
O Transporte Marítimo, a Poluição do Ar e o Efeito Estufa 

Antes de analisar a relação do transporte marítimo com a poluição do ar e com o efeito 
estufa, vamos reavivar os fatos que hoje nos trazem essas reflexões.   

Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, conhecida no Brasil como ECO-92. Nessa reunião foi 
adotada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(UNFCCC): um tratado sobre o meio ambiente com o propósito de reduzir as descargas 
de gases de efeito estufa, na tentativa de combater o aquecimento global. Quase todos os 
Estados Partes da Nações Unidas assinaram a UNFCCC, inclusive o Brasil, e 
assumiram diversos compromissos, entre eles o de promover e implementar medidas 
para a redução de suas emissões. Os países desenvolvidos, Partes da Convenção, 
assumiram o compromisso de reduzir suas emissões para o nível de 1990 e de prover 
ajuda financeira aos países em desenvolvimento, para que eles possam cumprir as suas 
obrigações junto à UNFCCC.  

Como consequência desse tratado, é realizada, anualmente, uma Conferência das Partes 
da UNFCCC (COP) para analisar os compromissos assumidos e rever as estratégias e os 
objetivos traçados. Em consequência da COP 3, realizada em 1997, foi adotado o 
Protocolo de Quioto, que trouxe em seu bojo o princípio da “Responsabilidade Comum 
mas Diferenciada”, tratando os desiguais com desigualdade, ou seja, quem poluiu mais 
deve agora reduzir mais; trouxe, também, o “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo” 
(MDL), que permite que os países desenvolvidos possam obter créditos de redução de 
emissões em países em desenvolvimento, por meio dos conhecidos “Créditos de 
Carbono”.  

Da mesma forma, a Organização Marítima Internacional (IMO), uma Agência 
Especializada da ONU com responsabilidades na proteção do meio ambiente marinho, 
acompanhando os trabalhos da UNFCCC, adotou o Protocolo 1997, incluindo um novo 
Anexo (VI) à Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 
(MARPOL). Este Anexo VI tem como propósito a prevenção da poluição do ar pelos 
navios, por meio da limitação das emissões de óxido de enxofre (SOx) e de óxido de 
nitrogênio (NOx) e da proibição de emissões deliberadas de substâncias que reduzem a 
camada de ozônio, contribuindo para o aumento do efeito estufa.  O Anexo VI entrou 
em vigor internacionalmente em maio de 2005, e o Brasil o ratificou em fevereiro deste 
ano.  
De acordo com esse novo instrumento, todos os navios de Arqueação Bruta igual ou 
superior a 400, empregados em viagens para portos ou terminais ao largo sob a 
jurisdição de outras Partes, e as plataformas fixas ou flutuantes empregadas em viagens 
para águas sob a soberania ou jurisdição de outras Partes do Protocolo de 1997, deverão 
ser submetidos a vistorias, e um Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do 
Ar deverá ser emitido. 
Esse Anexo inclui um limite global de 4,5% m/m de teor de enxofre do óleo 
combustível, e contém disposições que permitem a criação de Áreas Especiais de 
Controle das Emissões de SOx (SECAs), estabelecendo controles mais rigorosos sobre 
as emissões de enxofre. Nessas áreas, o teor de enxofre do óleo combustível utilizado a 
bordo dos navios não deve exceder 1,5% m/m. Alternativamente, os navios podem 
instalar um sistema de limpeza dos gases de descarga ou utilizar qualquer outro método 



tecnológico para limitar as emissões de SOx. Inclui, também, limites para emissões de 
NOx, sendo proibido o funcionamento de motores diesel quando a emissão de óxidos de 
nitrogênio exceder aos seguintes limites: 
 (i) 17,0 g/kW h, quando n for inferior a 130 rpm 
(ii) 45,0 x n-0,2 g/kW, quando n for 130 ou mais, mas inferior a 2000 rpm 
(iii) 9,8 g/kW h, quando n for 2000 rpm ou mais 
onde n = velocidade nominal do motor (rotações do eixo de manivelas por minuto). 
Como alternativa, poderá ser instalado no motor um sistema de limpeza dos gases de 
descarga aprovado pela Administração, de acordo com o Código Técnico de NOx. 
 
Em outubro de 2008, o Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC) da 
IMO adotou emendas ao Anexo VI da MARPOL, para reduzir ainda mais as emissões 
provenientes de navios. Foi adotada uma redução progressiva de SOx, inicialmente de 
4,50% para 3,50% a partir de 01 janeiro 2012 e, depois, progressivamente para 0,50 % a 
partir de 01 de janeiro de 2020, sujeito a uma análise de viabilidade a ser concluída o 
mais tardar em 2018. Os limites aplicáveis nas SECAs serão reduzidos de 1,50% para 
1,00% em 01 de julho de 2010, sendo ainda reduzido para 0,10% a partir de 01 de 
janeiro de 2015. Reduções progressivas de NOx nas emissões de motores marítimos 
também foram acordadas, com controles mais rigorosos sobre o chamado "Tier III", ou 
seja, aqueles motores instalados em navios construídos após 01 de Janeiro de 2016, que 
operam nas SECAs.  O Anexo VI revisto entrou em vigor em 01 de Julho de 2010. 
 
