativos, sua 

implementação pode ser complexa devido ao nível elevado de alteração institucional 

necessária, ou mesmo uma reestruturação administrativa (SIMAS ET AL, 2015, p. 58). Além 

da necessidade das emendas para compatibilizar diversas normas regulamentares, e por 

abordar apenas elementos ambientais marinhos (IEA, 2015, p. 42), alguns problemas práticos 

dessa abordagem foram apontados por usuários desse sistema, como a ilusão de aceleração do 

processo de consentimento, problemas oriundos da aproximação entre reguladores e empresas 

de EMR e ausência de orientação especializada por falta de recursos (SCARFF ET AL, 2015, 

p. 101; SIMAS ET AL, 2015, p. 57).  

Quando a complexidade institucional não permite a criação de um órgão único 

para reger o processo de consentimento, a opção pelo modelo de lead agency implicaria na 

atribuição de responsabilidade a uma agencia pré-existente pela coordenação de 

procedimentos de consentimento paralelos. Nessa abordagem, o empreendedor demanda em 

apenas um órgão, que não implicaria em um estreitamento nas relações, tendo em vista que a 

agência escolhida não perderia suas atribuições nem estaria investida de poderes ou 

autoridade adicional240 (WRIGHT, 2014a, p. 47). 

A diferença entre a abordagem one-stop-shop e as outras seria a possibilidade de 

um mesmo órgão conceder a aprovação da AIA entre os outros serviços, possibilitando uma 

apreciação holística de todo o processo de consentimento de projetos de EMR. Enquanto nas 

                                                 
240 Ainda há a possibilidade, ainda não posta em prática, da criação de um grupo de trabalho composto por 
representantes de outros órgãos reguladores relevantes, que poderia conceder aprovações ou prestar consultas e 
coordenação entre departamentos para auxiliar nas tomadas de decisões (WRIGHT, 2014a, p. 47).   
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outras abordagens, os serviços de concessão de cada órgão seriam paralelamente realizados, o 

que demandaria um grau de coordenação elevado para efetivar a proteção ambiental dos 

locais afetados pelos projetos. 

Além da influência do modelo adotado para o processo de consentimento na 

determinação da autoridade responsável, outras questões são pertinentes, como as 

peculiaridades da AIA no meio ambiente marinho, a ausência de dados e incertezas científicas, 

e a aplicação de uma mesma regulamentação de AIA para a produção de eólica offshore e para 

a produção de energias oceânicas. 

O meio ambiente marinho é mais difícil de estudar, seja pelas limitações 

resultante do alto custo, pela inacessibilidade ou pelo baixo desenvolvimento em comparação 

com as atividades em ambiente onshore. As pesquisas de AIA de uma atividade situada no 

meio marinho enfrentam essas barreiras, que pouco a pouco são reduzidas pelo aumento na 

quantidade de pesquisas, com o conhecimento de algumas interações dos dispositivos de 

EMR e o planejamento de outras em fase de aprofundamento de pesquisas (WRIGHT, 2014b, 

p. 25). 

Portanto, essa diferença onshore/offshore deve ser internalizada pela 

regulamentação nacional do AIA, que deve prever a multiplicidade de componentes que 

precisam ser considerados no momento da avaliação ambiental dos impactos das atividades 

nos mares (GUERRA ET AL, 2015, p. 192). Cumpre destacar que os projetos de 

desenvolvimento de EMR envolvem construções tanto no ambiente marinho como na costa a 

ele vinculada, a saber, as subestações de transmissão da energia produzida offshore. Portanto, 

há uma necessidade da elaboração de um processo integrado, que prevê uma AIA contendo os 

elementos onshore e offshore no mesmo procedimento (O'HAGAN ET AL, 2015, p. 15). 

A segunda questão pertinente ao processo de AIA de projetos de EMR é a 

ausência de dados de linha de base e as incertezas cientificas quanto aos efeitos dos 

conversores no ambiente marinho. A insuficiência de dados para linha de base da AIA reflete 

as dificuldades na pesquisa científica no meio ambiente marinho acima apontadas. A escassez 

de dados também acontece em relação aos impactos dos dispositivos de EMR no meio 

ambiente marinho (WRIGHT, 2014b, p. 25).  

