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RESUMO

A partir da adoção do Protocolo de Quioto, a IMO, em 1997, fundamentou o início 

dos debates sobre as estratégias de redução de gases de efeito estufa (GEE) pelo 

setor  marítimo  internacional.  Atualmente,  os  debates  sobre  as  reduções  das 

emissões de GEE pelo transporte marítimo internacional é considerado o assunto de 

maior  relevância  na  Organização.  O  tema  está  ligado  às  negociações  sobre  a 

mudança  do  clima  no  âmbito  da  ONU  e,  portanto,  guarda  coerência  com  a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC). As 

dificuldades para se atingir uma solução de consenso são causadas pela tentativa 

de vincular o cumprimento das ações por todos os Estados Membros, não levando 

em consideração as disposições da CQNUMC, no que se refere ao princípio das 

“responsabilidades comuns, porém diferenciadas”. Assim, o cenário conflitante deve-

se ao fato de que a IMO, que emprega a não discriminação das suas decisões, 

passou a  tratar  de  um tema que,  em seu tratamento  global,  tem o princípio  de 

diferenciação como base. A importância deste quadro e de seus reflexos reside na 

dependência  do  País  na  execução  de  suas  trocas  comerciais,  onde  95%  do 

comércio  exterior  brasileiro  é  realizado  por  vias  marítimas.  Neste  cenário,  este 

estudo  apresenta  a  estrutura  organizacional  da  IMO,  o  seu funcionamento  e  os 

aspectos políticos envolvidos; a interrelação da questão ambiental no seio da IMO e 

na CQNUMC; as soluções adotadas pela IMO. A conclusão identifica os impactos 

positivos  e  negativos  para  a  indústria  marítima  nacional,  indicando  possíveis 

soluções para a aceleração do desenvolvimento do transporte marítimo brasileiro. 

Palavras chave: IMO. Mudanças Climáticas. CQNUMC. Responsabilidades Comuns, 

porém Diferenciadas. Transporte Marítimo Brasileiro. 



ABSTRACT

With the adoption of the Kyoto Protocol, the IMO in 1997 founded the early debates 

on strategies to reduce greenhouse gas (GHG) by the international maritime industry. 

Currently, discussions on the reduction of GHG emissions for international shipping 

are considered the most relevant issue in the Organization. The theme is linked to 

negotiations on climate change at the UN and therefore keeps consistency with the 

United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change  (UNFCCC).  The 

difficulties  to  reach  a  consensus  solution  are  caused  by  the  attempt  to  link  the 

performance  of  actions  by  all  Member  States,  not  taking  into  consideration  the 

provisions of the UNFCCC, with regard to the principle of "common but differentiated 

responsibilities ". So the scenario is due to the conflicting fact that the IMO, which 

employs  non-discrimination  of  its  decisions,  has  treated  a  subject  that,  in  his 

comprehensive  treatment,  is  the  principle  of  differentiation  as  a  basis.  The 

importance of this framework and its impact lies in the dependence of the country in 

carrying out their trade, where 95% of Brazilian foreign trade is carried by sea. In this 

scenario, this study presents the organizational structure of the IMO, its operation 

and the political aspects involved; the interrelationship of environmental issues within 

the IMO and the UNFCCC and; the solutions adopted by the IMO. The conclusion 

identifies positive and negative impacts for the national maritime industry, indicating 

possible solutions to accelerate the development of maritime transport in Brazil.

Keywords:  IMO.  Climate  Change.  UNFCCC.  Common  but  Differentiated 

Responsibilities. Brazilian Maritime Transport.
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1 INTRODUÇÃO



Vivemos  e  compartilhamos  o  mesmo  planeta  vis-à-vis  com  nossas 
responsabilidades, as quais vão além daquelas que temos dentro de nossas 
fronteiras. Devemos, portanto, pensar globalmente e agir globalmente. Acima de 
tudo,  mostrar  as  nossas fortes  lideranças com relação  a  demanda da atual 
circunstância  ambiental  mundial.  Isso  se  aplica  igualmente  aos  países 
industrializados, às economias emergentes e aos países em desenvolvimento. 
Estamos todos juntos e juntos, podemos superar as enormes dificuldades que o 
nosso comportamento, no passado, causou aos fenômenos climáticos e que 
ameaçam o futuro de toda a humanidade1.

 Efthimios Mitropoulus, Secretário Geral da IMO. 

Neste início do século XXI, o tema sobre a mudança climática é um dos mais 

significativos desafios da atualidade. Tal situação ocasionou o engajamento definitivo da 

comunidade internacional nas ações que visam prevenir a saúde ecológica mundial, 

incluindo aí a Organização das Nações Unidas (ONU) e suas agências. 

A  Organização  Marítima  Internacional  (IMO),  como  uma  dessas  agências 

especializadas, integrou-se sem demora nesse esforço. No seio da Organização, os 

debates  sobre  as  reduções  das  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  (GEE)  pelo 

transporte  marítimo  internacional  é  considerado,  atualmente,  o  assunto  mais 

controverso  e  de  maior  relevância  a  ser  negociado  pelos  Estados  Membros,  tendo 

crescido em importância a partir de 2007. 

O tema está ligado às negociações sobre a mudança do clima no âmbito da 

ONU e, portanto, deveria guardar coerência com os preceitos da Convenção-Quadro 

das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas  (CQNUMC)  e  com o  Protocolo  de 

Quioto. 

As  dificuldades  para  se  atingir  uma  solução  de  consenso  são  causadas, 

principalmente, pela tentativa de vincular o cumprimento compulsório das ações por 

todos os Estados, não levando em consideração as disposições daquela Convenção, 

no que se refere ao princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”. 

Assim, o cenário conflitante deve-se ao fato de que a IMO, que emprega a não 

discriminação das suas Resoluções no setor marítimo, passou a tratar de um tema que, 

em seu tratamento global, tem o princípio de diferenciação como base. 

1
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A  importância  deste  quadro  de  incertezas  e  de  seus  reflexos  reside  na 

dependência do País na execução de suas trocas comerciais, por via marítima. 

No  atual  cenário  da  indústria  marítima  brasileira,  quais  serão  os  impactos 

positivos e negativos para o desenvolvimento do comércio marítimo nacional, caso as 

decisões adotadas pela IMO sejam contrárias aos interesses do País? 

Quais  as  soluções  visualizadas  para  a  manutenção  do  desenvolvimento  do 

transporte marítimo brasileiro?

Este trabalho, cujo título é “A Organização Marítima Internacional (IMO) e a 

Questão do Meio Ambiente - Perspectivas para o Desenvolvimento do Comércio 

Marítimo Nacional”, pretende responder a essas perguntas, tendo sido dividido, além 

dessa breve introdução e de uma futura conclusão, em quatro partes distintas.

 Em  primeiro  lugar,  apresentamos  como  a  IMO,  uma  organização 

eminentemente  técnica  está  estruturada,  como  funciona  e,  como  o  Brasil  está  ali 

representado, ressaltando as ingerências políticas presentes no seio da Organização. 

Em  seguida,  externamos  a  origem  e  os  principais  aspectos  que  regem  a 

CQNUMC e o Protocolo de Quioto, salientando a linha mestra de pensamento brasileiro 

no âmbito da Convenção e, a sua interdependência com a questão tratada na IMO. 

Posteriormente,  abordamos de forma cronológica como a IMO passou a  se 

dedicar  ao  combate  do  aquecimento  global,  os  debates  implementados  pela 

Organização desde então, incluindo as decisões tomadas pelos Estados Membros.

 Finalmente, apresentamos as perspectivas futuras para o setor, indicando a 

situação atual do comércio marítimo nacional e a identificação dos impactos dos futuros 

instrumentos compulsórios para a indústria marítima, sugerindo possíveis soluções para 

a manutenção do desenvolvimento do transporte marítimo brasileiro. 

Para facilitar o entendimento do texto, o trabalho inclui uma relação de siglas e 

abreviaturas, um glossário e dois anexos.

Foi considerado importante registrar alguns acontecimentos presenciados pelo 

autor como Representante Alterno junto à IMO, no período de julho de 2008 a julho de 

2010, durante o qual importantes debates sobre o tema foram desenvolvidos naquela 

Organização. Assim, alguns dos fatos mencionados têm como referência as sessões da 

Assembléia, do Conselho, dos Comitês, dos Subcomitês e de Grupos de Trabalho (GT), 



formais e informais, ocorridas nesse período, das quais o autor participou, integrando 

as delegações do Brasil nos mencionados eventos.

2 A  ORGANIZAÇÃO  MARÍTIMA  INTERNACIONAL:  ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E ASPECTOS POLÍTICOS

2.1  BREVE HISTÓRICO:

A propulsão a vapor, surgida como uma das conseqüências da Revolução Industrial 

na  segunda  metade  do  século  XIX,  ocasionou  um  grande  incremento  do  tráfego 

marítimo, já que as embarcações estavam, anteriormente, sujeitas aos regimes dos 

ventos para se deslocarem no mar. Por meio dos portos da Inglaterra, que nessa época 



já  se consolidava como a maior  potência  marítima,  quando comparada aos demais 

países da Europa, da Ásia e da emergente América, o comércio marítimo florescia. 

O incremento da atividade marítima, entretanto, trazia também problemas. Cada um 

dos  países  que  exploravam  essas  atividades,  impunha  seus  próprios  critérios  aos 

navios  que  escalavam  naqueles  portos,  dando  margem  à  adoção  de  medidas 

unilaterais e diferentes de um local  para outro.  Outros problemas diziam respeito à 

segurança  da  navegação,  que  passou  a  ser  relevante  com  o  aumento  do  tráfego 

marítimo e, à necessidade dos países, que dependiam do comércio marítimo, disporem 

de  uma  estrutura  portuária  adequada  para  receber  e  despachar  os  navios  que 

transportavam  a  riqueza  mundial.  Mais  tarde,  os  problemas  ambientais  também 

começariam a surgir.

O acidente do navio de passageiros Titanic em 1912 que afundou, após colidir com 

um bloco de gelo no Atlântico Norte, vitimando cerca de 1.500 pessoas, deu origem a 

uma  convenção  internacional,  tendo  como  foco  a  segurança  da  navegação,  que 

promulgada em 1914, demorou a entrar em vigor devido à eclosão da I Guerra Mundial. 

Essa convenção viria  a se tornar  um dos mais importantes tratados da IMO, a 

Convenção para  a  Salvaguarda  da Vida  Humana no  Mar  -  “Safety  of  Life  at  Sea” 

(SOLAS), tendo como objetivo a salvaguarda da vida humana no mar. Em 1960 já se 

encontrava  na  quarta  versão,  plenamente  em  vigor  e  ratificada  por  um  número 

significativo de Estados.

Na primeira metade do século XX, durante as duas guerras mundiais, os problemas 

relativos ao transporte de material bélico, à proteção do tráfego mercante e ao fluxo 

logístico para os países em conflito tornavam ainda mais necessário um órgão que 

coordenasse as atividades marítimas.

Com  a  criação  das  Nações  Unidas  em  1945,  não  tardaram  a  surgir  as  suas 

agências especializadas. Assim, em 1948, em Genebra, foi adotada a Convenção da 

Organização  Marítima  Consultiva  Internacional  (IMCO),  criando  formalmente  a 

Organização e congregando naquela ocasião 32 países. A Convenção entrou em vigor 

em 1958, e a primeira reunião ocorreu em 1959. Londres foi escolhida para acolher a 

Organização pela sua importância como centro das atividades marítimas internacionais, 



onde  se  localizavam  as  sedes  ou  os  escritórios  de  representações  das  principais 

companhias que atuavam nesse ramo de atividade. 

Em 1954, o Reino Unido tomou a iniciativa de convocar uma Conferência contra a 

poluição marinha, cujo produto foi a “International Convention for the Pollution of the 

Sea  by  Oil”, conhecida  como  OILPOL.  O  Tratado  foi  adotado  por  vários  países, 

marcando o início da preocupação ecológica por parte da comunidade marítima.

Posteriormente,  o  acidente  sofrido  com  o  navio  petroleiro  “Torrey  Canyon”,  em 

1967, no Atlântico Norte, provocando o derramamento de cerca de 120.000 toneladas 

de óleo cru nas costas do Reino Unido e da França, com conseqüências desastrosas 

para  o  meio  ambiente  desses  países,  seria  o  principal  fato  gerador  para  a 

implementação de uma regulamentação mais abrangente e mais completa, visando a 

evitar a poluição causada por óleo derramado pelos navios no mar. 

Assim,  a  IMCO  implementou  convenções  com  aquele  propósito,  sendo  a  mais 

importante  a  Convenção  Internacional  para  a  Prevenção  da  Poluição  Causada  por 

Navios, de 1973, conhecida como MARPOL e que entrou em vigor em 1983. Essa 

Convenção, ratificada pelo Brasil em 1987, conta hoje com 150 Estados Parte, tendo 

sofrido  diversas  emendas  visando  a  responder  às  crescentes  ameaças  ao  meio 

ambiente marítimo.