No momento, existem três Áreas Especiais de Controle das Emissões estabelecidas: 

(i) área do Mar Báltico; 
(ii) área do Mar do Norte; e 
(iii) área da América do Norte (deverá entrar em vigor em 01/08/2011, tornando-

se efetiva em 01/08/2012)  
 
Seguindo o mesmo caminho, a Comunidade Europeia adotou uma norma relativa à 
redução do teor de enxofre dos combustíveis navais utilizados por navios atracados aos 
portos comunitários, garantindo que, a partir de 01 de janeiro de 2010, os navios não 
utilizem combustíveis com teor de enxofre superior a 0,1%. 
 
Em seguida, a IMO, através do MEPC, iniciou estudos a respeito dos gases geradores de 
efeito estufa (GHG - gases com a capacidade de reter calor e que, por isso, alteram o 
equilíbrio térmico e climático da terra). Vários gases que existem naturalmente na 
atmosfera, quando produzidos em excesso, geram o efeito estufa: metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), ozônio (O3), hidroflúorcarbonos (HFC) e o dióxido de carbono (CO2) 
que, hoje, é o que mais contribui para a intensificação desse problema. Verificou-se, 
então, que já existe um consenso de que é possível, para o transporte marítimo, reduzir 
o CO2 emitido por tonelada de carga transportada por quilômetro (ton/km) em algo 
próximo de 20% até 2020, por meio de uma combinação de desenvolvimentos técnicos 
e operacionais, além da introdução de novos e maiores navios.  Para isso, é fundamental 
o desenvolvimento de melhores cascos, motores e hélices, bem como um melhor 
gerenciamento da velocidade do navio em seu percurso, iniciativas que levarão a uma 
redução do consumo de combustível e, consequentemente, da emissão de CO2. 

Assim, o MEPC vem desenvolvendo medidas para a redução das emissões de CO2 no 
transporte marítimo, com o propósito de adotá-las dentro de um cronograma que atenda 
tanto aos navios já existentes como àqueles em construção. Essas ações foram divididas 
em três blocos principais, envolvendo medidas técnicas, operacionais e econômicas. 



Para isso, o MEPC está procurando desenvolver um Sistema de Índices de Projeto de 
Eficiência Energética (EEDI), para novos navios, no qual deverão ser priorizados  
melhoramentos na hidrodinâmica dos cascos, no desempenho dos motores e hélices, 
bem como a utilização de combustíveis menos poluentes e com um melhor rendimento. 
No setor operacional, está sendo aperfeiçoado um Plano de Gerenciamento de 
Eficiência Energética (SEEMP) para ser usado por todos os navios, permitindo às 
companhias e aos navios acompanhar e melhorar o desempenho de vários fatores que 
podem contribuir para a redução das emissões de CO2, tais como o planejamento da 
viagem, o gerenciamento da velocidade, a otimização da potência dos motores, a 
manutenção do casco e o uso de diferentes tipos de combustíveis. Além dessas medidas, 
outros instrumentos, baseados no mercado (MBM), poderiam ser aplicados ao 
transporte marítimo global, de modo a encorajar a redução das emissões de CO2, como 
por exemplo a criação de um Fundo de Compensação Internacional para financiar 
projetos ambientais em países em desenvolvimento, o qual será financiado por meio de 
uma taxa cobrada dos combustíveis marítimos. 

Essas medidas para a redução das emissões de CO2, segundo a IMO, devem ser 
adotadas em caráter obrigatório e igual para os navios de todos os Estados Partes, sem 
exceção, evitando assim distorções com relação à competitividade comercial, uma vez 
que mais de 60% da frota mundial é atualmente registrada em países em 
desenvolvimento, através de bandeira de conveniência. Por outro lado, os países em 
desenvolvimento, como o Brasil, a China, a Índia e a África do Sul, Arábia Saudita, 
entre outros, entendem que deve ser seguido o princípio básico da “Responsabilidade 
Comum mas Diferenciada”, estabelecido em Quioto. 

De fato, verificamos que ambos os lados têm certa razão em suas preocupações, uma 
vez que, como sustenta a IMO, empresas de países desenvolvidos e que, de acordo com 
o Protocolo de Quioto, devem ter uma maior responsabilidade no que diz respeito à 
redução das emissões de CO2, têm seus navios muitas vezes registrados em países não 
alcançados pelo Protocolo, o que as eximiria do cumprimento dessas medidas. Isto, 
provavelmente, criaria um desbalanceamento no transporte marítimo, levando a 
distorções no comércio internacional. Em casos extremos, poderia haver a transferência 
de companhias sediadas em países desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento, 
com o propósito de fugir às responsabilidades estabelecidas naquele instrumento. 

Isto não quer dizer que os países em desenvolvimento não tenham razão ao brandir o 
Protocolo em defesa de seu princípio básico.  Afinal, os navios de suas bandeiras devem 
ter um tratamento comum, mas diferenciado, como rezam as letras de Quioto.  Dessa 
forma, defende o governo brasileiro et alii que a IMO, como agência especializada da 
ONU, não pode se sobrepor a questões já estabelecidas pelas Nações Unidas, 
principalmente quando a última reunião da Conferência das Partes de Quioto (COP 15)  
não foi capaz de decidir a respeito desse assunto.  

Assim, embora exponham idéias antagônicas, ambos os lados apresentam questões 
verdadeiras, acabando por estabelecer um conflito difícil de ser consensualizado.  
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