Esse cenário possui como implicações: a) a demora nos processos de AIA; b) o 

custo elevado da AIA suportado pelas empresas proponentes dos projetos; c) a importância 

estratégica dos dados de linha de base na AIA; d) os problemas relacionados à capacidade da 

autoridade reguladora, que não possui dados científicos necessários para estabelecer padrões e 

monitorar o meio ambiente; e) atraso na inovações tecnológicas do setor de EMR em virtude 
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das responsabilidades onerosas de gerar novos conhecimentos e de realizar testes em novas 

tecnologias (WRIGHT, 2014b, p. 25). 

A outra questão refere-se à existência de um quadro regulamentar aplicável tanto 

para energias eólicas offshore como para energias renováveis oceânicas, que resulta em atraso 

do processo de consentimento (SIMAS ET AL, 2015, p. 42). Assim, não há diferenciação 

entre a tecnologia já consolidada das eólicas marinhas e as diversas tecnologias em fase de 

teste de energias oceânicas (ondas, marés e correntes marinhas), o que implica na aplicação 

dos mesmos requisitos de AIA para ambas. 

Essa diferenciação ocorre devido a disparidade do conhecimento científico 

disponível. Os projetos de energia eólica offshore dispõem de uma base de dados sobre os 

impactos ambientais mais numerosa que a base de danos disponível para os projetos de 

energias oceânicas, que muitas vezes não detém o conhecimento sobre seus efeitos e impactos 

(GREAVES, 2016, p. 69). Além das peculiaridades das energias oceânicas e sua produção em 

baixa escala, instaladas na coluna de água em ambiente subaquático, que resultam em 

problemas distintos ainda não analisados pela AIA aplicada para energias eólicas marinhas 

(LEENEY ET AL, 2014, p. 15). 

Diante dessas características peculiares a produção de energias oceânicas, a 

aplicação da AIA completa tem como consequência a demora no processo de consentimento, 

a apresentação de dados incompletos, a incerteza quanto aos requisitos da própria AIA 

(SIMAS ET AL, 2015, p. 42), principalmente em relação ao tipo de dados que devem ser 

coletados, à resolução necessária para cada tipo de dados, e à escala de tempo do programa de 

monitoramento subsequente (GREAVES, 2016, p. 69). 

Portanto, como alternativa para não aplicação do AIA completo para os projetos 

de energias oceânicas, a exigência de um instrumento de pré-avaliação, menos exaustivo e 

com informações de menor qualidade, pode ser uma alternativa para equilibrar o 

desenvolvimento dessa forma de energias renovável e os requisitos de AIA dos processos de 

consentimento. Esse modelo foi adotado em Portugal, denominado de Avaliação de 

Incidências Ambientais241, com requisitos prévios242 e especificamente para instalações de 

                                                 
241 Artigo 5, (1) do Decreto-lei n° 225/2007, de 31 de Maio de 2007: “O licenciamento de projectos de centros 
electroprodutores que utilizem fontes de energia renováveis, que não se encontrem abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.o 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 197/2005, de 8 de Novembro, e cuja 
localização esteja prevista em áreas da Reserva Ecológica Nacional, Sítios da Rede Natura 2000 ou da Rede 
Nacional de Áreas Protegidas, é sempre precedido de um procedimento de avaliação de incidências ambientais, a 
realizar pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) territorialmente competente, com 
base num estudo de incidências ambientais apresentado pelo promotor tendo em consideração as políticas 
energéticas e ambientais vigentes”. 
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energias renováveis em locais em áreas da Reserva Ecológica Nacional, Sítios da Rede Natura 

2000243 ou da Rede Nacional de Áreas Protegidas (GUERRA ET AL, 2015, p. 192). 

Por suposto, a incidência de AIA completa não constitui a única alternativa de 

regulação à nível de projeto de EMR que possibilita seu desenvolvimento, resta analisar em 

que medidas essas outras alternativas atuam na proteção do meio ambiente marinho. A 

dosagem entre medidas de precaução e gestão de risco molda a regulamentação no sentido de 

facilitar ou dificultar o desenvolvimento da indústria de renováveis offshore. Wright (2014b, 

p. 27), discorre acerca de outros modelos além da AIA tradicional, como o Rochdale Envelope, 

o Implementar e Monitorar, e a Gestão Adaptativa, conforme as descrições seguintes. 