Em 1982,  foi  adotada  a  atual  denominação Organização Marítima Internacional 

(IMO). Naquela época, a IMO já tinha marcado a sua presença em vários campos da 

atividade marítima, com destaque para a segurança da navegação e para a proteção do 

meio ambiente marinho. 

Chegava assim a IMO ao século XXI, sendo considerada uma das mais atuantes 

agências especializadas da ONU, já tendo produzido desde a sua criação 60 tratados 

internacionais.  A  Organização  congrega  hoje  169  Estados  Partes  e  3  Membros 

Associados2,  tendo  um  orçamento  de  29,307,500  libras  esterlinas  para  2011, 

correspondendo a aproximadamente 47,536,298 dólares norte-americanos, em maio do 

mesmo ano.

2
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 Hong Kong (China), Macau (China) e Ilhas Faroe (Dinamarca). A definição encontra-
se no Glossário



Passemos  agora  à  organização  da  IMO  e  ao  seu  funcionamento,  já  que  esse 

conhecimento  é  necessário  para  entendermos  as  decisões  por  ela  adotadas  e  o 

impacto que elas têm sobre as atividades marítimas de países como o Brasil.

2.2  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
2.2.1  Secretário-Geral

O Secretário-Geral  (SG)  preside  a  Organização,  tendo  status  diplomático  de 

Chefe de Missão. É eleito pelo Conselho, em voto secreto, para um período de 4 anos, 

sendo possível uma única reeleição, por um período adicional de 4 anos. Uma vez 

escolhido, seu nome deve ser submetido à Assembléia para ratificação. O atual SG, 

reeleito no final de 2007, é o senhor Efthimios Mitropoulus, de origem grega e que foi 

reempossado em 1º de janeiro de 2008. 

2.2.2  Atribuições da IMO

As tarefas da IMO, constantes da sua Convenção, promulgada pelo Brasil pelo 

Decreto nº 52.493 de 23 de setembro de 1963, podem ser assim resumidas3:

a)  estabelecer  a  cooperação  intergovernamental  no  que  tange  às  práticas  e 

regulamentação  dos  assuntos  de  natureza  técnica  que  interessam  à  navegação 

comercial internacional;

b) incentivar a remoção de medidas discriminatórias e restrições 
desnecessárias dos governos que possam afetar o comércio marítimo 
internacional;

c) evitar que a ajuda e o incentivo dado por um governo à sua marinha mercante 

sirva  como  restrição  aos  navios  de  outras  bandeiras  engajados  no  comércio 

internacional;

d)  analisar  as  questões  sobre  práticas  restritivas  desleais  concernentes  ao 

comércio marítimo internacional; 

e) examinar quaisquer matérias atinentes ao comércio marítimo internacional que 

lhe sejam encaminhadas por qualquer entidade ou agência especializada das Nações 

Unidas e os efeitos dessa atividade sobre o meio ambiente; e

f)  patrocinar  a  troca  de  informações  entre  os  governos  sobre  assuntos  que 

estejam sendo discutidos no âmbito da Organização.
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2.2.3  Elementos Organizacionais

Para atender a essas tarefas, a IMO possui a estrutura organizacional 
constante do anexo A. Vejamos os seus principais órgãos e respectivas 
atribuições:

a)  Assembléia  -  É  o  órgão  máximo  deliberativo  da  Organização,  reunindo  a 

totalidade  dos  Estados  Membros  e  Membros  Associados,  79  Organizações  Não-

Governamentais  (ONG),  61  Organizações  Intergovernamentais  (OIG)  e  outras 

entidades representadas, como, por exemplo, a União Européia. Cada Estado Membro 

tem  direito  a  um  voto.  As  ONG,  OIG  e  outras  entidades  possuem  apenas  status 

consultivo,  não tendo direito a voto.  As sessões da Assembléia são dominadas por 

temas políticos, sendo as decisões normalmente adotadas por consenso. O recurso do 

voto, previsto na Convenção da IMO, dificilmente é utilizado.

b) Conselho - É o órgão executivo, que reúne 40 Estados Partes, eleitos pela 

Assembléia,  com  mandato  de  dois  anos,  sendo  possível  a  reeleição.  Cabe  ao 

Conselho,  por  exemplo,  escolher,  por  voto,  o  SG e  o  indicar  à  Assembléia  para  a 

ratificação. Atualmente os critérios para integrar o Conselho, constantes da Convenção 

da  IMO  são  os  apresentados  a  seguir,  apesar  de  ser  a  atual  divisão  meramente 

política4: 

- Categoria A - dez Estados com o maior interesse no fornecimento de serviços 

marítimos; 

- Categoria B - dez Estados com o maior interesse no comércio marítimo; e

- Categoria C - vinte estados, que não integrando os dois critérios anteriores, 

tenham  maior  interesse  no  comércio  marítimo  ou  na  navegação  marítima,  cuja 

presença  no  Conselho  assegure  a  adequada  representação  de  todas  as  principais 

áreas geográficas do mundo. 

c)  Secretariado  -  Reúne  o  corpo  de  funcionários  responsáveis  pelas  ações 

administrativas e financeiras da IMO. É constituído por cerca de 300 especialistas de 

diversos países, os quais são contratados ou como funcionários de carreira do sistema 

das Nações Unidas (níveis médio e superior) ou no mercado local (nível  básico).  A 
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maioria  dos  integrantes  do  Secretariado  é  oriunda  dos  países  de  nacionalidade 

inglesa.5

d)  Comitês  -  Em  número  de  cinco,  são  responsáveis  pela  discussão  dos 

assuntos  técnicos,  encaminhando  suas  decisões,  posteriormente  ao  Conselho  para 

ratificação. São eles:

- de Proteção do Meio Ambiente Marinho (MEPC), que trata dos assuntos 
relativos à prevenção e ao controle da poluição do meio ambiente originada em navios; 

- de Segurança Marítima (MSC), que trata todos os aspectos que envolvam a 
segurança e proteção do tráfego marítimo internacional;

- Legal (LEG), que trata dos assuntos de cunho jurídico sob a alçada da IMO;
- de Cooperação Técnica (TC), que coordena os assuntos relativos à cooperação 

técnica que envolvam a IMO, seja como participante ou como executora; e 
- de Facilitação (FAL), que atua na eliminação de barreiras burocráticas, 

normalmente nos portos, que dificultem as atividades marítimas.
e) Subcomitês - são órgãos auxiliares dos Comitês, os quais, por sua vez, podem 

estabelecer grupos de trabalho para o exame de questões técnicas específicas. Suas 
áreas de atuação estão definidas nas respectivas denominações, a saber:

- Subcomitê sobre Gases e Líquidos a Granel (BLG);
- Subcomitê sobre Substâncias Perigosas, Contêineres e Cargas Sólidas (DSC);
- Subcomitê sobre Proteção contra Incêndio (FP);
- Subcomitê sobre Radiocomunicações, Busca e Salvamento (COMSAR);
- Subcomitê sobre Segurança da Navegação Marítima (NAV);
- Subcomitê sobre Projeto e Equipamentos de Navios (DE);
-Subcomitê sobre Compartimentagem, Estabilidade e Segurança de Barcos de 

Pesca (SLF);
-Subcomitê sobre Formação, Treinamento, Certificação e Serviço de Quarto 

(STW); e
- Subcomitê sobre Implementação do Estado de Bandeira (FSI).

2.3  FUNCIONAMENTO DA IMO

2.3.1  Aspectos Administrativos

As relações entre a IMO e o governo britânico constam de um documento formal, 

denominado “Headquarters Agreement” ( traduzido como Acordo de Sede), assinado 

em  1982  entre  o  SG  e  o  Secretário  de  Estado  das  Relações  Exteriores  de  Sua 

Majestade. Este Acordo estabelece, por exemplo, entre outros pontos:

a) os critérios para o rateio das despesas da manutenção do edifício Sede da 

IMO, na base de 80% para o governo britânico e 20% para a Organização;
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b) que o SG e os mais altos funcionários do Secretariado têm status diplomático, 

fazendo jus aos correspondentes privilégios e imunidades; e

c)  os  procedimentos  para  acreditação  dos  Representantes  Permanentes  dos 

diversos Estados Partes e demais membros das respectivas missões junto ao governo 

britânico. 

As despesas do funcionamento da Organização são atendidas pelos Estados 

Membros por intermédio das respectivas contribuições anuais,  como cotas parte do 

orçamento  previamente  aprovado  pela  Assembléia6.  Eventualmente  são  realizadas 

contribuições financeiras, por Estados Membros, OIG ou ONG, aceitas pela IMO, para 

custear reuniões ou trabalhos específicos sobre os assuntos considerados prioritários e 

que, evidentemente, atendem aos interesses desses atores. 

2.3.2  Dinâmica das Discussões dos Assuntos na IMO

Os assuntos discutidos nas sessões da Assembléia, do Conselho dos Comitês e 

Subcomitês  obedecem  a  uma  agenda  prévia,  aprovada  na  reunião  anterior.  Essa 

agenda é composta, normalmente, de 20 a 25 itens ou tópicos. Para cada tópico da 

agenda,  podem ser  submetidos  previamente  pelos  Estados  e  demais  membros  da 

Organização, documentos escritos, que são analisados durante as sessões. 

Os  trabalhos  das  sessões  da  Assembléia,  do  Conselho,  dos  Comitês  e  dos 

Subcomitês são dirigidos por um presidente, eleito pelas respectivas assembléias7, a 

partir de uma indicação de algum Estado Membro. Essa indicação, normalmente, já tem 

a aprovação prévia, tácita, dos Estados que exercem papel de relevância na sessão em 

questão,  cabendo  à  assembléia  ratificar  ou  oficializar  o  que,  informalmente,  nos 

bastidores, já foi decidido. Caso o presidente representar os interesses de um país ou 

grupo de países, poderá influir sobre determinado assunto para que a decisão adotada 

pelo plenário do órgão seja favorável ao país ou ao grupo em questão.
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Para  que  as  decisões  sobre  assuntos  considerados  mais  complexos  sejam 

adotadas em períodos de tempo não muito longos, além das reuniões regulares dos 

órgãos da IMO ocorrem outras reuniões, como, por exemplo:

a) Grupos de Trabalho (GT) - são compostos por representantes das delegações 

interessadas,  que se reúnem, em local  separado,  simultaneamente  à ocorrência  da 

reunião do plenário do Conselho, Comitê ou Subcomitê,  sob a coordenação de um 

presidente, escolhido por consenso. 

b)  Grupos  de  Correspondência  (GC)  -  a  decisão  de  implementá-los  ocorre 

durante  as  sessões plenárias.  Têm caráter  eventual  e  se  destinam a  aprofundar  a 

discussão de assuntos complexos, com ênfase nos detalhes técnicos, o que não pode 

ser feito durante as reuniões programadas por absoluta falta de tempo. São conduzidos 

via  correio  eletrônico,  pela  INTERNET,  durante  os  intervalos  entre  as  reuniões 

presenciais da IMO. 

c) Grupos de Trabalho Entre Sessões (GTE) - são reuniões formais, 
extraordinárias, realizadas em Londres, no intervalo de tempo entre as sessões 
dos Comitês e Subcomitês, para abreviar o tempo de implementação de emendas 
a um instrumento internacional ou, mesmo, o estabelecimento de uma nova 
Convenção sobre assuntos considerados prioritários pelo Conselho, com a 
ratificação da Assembléia. 

2.4  ASPECTOS POLÍTICOS

Embora  na  IMO,  como  agência  especializada  da  ONU,  deva  predominar  a 

igualdade entre todos os seus Estados Membros, princípio estabelecido no Artigo 2º da 

Carta das Nações Unidas, na prática, observa-se que os Estados Membros Dominantes 

(EMD)8 exercem uma grande influência nas decisões adotadas em todos os órgãos da 

IMO. Esta tendência a favor desses Estados ocorre pelos seguintes fatores:

a)  maior  capacidade  econômica  para  aportar  contribuições  financeiras 

extraordinárias necessárias à Organização, destinadas a custear reuniões ou trabalhos 

específicos sobre os assuntos considerados prioritários que, evidentemente, atendem 

aos interesses desses atores;
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b)  maior  capacidade  econômica  e  tecnológica  para  defender  os  assuntos  de 

interesse das suas empresas nacionais relacionadas à indústria marítima;

c)  maior  capacidade  em  prover  delegações  com  especialistas  nos  diversos 

assuntos e dessa forma contarem com maior equilíbrio na defesa dos seus interesses 

durante as sessões, em virtude da proximidade da sede da IMO com a maioria dos 

EMD; 

d) os representantes dos EMD ocupam freqüentemente a presidência das sessões 

dos órgãos da IMO, dos GT, GTE e da coordenação dos GC;

e)  os  representantes  dos  EMD  preenchem  82  cargos  de  nível  superior  do 

Secretariado, de um total de 104, o que corresponde a 78,8%;

f) muitas das importantes decisões adotadas pelos órgãos da IMO são discutidas 

antes ou durante as sessões,  em reuniões de bastidores,  pelos representantes dos 

EMD, e apresentadas “prontas” ao plenário, apelando-se ao consenso e evitando-se, a 

todo custo, o voto; e

g)  dos  atuais  169  Estados  Membros  da  Organização,  apenas  cerca  de  50 

participam efetivamente de todas as reuniões da Organização. Os demais limitam-se ao 

comparecimento  à  Assembléia,  que  se  reúne  a  cada  dois  anos  e  que,  na  prática, 

apenas formaliza as decisões já adotadas pelo Conselho, Comitês, Subcomitês e GTE.

Assim, a Assembléia, na qual cada um dos 169 membros é representado e tem 

direito  a  um  voto,  e  que  poderia  ser  o  fórum  onde  os  Estados  fariam, 

democraticamente, valer as suas posições, fica reduzida a uma mera aprovação dos 

interesses dos EMD, inclusive porque as decisões dificilmente são adotadas, lançando-

se mão do voto e com a necessária representatividade.

Neste  cenário,  é  importante  salientar  que  na  IMO,  como  em  todo  organismo 

multilateral, são intensas as negociações diplomáticas e políticas, mas girando, neste 

caso, em torno de matéria técnica muito específica e muito variada.

Os  interesses  econômicos  e  políticos  são  vultosos,  seja  dos  próprios  países, 

armadores,  dos  construtores  de  navios,  dos  fabricantes  de  equipamentos  e  de 

materiais, freqüentemente encampados pelos próprios Estados, que os agregam aos 

seus próprios desejos políticos. 



Enfim, pelas questões supracitadas,  tradicionalmente a conduta da Organização 

sempre  foi  dominada pelos  EMD,  devido  aos seus maiores  poderes  econômicos e 

capacidades de investimentos em pesquisas.

2.5  ATUAÇÃO DO BRASIL NAS SESSÕES DA IMO 
Para melhor compreendermos a atuação do Brasil nas discussões dos assuntos na 

IMO, faz-se necessário esclarecer a estrutura que o País implementou para se fazer 

representar junto àquela Organização.

2.5.1 A Comissão Coordenadora dos Assuntos da IMO (CCA-IMO) e a Representação 
Permanente do Brasil junto à IMO (RPB-IMO)

Desde a adesão do Brasil ao Tratado da IMO, em 1963, os nossos interesses 

foram cuidados pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), sendo o Representante 

Permanente (RP) brasileiro, o Embaixador no Reino Unido, acumulando o cargo com 

as suas normais funções. 

A partir de 1981, visando prover um maior embasamento técnico aos assuntos 

debatidos, a Marinha do Brasil  (MB) passou a lotar na Embaixada em Londres, um 

Capitão-de-Mar-e-Guerra  como  Conselheiro  Marítimo.  A  MB,  então,  começou  a 

intensificar, no Brasil, a estrutura capacitada a respaldar os trabalhos na esfera da IMO. 

Em 1998 criou-se uma Comissão Interministerial, denominada Comissão Coordenadora 

dos Assuntos da IMO (CCA-IMO), cujo Regulamento encontra-se disponível no anexo 

B. Cabe ressaltar que a referida Comissão está composta de um Grupo Interministerial 

(GI), uma Secretaria-Executiva (SEC-IMO) e um Fórum Consultivo (FC). 

No  ano  de  2000,  por  meio  de  Decreto  Presidencial,  a  Representação 

Permanente do Brasil na IMO passou a ser exercida pela Marinha, substituindo-se o 

Embaixador por um Almirante no cargo de RP. Logo a seguir, tanto para prover o apoio 

ao RP, antes proporcionado pela própria Embaixada, como antevendo o acréscimo de 

trabalho que adviria da presença mais atuante e de um envolvimento mais profícuo nos 

tópicos de interesse do País, a MB criou, na cidade de Londres, a Organização Militar 

(OM) denominada Representação Permanente do Brasil junto à IMO (RPB-IMO). 

2.5.2  Preparação das Posições do Brasil

Os  documentos  provenientes  dos  Estados  Membros,  Secretário-Geral, 

Secretariado,  OIG  e  ONG,  que  serão  examinados  nas  sessões  da  IMO,  são 



previamente  disseminados  em  site  reservado  da  INTERNET,  acessado  mediante 

senha. 

As posições apresentadas pelas delegações brasileiras são preparadas e 
discutidas em reuniões que ocorrem ainda no Brasil, em dois níveis de 
discussão. A SEC-IMO examina, tecnicamente, cada um destes documentos e 
após ouvir o FC (composição de representantes da comunidade marítima, propõe 
um posicionamento a ser adotado pelo Brasil à CCA-IMO. Esta, após ouvir o GI, 
ratifica ou não as propostas de posição e consolida a posição brasileira, a qual é 
então enviada para a RPB-IMO, antes da ocorrência das sessões da IMO. 

Assim, as posições nacionais retrata o conjunto das opiniões sobre cada 
um dos documentos individualmente apresentados, que reflete assim os 
interesses do Brasil e que serve como o eixo basilar para o desempenho do cargo 
do RP. Este processo se repete a cada uma das sessões da Assembléia, do 
Conselho e dos Comitês/Subcomitês da IMO.

Agora que já apresentamos como a IMO está estruturada e a dinâmica dos seus 
órgãos, a forma como o Brasil vem trabalhando na Organização, bem como a forte 
influência exercida pelos EMD no processo decisório durante as sessões, vejamos, a 
seguir, a interdependência da questão sobre o aquecimento global entre a IMO e a 
CQNUMC.

3 A INTERDEPENDÊNCIA DA QUESTÃO DO MEIO AMBIENTE ENTRE A 

IMO E A CQNUMC

Este  capítulo  tem  o  propósito  de  apresentar  a  linha  mestra  da  posição 

defendida  pelo  Brasil  na  Convenção-Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  Mudanças 

Climáticas (CQNUMC) e sua interdependência com a questão tratada no âmbito da 

IMO. Neste sentido, torna-se necessário, inicialmente, a apresentação da origem e dos 

fatos básicos relacionados à CQNUMC e ao Protocolo de Quioto, no que se refere ao 

modal de transporte marítimo. 

3.1  A ORIGEM DA QUESTÃO

Nas  décadas  de  1960  e  1970,  os  cientistas  passaram  a  chamar  a  atenção 

internacional  para  as  ameaças  representadas  pelo  aquecimento  global.  Evidências 

demonstravam  que  as  concentrações  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  na  atmosfera 

aumentavam sobremaneira. Contudo, a opinião pública apenas passou a perceber o 

fato quando transcorridos cerca de 20 anos.



Em 1988, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) criaram o Painel  Intergovernamental  sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC). Este grupo científico, o qual reunia, naquela época, cerca 

de 400 profissionais, publicou, em 1990, um primeiro relatório de avaliação em que 

afirmava a realidade negativa do aquecimento global, solicitando ações concretas para 

a preservação do clima e para o futuro da humanidade.

As conclusões do IPCC estimulou os governos a debater a criação da CQNUMC. O 

instrumento foi adotado em 1992, por mais de 150 Estados, durante a Conferência das 

Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  -  mais  popularmente 

conhecida como "RIO-92".

Esse  Tratado  tem como objetivo  a  estabilização,  seguindo  ações  conjuntas  de 

todos  os  Estados-Parte,  das  emissões  e  concentrações  de  gases  de  efeito  estufa 

(GEE) na atmosfera. A sua ratificação, por parte do Brasil, ocorreu em fevereiro de 

1994 e a Convenção entrou em vigor, no mesmo ano. 

O referido instrumento não fixou metas limites de emissão dos GEE, porém incluía 

disposições para a abertura de futuros protocolos para tal finalidade. Assim, após a 

segunda rodada de trabalhos científicos apresentados ao mundo pelo IPCC, em 1995 

foi adotado no Japão um novo Tratado Internacional denominado Protocolo de Quioto. 

Um dos seus principais objetivo é o de estabelecer metas obrigatórias para os países 

desenvolvidos (PD), no sentido de reduzir as suas emissões dos GEE.

3.2  OS PRINCIPAIS ASPECTOS DA CQNUMC

A  CQNUMC,  hoje  ratificada  por  192  Estados,  traduz  o  reconhecimento  da 

comunidade  mundial,  no  sentido  de  admitir  que  a  mudança  climática  é  uma 

preocupação comum da humanidade e, se propõe a elaborar uma estratégia global 

para proteger o sistema climático para a presente e as futuras gerações.

A Convenção estabelece, em seu Artigo 2º, um regime jurídico internacional cujo 

objetivo  principal  é  o  de  alcançar  a  estabilização  das  concentrações  de  GEE  na 

atmosfera em um nível  que impeça interferências perigosas no sistema climático.  A 

estabilização das concentrações deve ser alcançada num prazo sufciente que permita 



aos  ecossistemas  adaptarem-se  sem  comprometer  a  produção  de  alimentos  e 

permitindo que o desenvolvimento prossiga de forma sustentável. 

No seu Artigo 3º está estabelecido o princípio das “responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas”. A responsabilidade é comum a todos os países, tendo em vista 

que todos contribuem para a mudança climática e todos serão atingidos pelas suas 

conseqüências. Contudo, a responsabilidade também é diferenciada, pois os PD são os 

maiores responsáveis  pelo  combate ao aquecimento global,  na medida que são os 

maiores  contribuidores,  devido  às  suas  emissões  históricas  e  por  terem  maiores 

possibilidades para enfrentar o problema, em virtude de suas capacidades econômicas 

e tecnológicas.

Ademais, o Artigo 4º estabelece, claramente, os compromissos obrigatórios dos 

Estados  constantes  do  seu  Anexo  I9,  ou  seja,  os  PD,  incluindo  os  países 

industrializados em transição para economia de mercado.

3.3  OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO PROTOCOLO DE QUIOTO

Não obstante o objetivo de estabilização das emissões prevista na CQNUMC em 

1995, durante a primeira Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP-1) 

realizada em Berlim,  chegou-se à conclusão de que a grande maioria  dos PD não 

conseguiria retornar às suas emissões de GEE aos níveis de 1990, por volta dos anos 

2000.  Foi,  assim,  necessário  estabelecer  uma  Resolução  denominada  Mandato  de 

Berlim, com o objetivo de rever tais compromissos. 

Este  Mandato  estabeleceu  que  os  PD  deveriam,  com  base  no  princípio  das 

responsabilidades  comuns,  porém diferenciadas,  estabelecer  metas  quantitativas  de 

redução das emissões, por meio de um instrumento legal. Assim, passados dois anos 

de um processo de intensas negociações, em dezembro de 1997, no Japão, nascia o 

Protocolo à CQNUMC, denominado de Protocolo de Quioto, o qual entrou em vigor no 

âmbito internacional em 2005.

Este instrumento, juridicamente vinculante, define metas de redução das emissões 

para as Partes do Anexo I da CQNUMC, não definindo metas adicionais para os países 
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em desenvolvimento  (PED).  Os  referidos  limites  deveriam ser  atingidos  no  período 

compreendido entre 2008 e 2012, conhecido como o primeiro período de compromisso.

Infelizmente,  o  mundo  não  vivenciou,  até  o  presente  momento,  resultados 

concretos quanto a tais obrigações e vem assistindo, desde a 13ª COP, realizada em 

Bali em 2007, intenso debate para a definição de responsabilidades para o segundo 

período de compromisso (pós 2012). 

Quanto ao setor marítimo, o Protocolo define em seu Artigo 2.2 que as Partes 

incluídas no Anexo I  da CQNUMC devem perseguir  as reduções ou limitações das 

emissões de GEE provenientes do combustível marítimo, trabalhando conjuntamente 

com a IMO.

Este fato, alinhado com as difíceis negociações pós 2012, é a causa fundamental 

da interdependência da questão entre a CQNUMC e a IMO, conforme veremos nos 

próximos tópicos desse Capítulo.

3.4  A POSIÇÃO DO BRASIL NA CQNUMC

O  aquecimento  do  planeta  decorrente  de  ações  provocadas  pela  interferência 

humana,  apesar  de  incerto  quanto  à sua magnitude,  tornou-se um fato  aceito  pela 

comunidade científica e pela opinião pública mundial. Por ser global, o problema une a 

todos em torno de si, na busca por caminhos e soluções que permitam a civilização 

continuar a prosperar em sua trajetória, com um desenvolvimento sustentável para as 

futuras gerações.

A mudança  do  clima  é  o  resultado  de  um  processo  de  acúmulo  de  GEE  na 

atmosfera  que  está  em  curso  desde  a  revolução  industrial.  Assim,  os  países 

apresentam  diferentes  responsabilidades  históricas  pelo  fenômeno,  segundo  os 

volumes  de  suas  emissões  de  GEE.  Isto  contribui  para  a  atual  definição  de 

responsabilidades  comuns  porém  diferenciadas,  que  norteiam,  por  um  lado,  as 

obrigações de PD e, por outro, de PED, no âmbito CQNUMC. 