O modelo de regulamentação Rochdale Envelope244 permite que a descrição do 

projeto seja amplamente definida, dentro de uma série de parâmetros acordados e apresente 

uma declaração de impacto ambiental fundamentada no pior cenário extraído desses 

parâmetros, para a demanda de consentimento pela autoridade. Esse modelo permite um nível 

de flexibilidade na fase inicial do projeto e à medida que decorre o desenvolvimento do 

projeto uma nova avaliação é realizada, com o intuito de obter mais certeza sobre os impactos 

no ambiente marinho que podem ser de valia para a conclusão do projeto. Essa abordagem 

assume os riscos de implementação do projeto na fase inicial sem AIA, permitindo um 

máximo de aproveitamento da evolução tecnológica.  

O modelo Survey, Deploy and Monitor (SDM) permite a instalação de um 

dispositivo de EMR antes de ter certeza científica completa quanto aos seus impactos no meio 

ambiente marinho, com a finalidade de monitorar os efeitos e interação e coletar dados para 

gerar novos e aprimorados dados científicos. Essa abordagem é apropriada para casos em já 

existe uma boa linha de base, apropriando-se do conhecimento cientifico pré-existente como 

medida precautória, e permite a implementação do dispositivo com pouca supervisão 
                                                                                                                                                         
242 Artigo 5, (2) do Decreto-lei n° 225/2007, de 31 de maio de 2007: “Os estudos de incidências ambientais 
referidos no número anterior devem enunciar os impactes locais dos projectos e das respectivas instalações 
acessórias através da identificação das principais condicionantes existentes e dos descritores ambientais 
susceptíveis de serem afectados, bem como prever medidas de monitorização e medidas de minimização e 
recuperação das áreas afectadas, a implementar em fase de obra”. 
243 Os Sítios Natura 2000 são zonas protegidas ao abrigo das Diretiva Aves e Diretiva Habitats, que constituem a 
rede Natura 2000 com o seu objetivo é salvaguardar os principais tipos de habitats e espécies ameaçadas da 
Europa. 
244 A denominação decorre de dois casos: R. v Rochdale MBC ex parte Milne (nº 1) e R. v Rochdale MBC ex 
parte Tew [1999] e R. v Rochdale MBC ex parte Milne (nº 2) [ 2000] no Reino Unido. Esses casos trataram de 
projetos de planejamento de tópicos para um parque empresarial proposto em Rochdale. No Reino Unido, a 
indústria eólica offshore utilizou o princípio Rochdale Envelope para lidar com essas incertezas e mover os 
projetos para a frente. Na verdade, muitos empreendedores de energia offshore buscaram orientação do 
Infrastructure Planning Commission (IPC) sobre o grau de flexibilidade que seria considerado apropriado sob o 
envelope de Rochdale, resultando na nota de orientação do IPC “Using the ‘Rochdale Envelope”, em fevereiro 
de 2011. Ver: WRIGHT, Glen. The Rochdale Envelope approach to flexibility in project planning. Working 
Paper. Disponível em: <www.glenwright.net/files/Rochdale_Envelope_working_paper.pdf>. 
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regulatória, além de excluir preliminarmente lugares com ecossistemas com particularmente 

sensíveis. Atualmente a Escócia245 utiliza-se desse modelo para assegurar a implantação 

sustentável de dispositivos e a geração de novos conhecimentos científicos. 

A Gestão Adaptativa é um processo estruturado e interativo que permite uma 

tomada de decisões mais robustas quando confrontado com as incertezas científicas inerentes 

à produção de EMR. Esse processo impõe uma colaboração das partes interessadas, para 

compartilhar conhecimento, identificar as incertezas, preencher lacunas e considerar múltiplas 

opções de mitigação dos impactos verificados. A instalação do projeto é permitida sob um 

regime de monitoramento, onde a própria abordagem e o regime regulatório vão sofrendo 

adaptações com base nas informações adquiridas no decorrer do monitoramento. 

Algumas estimativas podem ser feitas sobre as alternativas descritas. O modelo 

Rochdale Envelope, estimulado no Reino Unido, é a abordagem preferencial das empresas de 

EMR (WRIGHT, 2014b, p. 27), tendo em vista a eliminação dos custos de produção da AIA 

que onerava os empreendedores de EMR. A sua preferência de certa forma adequa-se à 

política cautelosa do Reino Unido em aplicar restrições de natureza ambiental sem um grau de 

certeza científica246.  