Neste contexto, mesmo não tendo no seio internacional, obrigações quantificadas 

de  redução  de  suas  emissões,  em  virtude  de  não  ter  responsabilidade  histórica 



significativa pelo acúmulo de GEE, o Brasil vem buscando, de forma autônoma e não 

compulsória, encontrar um caminho onde o esforço da proteção ao clima seja efetivo e 

a garantia do bem-estar de seus cidadãos, a sua principal variável.

Neste duplo propósito, o País não se tem furtado a buscar soluções. Os níveis de 

desenvolvimento recentes aliados a inúmeras ações que, direta e indiretamente, são 

favoráveis ao clima podem ser facilmente constatadas nas ações do Estado brasileiro.

Assim, o Brasil não subordina sua disposição de agir à existência de cooperação 

internacional.  Tal  cooperação,  contudo,  fortaleceria  a  capacidade  nacional.  Vale 

ressaltar,  nesse contexto,  que o fornecimento de apoio financeiro  e  tecnológico em 

benefício dos PED representa um compromisso dos PD, previsto na CQNUMC. 

A mudança do clima é uma questão estratégica para  o  presente e o futuro  do 

desenvolvimento nacional. Envolve-se aqui não só uma questão de escolhas produtivas 

e tecnológicas, mas também a preservação e, sempre que possível,  o  aumento da 

competitividade da economia e dos produtos brasileiros em um mundo globalizado. As 

escolhas são feitas à medida em que a sociedade reconhece o problema, compreende 

a dinâmica das múltiplas forças que o provocam, defini-se como parte da solução e se 

vê como beneficiária das decisões tomadas.

Pode-se  assegurar,  portanto,  que  a  premissa  dos  esforços  do  Brasil  é  o  seu 

compromisso em reduzir a desigualdade social e a aumentar sua renda, buscando uma 

dinâmica econômica, cuja trajetória de emissões não repita o modelo e os padrões dos 

países que já se industrializaram.

A própria Convenção reconhece que a parcela das emissões globais originárias dos 

PED  crescerá  para  que  eles  possam  satisfazer  suas  necessidades  sociais  e 

econômicas.  Em  muitos  desses  países,  as  emissões  podem  aumentar  em 

conseqüência  das  políticas  de  redução  da  pobreza,  como,  por  exemplo,  levar 

eletricidade às áreas rurais ou remotas. 

O objetivo comum, contudo, é um futuro em que o desenvolvimento se baseie em 

soluções menos intensivas em carbono, com base em critérios de sustentabilidade. Em 

outras palavras, buscar a eficiência energética. 

Portanto,  o Brasil  não tem, de acordo com o regime da Convenção, obrigações 

quantificadas de limitação ou redução de emissões. Porém, o País não se omite e está 



atuando de forma decisiva, dando contribuições concretas para a luta contra a mudança 

do clima,  como podemos concluir  ao tomar conhecimento do Plano Nacional  sobre 

Mudança do Clima (PNMC), recentemente aprovado por meio da Lei nº 12.187/2009.

É com este sentimento que as delegações brasileiras participam ativamente nas 

negocições sobre o tema,  especialmente  nos debates sobre  o segundo período de 

aplicação do Protocolo de Quioto, elecando os seguintes pontos fundamentais:

a) os países apresentam diferentes responsabilidades históricas pelo  fenômeno, 

segundo os volumes de suas emissões nocivas. Isto contribui para a clara definição de 

responsabilidades  comuns  porém  diferenciadas,  que  norteiam,  por  um  lado,  as 

obrigações dos PD e, por outro, dos PED no âmbito da CQNUMC;

b) o Brasil, mesmo não tendo obrigações quantificadas de redução de emissões no 

âmbito  da  CQNUMC  e  contar  com  uma  das  mais  limpas  matrizes  energéticas  do 

mundo, vem buscando por decisões em nível nacional e sem o estabelecimento de 

metas internacionais (forma autônoma), encontrar um caminho para contribuir com o 

combate ao aquecimento global. Porém, não subordinando tais decisões ao prejuízo do 

combate de suas deficiências econômicas e de desigualdades sociais;

c)  o  Brasil  não  subordina  sua  disposição  de  agir  à  existência  de  cooperação 

internacional,  apesar  de  que  o  fornecimento  de  apoio  financeiro  e  tecnológico  em 

benefício dos PED represente um compromisso dos PD, previsto na CQNUMC; e

d) o Brasil reconhece a importância e a sua dependência do setor de transporte 

marítimo para o desenvolvimento nacional.

3.5  A INTERDEPENDÊNCIA DA QUESTÃO ENTRE A IMO E A CQNUMC

As discussões na IMO sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE)  remontam,  fundamentalmente,  ao  ano  de  1997,  quando  se  iniciaram  as 

negociações para adoção, em 2003, da Resolução A.963(23) - “IMO Políticas e Práticas 

relativas à Redução das Emissões de GEE por Navios”. 

O tema, naturalmente, está ligado às negociações sobre a Mudança do Clima no 

âmbito da ONU e, portanto, sob a responsabilidade geral da CQNUMC e do Protocolo 

de Quioto, tendo crescido em relevância durante a 56ª Sessão do Comitê de Proteção 

ao Meio Ambiente Marinho (MEPC 56), ocorrida em 2007.



Os países em desenvolvimento (PED), representados por 130 países na CQNUMC, 

reconhecem que a responsabilidade pelo aquecimento global é, sobretudo, dos países 

industrializados porque eles iniciaram seus processos de geração de GEE há mais 

tempo e suas emissões nos últimos 250 anos são, fundamentalmente, aquelas que 

ocasionaram o problema ora existente. 

Assim, a redução de GEE é um desafio que é global mas que foi criado por um 

grupo minoritário de Estados. A forma que a Convenção reage a isto é que, na solução 

do  problema,  os  países  possuem  responsabilidades  comuns,  porém  diferenciadas. 

Todos os países devem agir. Entretanto, esta ação possui natureza distinta para cada 

Estado. Para os países desenvolvidos (PD) isto significa metas obrigatórias de redução 

de emissão. Para os PED há que se buscar a redução de suas emissões mas não há 

metas quantitativas obrigatórias para os mesmos.

Outro  ponto  fundamental  é  o  fato  de  a  Convenção  não  estabelecer  metas  de 

redução em setores específicos, isto é, todos os países são livres para escolher em que 

setor  atuará  para  a  redução  das  emissões.  O  Protocolo  de  Quioto  que  é  um 

Instrumento associado à Convenção, estabeleceu que, no caso do transporte marítimo 

internacionail, os países do Anexo I devem buscar a redução no âmbito da IMO. Ou 

seja,  existe  uma  espécie  de  convocação  para  que  os  PD  busquem  reduzir  suas 

emissões nessa área, sendo os únicos setores que a Convenção individualizou o seu 

tratamento. O referido Protocolo não estabeleceu nenhuma obrigação deste tipo para 

os PED.

Não obstante  ao  apresentado,  uma das tendências  identificadas no  âmbito  das 

negociações  na  CQNUMC,  a  partir  do  fim  do  ano  de  2007,  é  a  tentativa  de  se 

estabelecer uma abordagem setorial para o problema de emissões. 

Esta  tentativa,  originada pelos  PD,  tem o  propósito  de  redefinir  a  idéia  da  não 

obrigação dos PED para a redução de emissões. Dentro deste enfoque, passou-se a 

falar de abordagem setorial dentro da Convenção, adquirindo um enorme peso desde 

então, pois antes não existia dinamização dessa discussão no âmbito da IMO.

Assim,  alguns  países  desenvolvidos  têm  apresentado  a  idéia  de  que  o 

compromisso não tem que ser nacional, mas setorial: compromissos para siderurgia, 

geração de energia, agricultura, pecuária, transportes marítimo e aéreo etc. 



Trata-se de um enfoque que, caso aprovado, alterará completamente a base do 

regime do clima em uma direção que não atende aos interesses dos países periféricos, 

pois isto, fundamentalmente, poderá criar responsabilidades de redução de emissão, 

em nível internacional e que hoje não existem para estes países. Será transferir uma 

parcela maior do ônus de redução, a despeito das suas situações diferenciadas, dos 

seus desafios de desenvolvimento econômico e de suas menores responsabilidades 

históricas pela mudança do clima. 

Esta  visão  procura  extingüir  o  princípio  das  responsabilidades  comuns,  porém 

diferenciadas e, com isto o Protocolo de Quioto, o que é bastante favorável aos PD. Daí 

o  emprego,  nas  atuais  negociações,  da  expressão “pós Quioto”  que  é  empregada, 

erroneamente, com intuito de incutir uma idéia de que o Protocolo acabará em 2012, 

quando na verdade, na visão brasileira, somente haverá uma redefinição das metas a 

serem cumpridas pelos PD. 

Neste  contexto,  o  transporte  marítimo  internacional,  por  suas  características 

peculiares, passou a ser a ponta de lança para estabelecer uma nova regra setorial que 

reúne as Partes, de acordo com uma nova divisão de responsabilidades. Daí decorre a 

ênfase com que o tema de redução de emissão dos GEE por este modal é tratado e a 

importância que está sendo atribuída ao mesmo pelos PD. 

Na realidade, considerando a participação das emissões do transporte marítimo, 

quando comparado ao total das emissões globais (2,7% de acordo com o 2º Estudo 

IMO  GHG  2009),  torna-se  possível  observar  que  o  interesse  nessas  emissões  é 

desproporcional ao impacto que as mesmas produzem. Isto parece está alinhado com 

os interesses de quem busca uma redefinição da Convenção do Clima como um todo, 

demandando cautela no tratamento do tema. 

No âmbito da IMO, as dificuldades para se atingir uma solução de consenso são 

causadas, principalmente, pelos Princípios Fundamentais estabelecidos pela maioria, 

para  implementação  das  medidas  para  redução  de  GEE,  estabelecidos  em  2008, 

dentre  os  quais  destaca-se  o  de  vincular  o  cumprimento  das  ações  por  todos  os 

Estados de Bandeira10, não levando em consideração as disposições do Protocolo de 
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Quioto,  nem  tampouco,  o  princípio  das  responsabilidades  comuns,  porém 

diferenciadas.

Assim, o cenário conflitante deve-se ao fato de que a IMO, que defende a não 

discriminação  das  suas  Resoluções,  passou  a  tratar  de  um  tema  que,  em  seu 

tratamento global, tem o princípio de diferenciação como base. 

Associado a este conflito, acrescenta-se a pressão da União Européia para adoção 

de  medidas concretas,  efetivas  e  imediatas,  em atendimento  ao  clamor  da  opinião 

pública no continente, ameaçando, inclusive, adotar medidas unilaterais nacionais ou 

regionais.

A  posição  do  governo  brasileiro  com  relação  à  questão  é  muito  clara  e 

extensivamente conhecida. O Brasil entende que a mudança climática é uma questão 

global, a qual cobra soluções de toda a humanidade. Neste sentido, mesmo não tendo 

metas  mandatórias  de  acordo  com  o  Protocolo  de  Quioto,  o  País  tem  procurado 

implementar  medidas  autônomas  no  sentido  de  contribuir  para  a  redução  de  suas 

emissões de GEE, sem contudo, desfavorecer o seu desenvolvimento sustentável e a 

luta contra a desigualdade social. 

Estes esforços são facilmente comprovados quando observamos a aprovação do 

Plano Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), onde o País se compromete a reduzir 

as suas emissões,  estimadas para 2020,  em até 38,9%, previlegiando as áreas de 

atuação nos setores de desmatamento, agropecuária e energia. 

Apesar  disto,  as orientações brasileiras recebidas pelo  RP apontam para a não 

resistência quanto ao tratamento desse tema no âmbito da IMO, no que diz respeito aos 

aspectos técnicos, pois o Brasil  reconhece que a Organização é o local  onde há a 

possibilidade de se tratar tecnicamente o desafio da redução de emissões de GEE pelo 

transporte marítimo. 

Contudo,  este  tratamento  técnico  está  subordinado  ao  tratamento  político,  no 

sentido da obediência aos princípios em que todos os países, com exceção dos EUA, 

adotaram no âmbito da CQNUMC. Relembra-se que são os mesmos países em uma e 

outra  Organização,  não  se  podendo  aceitar  que  os  compromissos  assumidos,  no 

âmbito da Convenção para o tratamento de emissões em geral, não valham para um 

setor específico.



A essência da posição dos PED baseia-se que o tema de redução de emissões em 

qualquer âmbito, inclusive na IMO, deve respeitar os princípios que regem o tratamento 

desse tema em geral, enquanto os PD defendem a diferenciação da questão. 