A segunda refere-se à adoção da abordagem SDM que dificilmente poderia ser 

adotada por países em processo inicial de industrialização do espaço marinho, por motivos 

evidentes de ausência de dados científicos sobre os ecossistemas marinhos e suas interações. 

Essa ausência acarreta na impossibilidade de estruturar uma linha de base aplicável aos 

projetos de EMR, que corresponde a um dos requisitos para a boa prática dessa abordagem e a 

manifestação do próprio princípio da precaução nesse modelo. 

A abordagem de gestão adaptativa, a priori, apresenta-se como uma alternativa de 

equilíbrio entre a gestão de riscos e o princípio da precaução. Todavia, o que poderia parecer 

uma redução de custos para as empresas de EMR pode reverter-se em impossibilidade de 

mensurar os custos de seu desenvolvimento, em virtude da imprecisão acerca da intensidade e 

do tempo de monitoramento necessários para o projeto (SIMAS ET AL, 2015, p. 57). 

O quadro normativo de regulação da AIA dentro dos processos de consentimento revela uma 
diversidade de implementações da Diretiva AIA, onde cada Estado Membro adota um modelo 

                                                 
245 A abordagem 'Survey, deploy, monitor' da Marine Scotland classifica o risco do projeto com base em três 
critérios: a sensibilidade ambiental do local de desenvolvimento proposto, a escala do desenvolvimento proposto 
e a classificação do dispositivo ou da tecnologia. O nível de monitoramento necessário é baseado no nível de 
risco associado ao projeto. Os empreendedores, portanto, têm uma visão da gama de monitoramento que é 
necessário antes do início do projeto. Como resultado do processo de EIA, se forem esperados impactos 
significativos, um Plano de Monitoramento Ambiental deve ser preparado com o objetivo de mitigar esses 
impactos (SIMAS ET AL, 2015, p. 57). 
246 Ver nota 159 supra.  
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de concessão ou de alternativas para a AIA de forma isolada. Portanto, a percepção anterior 
de padronização da regulamentação direcionada ao desenvolvimento de EMR, com a adoção 
de regulamentos de outras atividades onshore e offshore (HUERTAS-OLIVARES; NORRIS, 
2008, p. 400), altera-se a cada experiencia normativa de refinamento e adaptação. 

As experiências normativas dos países da UE podem contribuir com a 

identificação de boas práticas a serem adaptadas ao sistema brasileiro no processo inicial de 

desenvolvimento do setor de EMR. Primeiro aborda-se a previsão normativa da AIA realizada 

em indústrias offshore, especialmente a indústria do petróleo e do gás natural, e 

posteriormente a previsão da AIA nas atividades de produção elétrica por energias renováveis. 

A obrigatoriedade da AIA para as atividades de exploração, perfuração e 

produção de petróleo e gás natural, denominadas EXPROPER, está prevista na Resolução do 

CONAMA n° 001/86247. A Resolução nº 23/94248 identifica como atividade de EXPOPER as 

atividades de pesquisa anteriores à própria elaboração do projeto de extração249, vinculando-as 

à necessidade de AIA.  

Quanto ao conteúdo da AIA das atividades EXPOPER, este deve incluir o Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), da forma que estão 

regulados na Resolução n º 001/86, além da obrigatoriedade da elaboração de outras 

avaliações ambientais250 com ônus exclusivo para os empreendedores.  

Assim, por tratar-se de uma atividade com altos riscos de danos irreversíveis para 

o meio ambiente marinho, as EXPOPER demandam um controle maior e uma exigência mais 

abrangente e detalhada de avaliações ambientais de seus projetos. A aplicação dessas normas 

regulamentares rigorosas para a indústria de renováveis offshore pode inviabilizar totalmente 

o seu desenvolvimento, caracterizando-se como uma medida desproporcional aos riscos 

previsíveis e estimados das EMR.  

                                                 
247 Artigo 2, VIII da Resolução do CONAMA n° 001/86. 
248  Resolução CONAMA nº 23, de 7 de dezembro de 1994 institui procedimentos específicos para o 
licenciamento de atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural.  
249 Artigo 2 da Resolução CONAMA nº 23/94: “Considera-se como atividade de exploração e lavra de jazidas 
de combustíveis líquidos e gás natural: I - A perfuração de poços para identificação das jazidas e suas extensões; 
II - A produção para pesquisa sobre a viabilidade econômica; III - A produção efetiva para fins comerciais”. 
250 O Artigo 6 da Resolução CONAMA nº 23/94 prevê a elaboração de outros documentos como como o 
Relatório de Controle Ambiental (RCA), elaborado pelo empreendedor, contendo a descrição da atividade de 
perfuração, riscos ambientais, identificação dos impactos e medidas mitigadoras; o Estudo de Viabilidade 
Ambiental (EVA), contendo plano de desenvolvimento da produção para a pesquisa pretendida, com avaliação 
ambiental e indicação das medidas de controle a serem adotadas; o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), 
contendo diagnóstico ambiental da área onde já se encontra implantada a atividade, descrição dos novos 
empreendimentos ou ampliações, identificação e avaliação do impacto ambiental e medidas mitigadoras a serem 
adotadas, considerando a introdução de outros empreendimentos; o Projeto de Controle Ambiental (PCA), 
contendo os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados nas fases da LPPer, LPpro e 
LI, com seus respectivos documentos. 
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Em relação às atividades de energias renováveis, a AIA é requerida para os casos 

de instalação de hidroelétricas com capacidade acima de 10MW ou quaisquer usinas de 

geração de eletricidade, independentemente de sua fonte primária, acima de 10MW251. De 

forma mais específica, a Resolução 462/2014 do CONAMA para os parques eólicos onshore 

retira a obrigatoriedade do inciso XI, da Resolução n° 001/86 e institui um Procedimento 

Simplificado de Licenciamento252.  

A alteração decorre da atribuição de baixo impacto ambiental como qualificadora 

dos parques eólicos onshore, exceto os parques localizados em zonas com incidência de 

alguma proteção ambiental especificada na própria resolução, dentre as quais encontram-se a 

zona costeira, manguezais e demais zonas úmidas253. 

Por se tratar de regulamentação específica para parques eólicos localizados em 

superfície terrestre, em tese, não poderia ser aplicada ás energias eólicas marinhas ou energias 

oceânicas. Pode-se extrair algumas interpretações pertinentes para futuras criações legislativas 

direcionadas para as EMR. Inicialmente a declaração da qualificadora “baixo impacto 

ambiental” serviu como motivo para flexibilizar a incidência de AIA completa (EIA e 

RIMA). Portanto a flexibilização da AIA não é incompatível com o sistema jurídico 

brasileiro.  

Contudo, as exceções previstas na resolução foram categorizadas em função de 

sua localização, por demandarem proteção ambiental especial, seja por força de legislação 

nacional ou por incorporação de tratados internacionais, a exemplo da Convenção sobre as 

Zonas Húmidas de Importância Internacional.  

A obrigatoriedade de AIA nessas localizações de ecossistemas sensíveis justifica-

se pela aplicação do princípio da prevenção. Portanto, apesar a possibilidade de flexibilização 

da AIA, o princípio da prevenção atua para casos em que os impactos ambientais possam 

gerar riscos irreparáveis ou de difícil reparação nesses ecossistemas. Pode-se estimar que uma 

abordagem exclusiva de gestão de riscos, como a Rochdale Envelope, dificilmente estaria em 

conformidade com os princípios da precaução e da prevenção previstos no direito ambiental 

brasileiro. 

                                                 
251 Artigo 2, VII e XI, da Resolução do CONAMA n° 001/86. 
252 Artigo 3, §2, da Resolução 462/2014 do CONAMA. 
253 Artigo 3, §3 e seus incisos, da Resolução 462/2014 do CONAMA. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considera-se como contribuição desse estudo a análise da aplicação do direito 

internacional para regular o desenvolvimento das EMR nos mares e oceanos em consonância 

com proteção ambiental, através aplicação das normas de Direito do Mar, de instrumentos de 

gestão dos espaços marinhos e da proteção da biodiversidade marinha. 

Portanto, pode-se concluir pela possibilidade do direito aplicado ás EMR 

promover seu desenvolvimento sem que implique necessariamente em inobservância das 

normas internacionais de proteção ao meio ambiente marinho, buscando sua harmonia por 

meio de instrumentos de gestão ecossistêmica dos espaços, pela aplicação de princípios 

ambientais ou por instrumentos de gestão ambiental dos impactos dessa atividade. 