As posições dos PED, em especial, da China, África do Sul, Índia e Arábia Saudita 

são bastante semelhantes à posição brasileira,  isto é,  a discussão de emissões de 

transporte marítimo pode ser legitimamente tratada na IMO, mas este tratamento deve 

respeitar os princípios e as provisões da Convenção do Clima. 

Apesar do princípio fundamental de responsabilidades ter reconhecimento amplo no 

âmbito  da  CQNUMC,  o  mesmo  não  ocorre  na  IMO,  seja  pela  menor  participação 

quantitativa  dos  PED,  seja  pela  deficiente  orientação  dada  aos  membros  das 

delegações daqueles países. Por outro lado, os PD apresentam-se bastante articulados 

nas  sessões,  demandando  constante  vigilância  sobre  as  propostas  e  colocações 

apresentadas.

Com um melhor entendimento das origens e deliberações da CQNUMC e de seu 

Protocolo, da interligação daquele fórum internacional com a IMO e, acima de tudo, 

com  o  conhecimento  da  linha  basilar  definidora  das  posições  brasileiras  quanto  à 

questão climática, passemos agora a tomar conhecimento de como a IMO se engajou 

no combate ao aquecimento global e as suas principais decisões.



4 A ATUAÇÃO DA IMO NO COMBATE AO AQUECIMENTO GLOBAL

Antes  de  discorrermos  efetivamente  sobre  a  cronologia  das  ações  e  das 

decisões  da  IMO  sobre  o  combate  ao  aquecimento  global,  torna-se  relevante 

externar  que  o  Brasil,  em  conseqüência  da  estrutura  criada  pela  Comissão 

Coordenadora dos Assuntos da IMO (CCA-IMO), participa ativamente das diversas 

sessões da Assembléia, do Conselho, do MEPC e dos vários GT, GTE e GC que 

abordam a implementação das possíveis medidas, as quais visam limitar ou reduzir 

as emissões de GEE no transporte marítimo internacional. 

Além da participação nos debates em plenário, o Brasil apresenta, por vezes, 

documentos elaborados pelo MRE, pela SEC-IMO, pela própria RPB-IMO, ou mesmo, 

em parceria com outros Estados Membros, todos aprovados pela CCA-IMO.

Representantes do MRE, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Ministério 

da Ciência e Tecnologia (MCT) e do Ministério das Minas e Energia (MME), além da 

DPC/SEC-IMO  participam  de  todo  o  processo.  Alguns  desses  representantes, 



ocasionalmente,  integram as delegações do Brasil  nas reuniões em Londres,  como 

assessores do RP que chefia essas delegações, com responsabilidade sobre o teor das 

posições assumidas e de atuar politicamente, quando necessário. 

Conseqüentemente  essas  posições  e  a  atuação  do  Brasil,  amplamente 

respaldada pela estrutura de consultas  da CCA-IMO,  está assentada,  de  um modo 

amplo, nas seguintes diretrizes, as quais condensamos a seguir: 

a) o Brasil apoia o desenvolvimento de medidas técnicas, pois entende que a 

IMO é o fórum apropriado para o tratamento destas questões ; 

b) no campo político, o Brasil defende o princípio da diferenciação de 
responsabilidades entre as Partes. O Brasil é favorável que qualquer medida seja 
obrigatória para os países do Anexo I da CQNUMC e que seja uma recomendação para 
os demais Estados;

c) em um caso extremo de negociação, propostas de prazos distintos para 
implementar os mesmos compromissos serão aceitáveis como diferenciação entre os 
países em desenvolvimento (PED) e os países desenvolvidos (PD); e 

d) o Brasil não apoia qualquer medida de mercado (imposto global, comércio de 
cotas etc.), tendo em vista não considerar a IMO como fórum adequado para o debate 
de temas eminentemente financeiros. 

Como já registrado ao longo deste trabalho, os Estados Membros Dominantes 

(EMD) exercem forte pressão na IMO, e os textos dos instrumentos expedidos pela 

Organização,  de  uma  maneira  geral,  atendem  aos  seus  interesses.  Sendo  assim, 

algumas  das  posições  brasileiras  expressas  anteriormente,  por  vezes,  não  são 

contempladas, ou o são parcialmente, o que faz parte do natural jogo político. 

4.1  AS AÇÕES NA IMO

4.1.1  A Pedra Fundamental

Com a adoção, em 1995, do Protocolo de Quioto e o melhor entendimento do 

seu Artigo 2.2, a IMO, com o propósito de tomar a liderança do assunto com relação ao 

setor marítimo internacional, aprovou uma Resolução que tratava sobre as emissões de 

CO2 dos navios. Esta ação, tomada em 1997, fundamentou o início dos debates sobre 

as estratégias de redução de CO2 pelo setor marítimo, bem como, em cooperação com 

a  CQUNMC,  iniciou  a  realização  de um estudo  com a  finalidade  de estabelecer  o 

montante  e  a  percentagem  relativa  dessas  emissões  pelo  setor,  como  parte  do 

inventário de responsabilidade global do aquecimento.



Em  2000,  o  1º  Estudo  sobre  GEE  provenientes  de  navios  foi  publicado, 

estimando que o modal marítimo internacional em 1996, contribuía com cerca de 1,8% 

do total mundial das emissões antropogênicas de CO2.

4.1.2  O Ano de 2003

Em  dezembro  de  2003,  a  23ª  Assembléia  da  IMO  aprovou  a  Resolução 

A23/Res.963  intitulada  “IMO Políticas  e  Práticas  relacionadas  com  a  Redução  das 

Emissões de Gases de Efeito Estufa provenientes de Navios”. Este instrumento previu 

as seguintes diretrizes a ser seguido pelo MEPC, necessárias para alcançar a limitação 

ou redução de emissões de GEE provenientes do transporte marítimo internacional: 

desenvolvimento de um Plano de Trabalho, o qual visava o estabelecimento de uma 

linha de base para as emissões de GEE e o desenvolvimento de uma metodologia para 

indexação de CO2,  por  meio  de  soluções técnicas,  operacionais  e  de  mercado de 

carbono.

Já  naquela  ocasião,  a  adoção  da  referida  Resolução  não  contou  com  a 

unanimidade dos Estados Membros. Um princípio político dividia o plenário. 

Por um lado, a China apoiada por poucos países, icluindo o Brasil, chamava a 

atenção para a necessidade da observação do contido no Artigo 2.2 do Protocolo de 

Quioto,  ou seja,  a responsabilidade de redução ou limitação das emissões de CO2 

estava diretamente ligada aos países constantes do Anexo I da CQNUMC.

Em contrapartida, o Reino Unido e a Noruega, apoiados por uma maioria dos 

EMD, defenderam que o trato da questão deveria ser baseado na aplicação de uma 

política comum a todos os navios, independentemente de sua bandeira.

4.1.3 - O Ano de 2004

Naquele ano contamos com duas reuniões do MEPC. 

Na 51ª  Sessão,  realizada no  mês de  março de 2004,  novamente  a  China, 

apoiada desta vez por Brasil, Índia, Indonésia, Paquistão, Singapura e Arábia Saudita, 

defendeu  que  as  negociações  deveriam  observar  os  princípios  fundamentais  da 

CQNUMC,  ou  seja,  os  países  do  Anexo  I  daquela  Convenção  deveriam  liderar  o 

processo  da  limitação  ou  redução  das  emissões  de  GEE,  observando  as 

responsabilidades  diferenciadas,  a  necessidade  de  transferência  de  tecnologia  e  o 



aporte financeiro adequado para os PED, conforme acordado na RIO-92 e transcrito no 

Protocolo de Quioto.

O plenário do MEPC ao contar com posições contrárias ao defendido por estes 

países, em especial por parte da União Européia, decidiu postergar o debate sobre o 

tema para a próxima ocasião.

Em outubro do mesmo ano, na 52ª Sessão do Comitê, a ausência de consenso 

sobre a questão política foi novamente observada. Com esta situação, o MEPC decidiu 

dividir o tratamento do tema em duas linhas mestre:

a)  manutenção  do  debate  de  cunho  técnico  com  relação  ao  trabalho  de 

desenvolvimento do esquema de indexação das emissões de CO2; e

b)  manutenção do debate político, em separado.

Tal decisão permitiu a aprovação, por maioria e liderada por Noruega, Japão e 

Reino Unido, da continuidade dos trabalhos técnicos. Quanto à questão política, por 

absoluta falta de consenso, o assunto foi novamente postergado. 

4.1.4  O Ano de 2005

No decorrer  daquele  ano,  o  assunto  permaneceu em estado latente.  Na 53ª 

Sessão do MEPC, em julho de 2005, apenas foi aprovada uma Circular denominada 

“Diretrizes Interinas e Voluntárias para a Indexação das Emissões de CO2 por Navios”. 

Este documento, cujo maior objetivo era orientar os atores da indústria marítima para os 

testes de uma fórmula matemática sobre a indexação, procurava incentivar as ações 

pela indústria, organizações e Administrações estatais, interessadas no processo, a fim 

de  permitir  o  prosseguimento  dos  estudos com os  dados  coletados pelos  referidos 

testes. Qualquer alteração do modelo apresentado somente seria discutido, a partir de 

2008. 

4.1.5  O Ano de 2006

O ano foi marcado pela decisão da 55ª Sessão do MEPC, realizada em outubro, 

em  definir  o  Plano  de  Trabalho  proposto  na  Resolução  A23/Res.963.  Este  passo, 

apesar  de  discordância  da  maioria  dos  PED,  foi  tomado  por  pressões  políticas 

efetuadas pelos EMD, apesar do modal de transporte marítimo contribuir com apenas 

1,6%  das  emissões  globais  de  GEE  (dados  de  1996),  confirmando  ser  o  mais 

energeticamente eficiente quando comparado aos modais terrestre e aéreo.



O  referido  Plano  estabeleceu  os  seguintes  limites  para  a  prontificação  dos 

objetivos:

a) prontificação do esquema de indexação das emissões de CO2, até outubro de 

2008;

b) definição das linhas de base das emissões de CO2, até julho de 2009; e

c) definição das medidas técnicas, operacionais e de mercado de carbono, até 

julho de 2009.

4.1.6  O Ano de 2007

No mês de julho foi realizada a 56ª Sessão do MEPC. Esta reunião foi pontuada 

por decisões técnicas e declarações políticas importantes. 

Com relação aos aspectos técnicos ficou decidido a atualização do 1º Estudo 

sobre GEE que se denominaria “2º Estudo 2000 IMO GEE”, com prontificação prevista 

também para 2009. 

Para  isto,  o  Secretariado  da  Organização  solicitou  o  apoio  dos  Estados 

Membros,  a  fim  de  contar  com especialistas  no  assunto,  bem  como  com  o  apoio 

financeiro  necessário.  O  trabalho  foi  apoiado  com  recursos  humanos  e  financeiros 

fornecidos  pelos  governos  dos  seguintes  países:  Austrália,  Canadá,  Alemanha, 

Holanda, Ilhas Marshall, Holanda, Noruega, Suécia, Reino Unido e Japão, em um total 

orçamentário de US$ 500,000.00.

Ainda  sob  o  aspecto  técnico,  o  Comitê  decidiu  estabelecer  um  Grupo  de 

Correspondência (GC) dirigido por representantes da Holanda e da Alemanha, com o 

propósito de melhor definir o escopo das medidas técnicas e operacionais previstos no 

já comentado plano de trabalho.

Pela primeira vez, o representante da União Européia expressou, em nome de 

seus  27  países  e  de  forma  oficial,  que  a  ausência  de  progresso  no  combate  ao 

aquecimento global na IMO e em outros fóruns internacionais (CQNUMC), possibilitaria 

a  chance  de  países  ou  organizações  regionais  tomarem  medidas  concretas  para 

contribuir com a estabilização do regime de emissões, caracterizando, assim, medidas 

unilaterais. Estas possíveis ações prejudicaria a imagem de liderança da IMO no trato 

das questões marítimas. 



Na realidade, esta declaração foi a forma encontrada, por parte dos EMD, em 

forçar,  politicamente, o avanço das negociações na Organização, sempre focado no 

viés do trato da questão de uma forma igualitária para todos os Estados.

A partir  deste  ponto,  o  assunto  tomou grande relevância  no  âmbito  da  IMO, 

especialmente no MEPC, com avanços técnicos e com forte discordância política entre 

os PD e os PED, conforme veremos a seguir.

4.1.7  O Ano de 2008

Além da pressão política dos EMD ocorridas na última sessão do MEPC, naquele 

ano foi possível observar um maior engajamento da opinião pública mundial quanto à 

questão do meio ambiente,  em especial,  após a 13ª  Conferência  das Partes sobre 

Mudanças  Climáticas  (COP).  Neste  cenário,  o  pressionado  SG e  seu  Secretariado 

passaram a  trabalhar  energicamente,  buscando  medidas  para  limitar  ou  reduzir  as 

emissões de GEE provenientes do comércio marítimo internacional.

Em abril de 2008, durante a 57ª Sessão do MEPC foram tomadas medidas no 

sentido  de  abreviar  o  tempo  de  implementação  das  possíveis  soluções  técnicas, 

operacionais e de mercado de carbono. Para isto foram estabelecidos um grupo de 

trabalho (GT) na própria Sessão; a continuação do GC já estabelecido e; um grupo de 

trabalho  entre  sessões  (GTE)  a  ser  realizado  em Oslo,  no  mês  de  junho  daquele 

mesmo ano. 

Ainda  no  decorrer  daquela  sessão,  a  questão  política  sobre  a  aplicabilidade 

indiscriminada das futuras regras voltou ao centro dos debates, no momento em que o 

Comitê,  mesmo sem o consenso no plenário,  decidiu  reconhecer  a importância  em 

estabelecer os “Princípios Fundamentais” como a base para o futuro trabalho. 

Neste  conjunto  de  idéias  sobressaiu  o  Princípio  de  que  “as  regras  seriam 

vinculativas e igualmente aplicadas a todos os Estados de Bandeira, a fim de evitar a 

evasão das efetivas respostas”. O Brasil, apoiado por China, Índia, África do Sul, Arábia 

Saudita, México, República Islâmica do Irã, Venezuela e Barbados, defendeu a adoção 

das futuras regras voltadas apenas para os países desenvolvidos, elencando, mais uma 

vez, o conceito basilar de “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”, previsto na 

CQNUMC e no Protocolo de Quioto. 



Apesar  destes  posicionamentos,  o  número  de  declarações  apresentadas  por 

estes países foram bastantes inferiores às apresentadas pelos países desenvolvidos, 

permitindo  assim,  a  aprovação  por  maioria,  dos  Princípios  Fundamentais  em  sua 

integralidade.

O resultado negativo aos interesses políticos do Brasil, definidos nesta reunião, 

fez com que ações diplomáticas fossem desencadeadas pelo MRE e mesmo pela RPB-

IMO junto às representações dos países em desenvolvimento, localizadas em Londres, 

com a finalidade de coordenar ações conjuntas para a próxima Sessão do Comitê, a ser 

realizada em outubro deste mesmo ano.

A 58ª  Sessão foi  marcada pelas  questões políticas,  apesar  da  evolução dos 

estudos técnicos, com o propósito de finalizar as medidas técnicas e operacionais. As 

tratativas sobre as medidas de mercado de carbono foram postergadas para o próximo 

ano.

O movimento político relevante dos Estados Membros Dominantes (EMD) foi a 

apresentação, realizada pelo Reino Unido, de uma proposta para o estabelecimento de 

um  instrumento  legal  para  tornar  as  futuras  medidas  técnicas,  operacionais  e  de 

mercado, chamadas agora de medidas de eficiência energética, obrigatórias a todos os 

Estados  Membros.  Propunha  uma  emenda  à  Convenção  Internacional  para  a 

Prevenção  da  Poluição  Causada  por  Navios  (MARPOL)  ou  um  novo  instrumento 

independente.

A reação dos países periféricos foi observada e, desta vez, como resultado das 

negociações  diplomáticas  realizadas  pelo  Brasil,  o  plenário  ficou  bastante  dividido, 

tornando a proposta inócua, naquela ocasião.

4.1.8  O Ano de 2009

O  ano  foi  pautado  por  uma  grande  expectativa  quanto  aos  resultados  que 

deveriam ser  alcançados na 15ª COP, a ser  realizada em dezembro,  na cidade de 

Copenhagen,  onde  era  esperado  um  grande  número  de  Chefes  de  Estado  e  de 

Governo, a fim de se alcançar um acordo sobre o Protocolo de Quioto pós-2012. O foco 

central,  para  o  Brasil,  residia  na  questão  das  responsabilidades  comuns,  porém 

diferenciadas.



Neste cenário, a 59ª Sessão do MEPC foi realizada em julho de 2009 e evitou os 

debates de cunho político. Contudo foram observados resultados concretos quanto aos 

aspectos técnicos.

O 2º Estudo 2000 IMO GEE foi apresentado ao Comitê. Expôs que a contribuição 

do setor marítimo internacional para o aquecimento global, em 2000, representou 2,7% 

do total de emissões globais (1996 – 1,6%). Também concluiu que era factível esperar 

um  aumento  de  150  a  200%  destas  contribuições,  até  2050,  em  virtude  do 

desenvolvimento natural das transações comerciais por via marítima, caso as medidas 

de  eficiência  energética  (técnicas,  operacionais  e  de  mercado)  não  fossem 

implementadas, a curto espaço de tempo. 

As medidas técnicas e operacionais foram concluídas, mesmo que de maneira 

provisória, necessitando a execução de testes voluntários e o refinamento das fórmulas 

matemáticas,  passando  a  ser  conhecidas  como  Índice  de  Projeto  de  Eficiência 

Energética  para  Navios  Novos  (EEDI),  Índice  Operacional  de  Eficiência  Energética 

(EEOI) e Plano de Gerenciamento de Eficiência Energética dos Navios (SEEMP).

O EEDI é expressado por uma fórmula matemática que representa a medida de 

eficiência de CO2 para navios novos e que envolve, basicamente como parâmetros, o 

peso  da  embarcação  e  o  desenvolvimento  de  equipamentos  da  propulsão  e  de 

máquinas  auxiliares.  O  propósito  deste  índice  é  o  de  estimular  o  desenvolvimento 

tecnológico e de inovação (parâmetros de engenharia naval) para todos os elementos 

que influenciam a eficiência energética do meio, durante a fase de projeto de todas as 

categorias e propulsões de navios mercantes.

Cabe salientar que, durante as negociações, o EEDI foi  a medida técnica de 

maior atenção para os países emergentes, pois está relacionado com uma necessária 

infraestrutura  de  construção  de  navios  novos  e,  caso  tornado  obrigatório,  poderia 

influenciar, de modo negativo, no desenvolvimento das suas indústrias marítimas.

O EEOI é definido por uma fórmula matemática que emprega basicamente os 

parâmetros relacionados à carga do navio, seu consumo de combustível e as distâncias 

percorridas. O propósito do índice visa descrever a eficiência energética de um navio, já 

em operação, em termos das emissões de gases de efeito estufa (GEE), em especial o 



CO2. Foi concebido para ser empregado pelos armadores e empresas de navegação 

na avaliação de suas frotas marítimas.

O SEEMP é um plano que estabelece um processo cíclico dividido em 4 fases de 

execução:  planejamento,  implementação,  monitoramento  e  auto-avaliação.  O  seu 

propósito  visa  auxiliar  os  armadores  e  empresas  de  navegação  no  gerenciamento 

ambiental  de  seus  navios,  buscando  a  otimização  do  emprego  operacional  destes 

meios de transporte. 

Os debates sobre as medidas de mercado de carbono foram iniciados. Naquela 

ocasião  foram  apresentadas  4  propostas  capitaneadas  por  Dinamarca,  Japão  e 

Estados Unidos da América. 

As idéias focavam o estabelecimento de fundos e de disponibilização de créditos 

financeiros, originados pela criação de um esquema global de contribuições, por meio 

da taxação do óleo combustível consumido pelos navios ou, por um esquema global de 

comércio de emissões, por meio de compensações financeiras provenientes de outros 

setores  da  indústria.  Tais  recursos seriam empregados na mitigação do clima e  na 

adaptação dos países em desenvolvimento (PED), devido às alterações climáticas já 

sentidas no mundo.

4.1.9  O Ano de 2010

O referido ano foi iniciado com forte decepção em relação ao resultado pouco 

expressivo que foi alcançado na 15ª COP, em Copenhagen. Os 162 Chefes de Estado e 

de Governo presentes naquela Conferência  não chegaram a um consenso sobre o 

Protocolo de Quioto pós-2012. O produto alcançado resultou apenas em um acordo 

político  sem  muita  expressão  e  sem  respostas  concretas  para  o  combate  ao 

aquecimento global.

Assim foi  realizada, no mês de março, a 60ª Sessão do MEPC. Na reunião, 

apesar dos fatos supracitados, foi possível observar debates e decisões importantes 

nos campos político e técnico.

As  propostas  para  a  inclusão  das  medias  técnicas  e  operacionais  em  um 

instrumento vinculativo, apresentadas pela primeira vez em 2008, voltaram ao centro 

das negociações. O plenário, mais uma vez por maioria, decidiu que o assunto seria 

incluído na Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios 



(MARPOL), por meio de uma emenda àquela Convenção, tornando o tema obrigatório 

para todos os Estados, independentemente dos seus graus de desenvolvimento. Para 

isto foi estabelecido um GT para, além de discutir o refinamento do EEDI, propor ao 

plenário uma sugestão de emenda tácita àquela Convenção.

Apesar de já politicamente decidido, o referido trabalho não foi finalizado por falta 

de  consenso,  entre  os  países  desenvolvidos  (PD),  quanto  ao  refinamento  dos 

parâmetros da fórmula do EEDI. Este fato ocasionou o estabelecimento de um GTE 

para a apresentação dos resultados na próxima reunião, bem como proporcionou aos 

países em desenvolvimento uma outra oportunidade para alinhar uma nova estratégia, 

a fim de administrar uma melhor coordenação nas futuras sessões. 

Com relação às medidas de mercado de carbono, as propostas apresentadas 

anteriormente foram rediscutidas e ampliadas, sendo que, pela natureza complexa do 

assunto,  ficou  decidido  pela  realização  de  maiores  estudos  sobre  a  viabilidade  e 

avaliação  destas  medidas  nas  economias  dos  países,  em  especial,  dos  menos 

desenvolvidos. Este trabalho, financiado pelo Canadá, Dinamarca, Alemanha, Noruega 

e  Reino  Unido,  foi  executado  por  um  grupo  de  peritos  provenientes  de  países 

envolvidos diretamente na questão, onde o Brasil esteve incluído.

No  decorrer  da  61ª  Sessão,  ocorrida  em  setembro,  a  melhor  coordenação 

política dos países em desenvolvimento (PED), apesar de não revogar a decisão de 

emenda à  MARPOL,  proporcionou a  inclusão  dos seguintes  pontos  na  questão da 

futura obrigatoriedade das questões técnicas:

a)  assitência  técnica,  transferência  de tecnologia  e  apoio financeiro  aos PED 

pelos países desenvolvidos (PD); e

b) previsão do prazo distinto de 8 anos para a implementação da obrigatoriedade 

do EEDI e do SEEMP pelos PED. 

Quanto  à  questão  das  medidas  de  mercado,  o  grupo  de  peritos  informou o 

andamento do trabalho, externando que a equipe não havia chegado a uma conclusão 

de consenso com relação à decisão de uma proposta final. Neste sentido, o Comitê 

decidiu manter o GTE anteriormente estabelecido.

4.1.10  O Ano de 2011



A 62ª  Sessão  do  MEPC realizada  em julho  último foi  marcada  por  intenso 

debate sobre o texto final da emenda à MARPOL. Para os PED, apesar da decisão 

alcançada por maioria em sessões anteriores, sobre a obrigatoriedade das medidas de 

eficiência  energética  para  todos  os  Estados,  tornou-se  importante  garantir  na 

Convenção,  a  possibilidade de prazos distintos  da  implementação das regras,  bem 

como  a  definição  da  possibilidade  de  transferência  de  tecnologia  e  de  assistência 

técnica, em todo o processo.

Neste cenário,  a  IMO aprovou um novo capítulo  do Anexo VI  da MARPOL, 

intitulado “Regulamento sobre a Eficiência Energética dos Navios”, tornando obrigatório 

o EEDI para navios novos e o SEEMP para todos os navios. As novas regras serão 

atendidas para navios a partir de Arqueação Bruta11 (AB) 400 e entrarão em vigor a 

partir de 1º de janeiro de 2013. 

O Regulamento,  em sua regra 19,  prevê a possibilidade de postergação do 

cumprimento das novas regras até, no máximo, 6 anos e meio, a partir de sua entrada 

em vigor, ou seja, para um país como o Brasil, os seus navios deverão obedecer as 

regras estabelecidas, a partir de 1º de julho de 2019.

O novo capítulo também inclui o tema sobre a promoção da cooperação técnica 

e  a  transferência  de  tecnologia,  incentivando  os  PD,  respeitando  suas  leis, 

regulamentos e políticas, a cooperar ativamente com outras Partes, particularmente os 

Estados em desenvolvimento, no que diz respeito à implementação das medidas para 

cumprir os requisitos do novo capítulo da MARPOL.

No que tange às medidas de mercado de carbono, por falta exclusivamente de 

tempo,  o  plenário  do  Comitê  de  Meio  Ambiente  tomou  a  decisão  de  transferir  as 

considerações sobre o tema para o ano de 2012. 