As EMR são instalações e estruturas situadas no Mar Territorial ou na ZEE, cuja 

instalação, produção e desmantelamento deve observar o Direito do Mar. O CNUDM possui 

regimes jurídicos distintos a depender da zona em que a estrutura de EMR encontra-se 

localizada, se no Mar Territorial, o Estado possui total soberania para autorizar sua instalação, 

ressalvado apenas o direito de passagem inocente de outros navios. No caso da EMR estar 

localizada na ZEE, o Estado possui o direito de explorar os recursos energéticos dessa zona, 

mas deve observar os direitos de livre navegação, as rotas internacionalmente conhecidas.  

Além da CNUDM, os Estados ao regularem a instalação de EMR devem ter em 

conta a existência de outros usuários do espaço marinho e para evitar conflitos de interesses 

devem cumprir com as normas regulamentares da IMO, da Convenção sobre Aviação Civil de 

1944, da CDB, da Convenção de Londres de 1972 e seu Protocolo de 1996 e da MARPOL 

73/78, Tais norma internacionais possuem o escopo de evitar acidentes com navios e 

aeronaves, respeitar as rotas internacionais de navegação e realizar o desmantelamento das 

instalações e estruturas ao final da concessão em conformidade com as normas internacionais.  

A proteção internacional do meio ambiente marinho inclui a prevenção da 

poluição marinha advindas da instalação, da produção e do desmantelamento das EMRs, 

assim como a preservação da diversidade biológica marinha. A CNDM impõe a todos os 

Estados o dever de proteção e conservação ecossistemas marinhos quando for regular as 

atividades nos mares e oceanos. A CDB indica a obrigação de preservação da diversidade 

biológica marinha, com a possibilidade de criação de APM em locais com ecossistemas 

sensíveis, cuja possibilidade de co-localização com estruturas de EMR tem-se evitado, 

criando verdadeiras zonas de exclusão. 
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A aplicação dessas normas internacionais resta insuficiente para os desafios da 

inserção da atividade de energia renovável offshore no espaço marinho compartilhado, cujo 

paradigma da governança global interfere no seu desenvolvimento. A produção de EMR está 

inserida no contexto das transformações da governança global, caracterizada pela criação de 

regimes específicos de governança, de energias renováveis e de governança dos mares e 

oceanos com órgãos intergovernamentais específicos. Soma-se, a esse cenário, a presença de 

novos atores privados nesses fóruns de discussões específicos e sua função de representar seus 

interesses e auxiliar com dados e informações as tomadas de decisões. 

A governança dos mares e oceanos também passa por transformações que 

desafiam aspectos estruturais de governança marinha moderna, a saber, direito e propriedade, 

gestão de recursos, impactos ambientais e gestão do espaço oceânico. O desenvolvimento de 

EMR cria espaços marinhos de ocupação, com uma crescente demanda por direitos com 

características por vezes de direito privados e de propriedade. A gestão de recursos encontra-

se fragmentada por dois regimes jurídicos distintos, o direcionado para os recursos vivos e o 

direcionado para os recursos não vivos.  

O desenvolvimento do setor da EMR centra-se nos recursos não vivos e situados 

em locais específicos no mar territorial ou na ZEE. Por essa razão a delimitação do regime 

jurídico de exploração é realizada pela abordagem de gestão por zonas marítimas, que resulta 

na competência do Estado para gerir esses recursos energéticos renováveis. Entretanto, a 

gestão dos espaços marinhos direcionadas para determinados setores e para determinada 

zonas mostrou-se insuficiente resultando na preferência por uma abordagem integrada dos 

espaços marinhos e em instrumentos de gestão baseados em ecossistemas.  

Dentre os instrumentos de gestão dos espaços marinhos pode-se destacar a 

importância do Planejamento do Espaço Marinhos para o desenvolvimento das EMR no 

contexto do crescimento azul europeu. O instrumento normativo da PEM aspira a 

harmonização entre os objetivos do crescimento econômico dos Estados costeiros e da 

proteção do meio ambiente marinho. Essa harmonização realiza-se com base em uma 

perspectiva estratégica e integrada de alocação de atividades no espaço oceânico dentro dos 

limites ecológicos e sobre uma base equitativa.  