A adoção de um novo regulamento compulsório a todos os Estados Membros 

da IMO, visando o combate ao aquecimento global, não é um resultado favorável para 

os países em desenvolvimento, apesar de todos os esforços coordenados na última 

década, em especial a partir de 2007. 
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No contexto político, a recente decisão demonstra a necessidade de um amplo 

debate quanto a representação igualitária  de todos os Estados nos diversos fóruns 

internacionais,  especialmente  na  IMO,  onde decisões podem ser  tomadas por  uma 

simples maioria de votos, no lugar do necessário consenso de opiniões. Ainda sob este 

aspecto, as decisões adotadas poderão, futuramente, prejudicar a defesa do princípio 

básico das responsabilidades comuns, porém diferenciadas nas negociações sobre o 

Protocolo de Quioto pós 2012, no âmbito da CQNUMC.

Quanto aos aspectos técnicos e econômicos envolvidos na questão torna-se 

necessário a identificação e a análise das conseqüências positivas e negativas para a 

indústria marítima brasileira e a indicação de possíveis soluções para a manutenção do 

desenvolvimento do transporte marítimo nacional.  Isto é o que veremos no próximo 

capítulo.



5 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA O SETOR MARÍTIMO

No momento em que se discute a adoção pela IMO, de medidas compulsórias 

voltadas  a  todos  os  Estados  para  aumentar  a  eficiência  energética  do  sistema de 

transporte,  envolvido  com  o  comércio  marítimo  internacional,  surge  uma  questão 

fundamental:

Considerando a  atual  realidade do  setor  marítimo brasileiro  e  a  adoção  de 

medidas  compulsórias  voltadas  para  o  combate  ao  aquecimento  global,  quais  os 

impactos e as possíveis soluções para a manutenção do desenvolvimento do transporte 

marítimo nacional?

5.1  O CENÁRIO ATUAL DO SETOR MARÍTIMO NACIONAL

No período entre 1970 e 1986, a marinha mercante brasileira foi  protegida por 

legislação que incluía reserva de mercado,  concessão de subsídios e estabelecia a 

vinculação do seu crescimento ao da construção naval.

Na década de 1970 foi dado um grande impulso à navegação de longo curso12, 

com a formulação de planos nacionais de construção naval apoiados em incentivos 

fiscais  e  subsídios  governamentais.  Naquela  ocasião,  a  frota  mercante  brasileira 

registrou crescimento da ordem de 400%, passando de 2 milhões de Tonelagem de 

Porte Bruto (TPB)13, em 1970, para 10 milhões de TPB em 1986.

Com relação à indústria da construção naval,  o governo passou a intervir  nas 

decisões das empresas, direcionando a aquisição dos tipos e quantidades de navios. O 

preço cobrado pelos estaleiros era muito alto, levando a subsídios muito elevados. O 

prêmio – a diferença entre os preços nacional e internacional – chegou a 53% do total 

12

1

 Navegação de longo curso é o nome dado ao transporte de pessoas ou bens entre 
portos de diferentes nações
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do  financiamento.  O  pagamento  do  navio  não  era  suportado  pelo  armador,  mas 

provinha do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)14.

Na  atividade  da  navegação  propriamente  dita,  a  regulamentação  existente 

permitia  ao governo controlar  todas as etapas da operação,  definindo a criação de 

rotas, cotas de participação das empresas e fretes,  entre  outras,  o que viabilizou a 

entrada de empresas brasileiras no segmento de longo curso. As empresas estatais 

como o Lloyd Brasileiro, a Petrobrás e a Docenave representavam 72% da frota de 

longo curso brasileira, conforme é possível observar no trabalho do BNDES intitulado 

“Marinha Mercante: O Brasil e o Mundo”, publicado em 1997.

No fim da década de 80, foram introduzidas alterações no marco regulatório do 

setor, as quais provocaram:

a)  a  retração dos investimentos  de  renovação  e  ampliação  das frotas,  com a 

redução no número de embarcações de bandeira brasileira, a despeito do crescimento 

do comércio internacional do País; e 

b)  a  paralisação  do  parque  industrial  de  construção  naval,  por  falta  de 

encomendas de empresas nacionais e perda de credibilidade no mercado internacional 

devido ao descumprimento de contratos. 

Na  década  de  90,  a  navegação  brasileira  passou  por  sério  processo  de 

esvaziamento,  devido  em  grande  parte  à  conjuntura  econômica  do  País.  O  Brasil 

atravessava  um  período  de  baixo  crescimento,  recorrentes  crises  de  balanço  de 

pagamentos e de uma inflação excessiva. Em 1995, a Emenda Constitucional n° 7, deu 

nova  redação  ao  art.  178  da  Constituição  Federal,  remetendo  para  a  legislação 

ordinária a regulamentação do mercado de navegação.

Nesse  sentido,  foi  editada  a  Lei  n°  9.432,  de  8  de  janeiro  de  1997,  sobre  o 

ordenamento  da  marinha  mercante,  que  consolidou  a  política  de  maior  abertura  e 

competição no setor, especialmente no que se refere à navegação de longo curso. Os 

principais  pontos  da  nova  legislação  foram  a  abertura  do  capital  das  Empresas 

Brasileiras de Navegação (EBN) ao capital  estrangeiro,  sem qualquer restrição e; a 
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criação  do  Registro  Especial  Brasileiro  (REB)15 para  embarcações  de  bandeira 

brasileira, possibilitando a redução da carga fiscal sobre a atividade marítima. 

Com  a  decorrência  dessas  últimas  ações,  existem  atualmente  18  empresas 

nacionais de navegação que operam no setor de longo curso, com frota própria de 73 

embarcações,  principalmente  graneleiros,  voltadas  para  o  transporte  de  minérios, 

petróleo e seus derivados. Recentemente, as empresas Petrobrás e Vale passaram a 

investir maciçamente na recomposição de suas frotas, pois consideram esta política de 

relevância estratégica em seus respectivos setores. 

A navegação comercial no Brasil hoje enfrenta problemas de competitividade junto 

ao cenário mundial. O principal fator determinante para este desempenho é a pequena 

e  desatualizada  frota  mercante  brasileira,  resultado  da  política  estabelecida  para  o 

setor, em especial a partir dos anos 90.

Outro fator que prejudica a competitividade dos armadores nacionais é o custo da 

mão-de-obra. As empresas brasileiras, por força da legislação trabalhista, são oneradas 

com  maiores  encargos  sociais  quando  comparadas  às  suas  concorrentes 

internacionais.  Não  obstante  essas observações,  pouco  se  pode fazer  para  reduzir 

custos trabalhistas no âmbito de política setorial de navegação, visto que os maiores 

óbices e custos advêm da legislação trabalhista nacional. É importante salientar que a 

tentativa  de desonerar  custos trabalhistas,  no  âmbito  do REB esbarrou na alegada 

inconstitucionalidade das medidas.

5.2  O CENÁRIO PROSPECTIVO DO SETOR MARÍTIMO NACIONAL

A  realidade  do  setor  marítimo  brasileiro,  em  especial  quando  se  trata  da 

navegação internacional,  não é  compatível  com a  importância  do  País  no  contexto 

mundial, conforme anteriormente expressado.

O  Brasil,  sem  questionamentos,  é  um  país  que  detém  ampla  capacidade  de 

atuação internacional, devido à sua estrutura produtiva, sua população, pela área que 

dispõe, por seus recursos naturais, por sua matriz energética em expansão e por sua 

produção de alimentos em grande escala. 
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Contudo, ainda vivenciamos dificuldades muito sérias internamente. Nos desafiam 

a  pobreza  e  a  desigualdade  social,  o  baixo  desenvolvimento,  a  carência  da 

infraestrutura e da logística nacional e, sobretudo, as lacunas na educação, impactando 

sobremaneira o desenvolvimento de mão-de-obra especializada e o desenvolvimento 

da expressão científico-tecnológica do poder nacional.

Deste  modo,  a  recente  aprovação  do capítulo  intitulado  Regulamento  sobre  a 

Eficiência  Energética  dos  Navios  -  Anexo  VI  da  Convenção  Internacional  para 

Prevenção da Poluição Causada por Navios (MARPOL), onde é definido o emprego 

compulsório do Índice de Projeto de Eficiência Energética para Navios Novos (EEDI) a 

partir  de,  no  máximo,  1º  de  julho  de  2019,  contribuirá  com  maiores  óbices  ao 

desenvolvimento do transporte marítimo nacional. Isto porque o EEDI atua diretamente 

na evolução dos motores de propulsão e motores auxiliares dos futuros navios,  no 

sentido de torná-los energeticamente eficientes, contribuindo deste modo, para o meio 

ambiente. 

As dificuldades visualizadas baseiam-se na inexistência de indústrias nacionais 

voltadas para o desenvolvimento daqueles tipos de motores e pela ausência de claras 

políticas vocacionadas para o nosso desenvolvimento científico e tecnólogico, forçando 

os investidores a permanecerem dependentes do “know-how” internacional.

5.3  SUGESTÕES  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DO  TRANSPORTE  MARÍTIMO 

NACIONAL

O fundamento básico para a existência de uma marinha mercante própria é o de 

contar com uma frota mínima de embarcações que permita ao País não depender de 

empresas  estrangeiras  para  escoar  sua  produção.  Além  disso,  a  consolidação  da 

marinha mercante é um importante passo para o desenvolvimento de atividades ligadas 

ao mar, como a construção naval e a prospecção mineral ou biológica, entre outras. 

Para isso, será necessário a alteração das atuais políticas públicas vigentes, com 

foco na desvinculação entre as políticas de incentivo à construção naval e ao setor de 

navegação e, na evolução da educação formal juntamente com a ampliação de novas 

conquistas no campo da expressão científico-tecnológica do poder nacional.



A  política  governamental  sempre  foi  baseada  na  existência  de  sinergias 

tecnológicas entre  a  construção naval  e  a  frota  de  navios da  marinha mercante.  A 

instalação da indústria de construção naval vinculada à ampliação da marinha mercante 

acabou por elevar os custos dos dois programas.

Seria recomendável a separação das políticas, direcionando-se os incentivos ao 

setor de construção naval para a obtenção de ganhos de produtividade e a redução dos 

custos  de  produção,  de  forma  a  torná-lo  moderno  e  competitivo  no  mercado  de 

construção de  embarcações.  Na  atual  política  de  construção naval,  o  governo não 

avalia o retorno para a sociedade dos benefícios concedidos aos estaleiros nem exige 

contrapartida de eficiência tecnológica ou de redução de custos. 

As alternativas de financiamento propostas para a compra de navios devem ser 

reavaliadas  para  melhor  refletirem  a  atual  política  econômico-financeira.  Mas  a 

aquisição de navios é uma premissa básica para viabilizar um aumento da participação 

da  modalidade  aquaviária  na  matriz  de  transportes  brasileira,  em  especial  na 

navegação  internacional,  onde  o  País  é  dependente  em  95%  de  suas  trocas 

comerciais.

A fonte de recursos proposta seria o próprio Fundo de Marinha Mercante (FMM), 

estabelecido  pela  Lei nº  10.893,  de  13  de  julho  de  2004  e  que poderia  e  deveria 

suportar esse programa e o de construção naval.



6 CONCLUSÃO

No plano internacional, considerando o campo das organizações multilaterais, 

não  existe  democracia  no  mesmo  sentido  que  vivenciamos  no  campo  doméstico 

brasileiro.  Os organismos internacionais,  especialmente a IMO e mesmo as Nações 

Unidas, são organismos oligárquicos controlados por um grupo relativamente pequeno 

de  Estados  centrais.  Encontram-se  na  fase  do  voto  censitário,  no  qual  o  poder 

econômico  determina  o  poder  de  voto.  Foi  o  caso  das  últimas  decisões  da  IMO. 

Contudo,  os  países  em  desenvolvimento  (PED),  em  especial  os  emergentes,  têm 

procurado reformar estas atitudes. Porém trata-se de um processo muito lento.

Não podemos ter  ilusões de que seja possível,  em um prazo visível,  tornar 

essas Instituições tão representativas para que o Brasil possa confiar a elas o essencial 

do seu projeto de desenvolvimento. É fundamentalmente no plano nacional que esse 

projeto de desenvolvimento precisa ser mais debatido e articulado, entre os diversos 

setores. 

De um modo geral, a maioria das decisões da IMO redundam em aumentos de 

custos de produção e manutenção dos navios, que obviamente serão cobrados nos 

fretes.  Tais  variações  poderão,  em um caso  extremo,  inviabilizar  mercados,  quase 

todos geograficamente afastados do nosso território. Como a visão dominante não leva 

em consideração, via de regra, a realidade brasileira, é imprescindível estarmos atentos 

para não arcar desnecessariamente com prejuízos para o País. 

Releva  ainda  comentar  sobre  a  vantagem  de  se  buscar  sempre  maior 

envolvimento do Brasil  em questões da IMO. Basta relembrar o quanto o transporte 



marítimo é crucial  para o país, principalmente quando se depende intensamente da 

exportação para o equilíbrio econômico. 

As decisões emanadas da IMO são adotadas sob forte influência dos Estados 

Membros Dominantes (EMD) e tendem a refletir o atendimento dos seus interesses, em 

detrimento dos interesses de outros Estados Membros que, embora sejam em número 

elevado, não têm condições de competir em igualdade de condições com os primeiros. 