Para promover as EMR como atividade econômica dentro deste cenário, o 

Planejamento do Espaço Marinho deve adotar uma abordagem ecossistêmica, que insira a 

preocupação ecológica em todos os setores de usuários dos mares e oceanos, mesmo ante as 

pressões exercidas pelo crescimento industrial marítimo, que concebe a proteção ambiental 

apenas como mais um dos interessados pelos espaços marinhos. 
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Para que a abordagem ecossistêmica seja efetivada ela precisa de mecanismos 

normativos de proteção ambiental que possam ser aplicados às atividades de EMR. Dentre os 

mecanismos, tem-se a aplicação de princípios do direito internacional ambiental, 

especificamente o princípio do desenvolvimento sustentável, da precaução e da prevenção.  

O princípio do desenvolvimento sustentável deve ser compreendido a partir da 

sustentabilidade ecológica como limites para os interesses econômicos e sociais. A gestão 

sustentável do espaço marinho incorpora a noção de respeito aos limites de proteção e 

restauração dos ecossistemas marinhos no momento da determinação espacial das atividades 

econômica nos mares e oceanos, como a implantação de EMR. 

Em virtude das características peculiares do objeto de estudo, como o processo 

inicial de construção de um direito aplicado à essa atividade econômica no ambiente marinho 

e as incertezas científicas que permeiam seu desenvolvimento com pouca maturidade 

tecnológica, o princípio da prevenção atua na aplicação de medidas preventivas aos eventos 

previsíveis de danos ambientais resultantes do desenvolvimento de EMR. O princípio da 

precaução prolonga e complementa o princípio da prevenção, pois atua nos casos de risco de 

danos imprevisíveis.  

Assim a instalação de EMR, como atividade econômica marinha, necessita da 

aplicação do princípio da prevenção. Essa aplicação deve passar pelo processo de avaliação 

de custo e benefício para determinar as medidas preventivas a serem adotadas para cada tipo 

de tecnologia e para cada especificidade do meio marinho passível de ser afetado. O princípio 

da precaução atua nos casos cuja a relação de causa e efeito não se encontra claramente 

estabelecida, mas que exista plausibilidade científica razoável, os riscos incertos causados 

pelas EMR recai sobre os efeitos cumulativos da instalação e produção de diversas 

tecnologias de EMR em escala comercial nos ecossistemas marinhos e sobre a biodiversidade 

marinha. 

A aplicação do princípio de precaução sob a perspectiva da governança marinha 

para o crescimento azul adota uma abordagem de equilíbrio entre precaução e risco, com sua 

avaliação e gestão. Esse equilíbrio pode ser desenvolvido dentro do processo de PEM, a partir 

da gestão adaptativa dos riscos que permite a implementação da atividade e o monitoramento 

para que no decorrer do tempo haja dados científicos capazes de adaptar a abordagem e os 

requisitos regulamentares. No entanto, a maioria dos regulamentadores preferem a adoção da 

precaução sobre o ônus da prova, direcionando os encargos das pesquisas e análise de dados 

para os empreendedores de EMR.  
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O princípio da precaução constitui fundamento para a AAE e o princípio da 

prevenção fundamenta a AIA. Essas duas formas de avaliação ambiental são instrumentos de 

gestão dos impactos ambientais causados pelas EMR. Os impactos ambientais desse setor 

industrial se classificam como de baixo risco, mas são permeados de incertezas cientificas 

sobre seus efeitos cumulativos quando se expande a produção para uma escala industrial.  

Portanto, as avaliações ambientais possuem o objetivo de evitar ou minimizar os 

efeitos negativos dos riscos certos e incertos de danos ambientais provocados pelo 

desenvolvimento das EMR em um ambiente de relações entre ecossistemas marinhos com 

pouco conhecidos e com alta sensibilidade.  

A AIA é uma abordagem tradicional utilizada para indicar impactos ambientais 

em um projeto específico, com foco em propostas e medidas, concretas e objetivas. A AAE é 

uma abordagem mais recente para identificar e avaliar os prováveis efeitos ambientais 

cumulativos de um plano ou programa de EMR, bem como inserir questões de efeitos 

ambientais decorrentes das mudanças climáticas e avaliar os impactos dessas interações na 

diversidade biológica marinha. 

Em linhas gerais, a AAE dos planos e programas de EMR possui o objetivo de 

colocar as questões ambientais em conjunto com as econômicas e sociais dentro do processo 

de escolhas das ações estratégicas. Essa função conflui com a perspectiva da abordagem 

ecossistêmica do PEM, qualificando a AAE como instrumento dotado de capacidade para 

promover a gestão integral dos recursos marinho e a sustentabilidade ecológica dos mares e 

oceanos. A AAE é direcionada para estratégias de desenvolvimento futuro com alto nível de 

incertezas e possui a potencialidade de agilizar os processos de AIA no nível do projeto ao 

identificar o alcance dos potenciais impactos e as necessidades de informações. 

A AIA é um instrumento de gestão ambiental adotado no direito ambiental de 

diversos Estados, no direito internacional e nas agências intergovernamentais de 

financiamento, com o objetivo de apoio ao licenciamento de projetos públicos ou provados 

que susceptíveis de provocar efeitos significativos ao meio ambiente A AIA ocorre dentro do 

processo de consentimento determinado por cada Estado Membro, que pode envolver um 

conjunto de licenças expedidas por diferentes autoridades, ou seguir o modelo “one-stop-

shop”, ou a criação de “lead agency”.  

A aplicação da AIA para as EMR dever internalizar algumas peculiaridades, em se 

tradando de energia eólica offshore, a aplicação direta do processo previsto para a produção 

onshore é inviável diante das características do meio ambiente marinho. Quanto às energias 

oceânicas, ainda em fase pré-industrial, não possui uma linha de base e dados adequados para 
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exigência de AIA completa, assim, a exigência de um instrumento de pré-avaliação, menos 

exaustivo e com informações de menor qualidade, pode ser uma alternativa para equilibrar o 

desenvolvimento dessa forma de energias renovável e os requisitos de AIA dos processos de 

consentimento.  

A incidência de AIA completa não constitui a única alternativa de regulação à 

nível de projeto de EMR que possibilita seu desenvolvimento, assim a dosagem entre medidas 

de precaução e gestão de risco molda a regulamentação no sentido de facilitar ou dificultar o 

desenvolvimento da indústria de renováveis offshore, como modelo que vão além da AIA 

tradicional, como o Rochdale Envelope, o Implementar e Monitorar, e a Gestão Adaptativa. 

No entanto o imperativo do princípio da precaução impede uma abordagem fixada apenas na 

gestão de riscos, apontando como alternativa viável apenas a gestão adaptativa.  

Conclui-se que o desenvolvimento de EMR pode ser compatível com a proteção 

do meio ambiente marinho, desde que cumpra os requisitos normativos do Direito do Mar, 

que esteja inserida dentro da governança integrada dos mares e oceanos e opte por uma gestão 

dos espaços marinhos realizada por instrumentos de abordagem ecossistêmica como PEM. 

Por fim, a incidência da sustentabilidade ecológica, da prevenção e da precaução e a 

utilização das avaliações ambientais de gestão dos impactos negativos gerados pela atividade 

economia formam um quadro de proteção ao meio ambiente marinho de suporte para o 

crescimento sustentável do setor de EMR.    

 A escopo do estudo limitou-se a aplicação das normas internacionais do Direto 

do Mar e de proteção ambiental restrita aos mares e oceanos, não aferindo qualquer correlação 

com as normas de gestão das zonas costeiras. Mesmo com a reconhecida necessidade de sua 

apreciação, intensificada pela necessidade de instalações terrestres para ligação de rede das 

EMR, o corte epistemológico da pesquisa restringiu-se às questões jurídicas das instalações e 

estruturas de EMR no ambiente marinho.  

Outra limitação da pesquisa deu-se no estudo da governança marítima, que 

perpassa por questões de direito e propriedade, de uso de recursos, de impactos ambientais e 

de uso de espaços, onde apenas a gestão dos espaços, na perspectiva de gestão de interesses 

de diversos atores no PEM, e a gestão ambiental de impactos ambientais foram abordados. 

Para trabalhos futuros, o reconhecimento das limitações do direito internacional 

para gerir uma atividade econômica no meio marinho direciona as futuras pesquisas para a 

governança dos mares e oceanos e para a atuação do direito internacional como instrumento 

de organização e de possibilidade dos fóruns de discussões. Outra linha de pesquisa de 
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interesse é o estudo das EMR na esfera de resolução de conflitos com outros usuários, como a 

segurança nacional, os interesses do mercado e a proteção ambiental. 
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