A  IMO  vem  atuando  de  maneira  pró-ativa  no  que  tange  ao  combate  ao 

aquecimento global por parte do transporte marítimo internacional. Não resta dúvida de 

que os instrumentos da organização têm contribuído para reduzir a ocorrência desses 

fatos que tanto afetam a imagem, pela sociedade, do tráfego marítimo internacional.

O  novo  capítulo  adotado  na  Convenção  Internacional  para  Prevenção  da 

Poluição  Causada  por  Navios  (MARPOL)  incorpora  um regime regulatório,  rígido  e 

compulsório para todos os Estados Membros, discutido na última década sob um forte 

viés político. As medidas implantadas terão custos extremamente altos para os Estados 

Membros, em especial para os PED. 

O Brasil, como país que defende, no caso em estudo, o conceito fundamental 

das  responsabilidades  comums,  porém  diferenciadas,  participou  ativamente  das 

sessões  na  IMO  que  resultaram  nas  emendas  que  foram  e  serão  implementadas. 

Entretanto, as posições brasileiras sempre primaram pela exigência do cumprimento da 

moldura provida pelos princípios do Direito Internacional e que deve nortear as relações 

entre os Estados. 

O Regulamento sobre a Eficiência Energética que entrará em vigor dentro em 

breve,  nas  condições  e  prazos  estabelecidos  na  emenda  tácita  à  MARPOL,  trará 

certamente  novos  desafios  ao  País.  Para  que  isto  se  torne  uma  realidade  será 

necessário  o  debate,  pelos  setores  governamentais  competentes,  das  possíveis 

soluções visualizadas no Capítulo  5  deste trabalho,  com o propósito  de  alcançar  o 

necessário desenvolvimento da indústria da construção naval e da criação de um frota 

mercante genuinamente nacional.

O País sempre deu magnífico exemplo de implantação das normas emanadas 

da  IMO,  dentro  dos  prazos  previstos,  resultado  de  grande  esforço  realizado  pela 

autoridades governamentais, grande parte do qual sob a coordenação da MB. Neste 



sentido, certamente, o Brasil responderá afirmativamente, mais uma vez, demonstrando 

ao mundo a sua magnitude e o valor do povo desta grande Nação.
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GLOSSÁRIO

Arqueação Bruta  (AB) - Trata-se de uma medida do tamanho de navios mercantes, 
reconhecida internacionalmente. É um valor adimensional relacionado com o volume 
interno total dos navios.

Assembléia/assembléia  - Para efeito deste trabalho, o termo assembléia, com letra 
minúscula, ou plenário, se refere genericamente, às sessões ou reuniões dos órgãos da 
IMO: Assembléia, Conselho, Comitês e Subcomitês. Durante as sessões, pode existir 
uma reunião principal – plenário – e outras reuniões secundárias, como os Grupos de 
Trabalho  e  de  Redação,  ocorrendo  simultaneamente,  para  discussão  de  assuntos 
específicos,  com o intuito  de se ganhar  tempo.  Ao fim dos trabalhos,  os Grupo de 
Trabalho e Grupos de Redação submetem o trabalho produzido ao plenário. O termo 
Assembléia, com letra maiúscula, designa a sessão realizada de dois em dois anos dos 
169 Estados Partes e 3 Estados Associados.

Contribuições  Anuais  dos  Estados  Membros  à  IMO -  Seguem  as  dez  maiores 
contribuições anuais, em 2010:

Estado Valor 
(Libras Esterlinas)

Percentagem do 
Orçamento Anual da IMO

Panamá 5,533,089 18,88
Libéria 2,826,009 9,72

Ilhas Marshall 1,563,323 5,38
Bahamas 1.394,500 4,76

Reino Unido 1,381,138 4,70
Cingapura 1,228,146 4,19

Grécia 1,175,303 4,01
Malta 1,051,413 3,59



China 1,040,344 3,55
Japão 974,883 3,33

TOTAL: 18,043,827 62,11

Observar que os 10 Estados Partes acima, dos 169 que compõem a IMO, são 
responsáveis  por  62%  do  orçamento  da  IMO  em  2011.  O  Panamá,  isoladamente, 
contribuiu com 18,88%.

O Brasil, em 2011, contribuiu com 140,996,00 libras esterlinas, correspondendo a 
0,48% do total do orçamento da Organização.

Estado  de  Bandeira  - Trata-se  do  país  cujo  navio  mercante  está  registrado  ou 
licenciado.  O  Estado  de  Bandeira  tem  a  autoridade  e  a  responsabilidade  de  fazer 
cumprir  regulamentos  sobre  os  navios  registrados  sob  sua  bandeira,  incluindo  os 
relativos à inspeção, certificação e emissão de documentos de segurança e prevenção 
da poluição. 

Estados Membros Dominantes (EMD) - Durante as discussões na IMO, há Estados 
Membros  que  participam  efetivamente  e  influenciam  decisivamente  as  decisões 
adotadas, quer pelo peso político que têm no cenário mundial,  quer pelo fomento à 
indústria marítima internacional, quer pelo volume de recursos financeiros que aportam 
na  Organização.  Sendo  assim,  para  efeito  deste  trabalho,  elegemos  os  seguintes 
Países como EMD: Estados Unidos da América, Panamá, Reino Unido, China, Grécia, 
Japão,  Noruega,  Alemanha,  Itália,  Espanha,  Canadá,  França,  Austrália,  Federação 
Russa, Chipre, Singapura e a União Européia, atuando como Grupo de Pressão.

Estado Parte e Estado Membro - Estado Parte (ou simplesmente Parte) é o país que 
ratificou  um  determinado  ato  internacional.  Estado  Membro  é  o  país  que  integra 
determinada Organização. Um país pode ser Estado Membro da IMO, ou Estado Parte 
da IMO, por ter ratificado a Convenção da IMO e não ser Estado Parte de uma ou 
várias das convenções que foram por ela implementadas.  O Brasil,  por exemplo,  é 
Estado Membro da IMO, Estado Parte da IMO e, não é, Estado Parte da Convenção 
SUA88.

Instrumentos da IMO - Termo genérico que designa todos os tipos de documentos 
expedidos pela Organização, incluindo os seus Comitês e Subcomitês. Os principais 
tipos de documentos expedidos pela IMO são:

a) Convenção -  Ato internacional  que reúne vários preceitos sobre um determinado 
assunto. 
O processo da montagem de uma convenção é iniciado com a apresentação de um 
documento por um Estado Membro, em um dos órgãos técnicos ou administrativos da 
IMO, sobre a necessidade de se normatizar determinado assunto. Uma vez aceita a 



necessidade com os argumentos apresentados e, havendo a concordância de se redigir 
uma convenção, os Estados Partes se reúnem diversas vezes. Nessas reuniões são 
envidados esforços no sentido da formulação de um texto básico que seja de aceitação 
geral.  Algumas  convenções  podem  levar  vários  anos  para  serem  prontificadas.  A 
aceitação final  do  texto  é  feita  numa Conferência  Diplomática,  a  qual  comparecem 
representantes de todos os Estados Partes interessados, formalmente credenciados. A 
entrada em vigor de uma Convenção dependerá da posterior assinatura e ratificação 
por parte do Estado Parte interessado.

b) Resolução - Documento adotado pela Assembléia da IMO, que ratifica decisão do 
Conselho ou Comitê da IMO. Pode ser usada também para colocar ou retirar de vigor 
pequenas  emendas  a  outros  instrumentos  da  IMO.  As  Resoluções  têm  caráter 
compulsório e abrangem grande gama de assuntos. 

c) Circular -  Documento expedido por qualquer dos comitês ou subcomitês da IMO, 
divulgando decisões de caráter técnico ou administrativo, implementadas por quaisquer 
dos órgãos da IMO. Têm, normalmente, o caráter informativo ou recomendatório.

d)  Código  -  Coletânea  de  procedimentos  técnicos  detalhados,  aprovados  por  um 
Comitê  ou  Subcomitê  e  adotada  pela  Assembléia.  O  Código  pode  ser  de  adoção 
compulsória ou recomendatória. 

e)  Diretrizes  -  Na  língua  inglesa  são  chamadas  de  “Guidelines”.  Coletânea  de 
procedimentos técnicos de caráter menos detalhista que os Códigos, adotados pela 
Assembléia. São, normalmente, de caráter recomendatório, podendo, em alguns casos, 
se tornarem obrigatórias com o passar do tempo.

Membros Associados - São Estados que possuem todos os direitos e obrigações de 
qualquer Estado Membro, com exceção ao direito de voto e ao direito de eleição ao 
Conselho.

Países do Anexo I  da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (CQNUMC)  - Alemanha, Austrália,  Áustria,  Bélgica,Bielorrússia,  Bulgária, 
Canadá,  Croácia,  Dinamarca,  Eslováquia,  Espanha,  Estados  Unidos  da  América, 
Estônia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, 
Japão, Latívia, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia, Suécia, Suiça, Turquia e Ucrânia.

Registro Especial Brasileiro (REB) - é um “segundo registro”, suplementar ao registro 
de propriedade marítima, que procura conferir às embarcações nacionais obrigações e 
direitos semelhantes aos navios de bandeira.  Oferece,  principalmente,  as  seguintes 
vantagens:



a)  financiamento  oficial  às  EBN,  para  construção,  conversão,  modernização  e 
reparação  de  embarcação  pré-registrada  no  REB,  contará  com  taxa  de  juros 
semelhante à da embarcação para exportação, a ser equalizada pelo Fundo da Marinha 
Mercante;

b)  embarcações  registradas  no  REB  poderão  contratar  cobertura  de  seguro  e 
resseguros  de  cascos,  máquinas e responsabilidade civil  no  mercado internacional, 
caso o mercado interno não ofereça preços compatíveis;

c)  isenção  das  contribuições  para  o  PIS  e  o  COFINS junto  à  receita  do  frete  de 
mercadorias transportadas entre o País e o exterior; 

d) isenção de contribuição ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino do Profissional 
Marítimo - FDEPM; e

e) possibilidade de celebrações de novas convenções e acordos coletivos de trabalho 
para as tripulações das embarcações, os quais terão por objetivo preservar condições 
de competitividade com o mercado internacional.



ANEXO A



ANEXO B

REGULAMENTO DA CCA-IMO

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE DA CCA-IMO

Art  1o A Comissão  Coordenadora  dos  Assuntos  da  Organização  Marítima 
Internacional, CCA-IMO, criada pela Portaria Interministerial no 367, de 18 de dezembro 
de 1998, tem por finalidade:

I – analisar, estudar e tratar os assuntos objeto das reuniões da IMO e das 
Conferências Diplomáticas (CD) dessa Organização;

II  – consolidar as posições a serem adotadas pelas Delegações brasileiras 
naquelas reuniões;

III – propor diretrizes e recomendar medidas para a internalização no País de 
compromissos assumidos pelo Brasil naquela Organização, bem como de resoluções 
aprovadas por aquele fórum; e

IV – instruir a Representação Permanente do Brasil junto à IMO (RPB-IMO) na 
defesa das posições aprovadas no Brasil pela CCA-IMO.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art 2o A CCA-IMO é composta por:
I – um Grupo Interministerial (GI);
II – uma Secretaria Executiva (Sec-IMO); e
III – um Fórum Consultivo (FC).
§1º. O Chefe do Estado-Maior da Armada será o Coordenador da CCA-IMO.
§2º  O  Subchefe  de  Organização  do  Estado-Maior  da  Armada  será  o 

Coordenador-Adjunto da CCA-IMO.

Art 3o O Grupo Interministerial da CCA-IMO será constituído pela Marinha do 
Brasil e pelos Ministérios:

I – da Justiça;



II –das Relações Exteriores;
III – dos Transportes;
IV – de Minas e Energia;
V – do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI – das Comunicações; e
VII – do Meio Ambiente.
§ 1o Cada Órgão participante do GI indicará seu representante titular e um 

suplente.
§ 2o Os suplentes substituirão os titulares, em seus impedimentos eventuais, 

cabendo-lhes, neste caso, as mesmas atribuições e prerrogativas.
§ 3o Os  representantes  no  Grupo  Interministerial  da  CCA-IMO  serão 

designados pelos Ministérios representados e nomeados pelo Coordenador da CCA-
IMO.

§ 4o Representantes de outros Ministérios ou outras entidades poderão ser 
convidados a participar da reunião do Grupo Interministerial, quando julgado necessário 
o assessoramento pertinente a assuntos específicos.

Art 4o A Sec-IMO é o órgão executivo da CCA-IMO, cabendo-lhe prestar apoio 
técnico e administrativo à CCA-IMO.

Art 5o A organização  e  a  estrutura  da  Sec-IMO  serão  estabelecidas  pela 
Marinha do Brasil, a quem caberá assegurar os seus encargos administrativos.

Art 6o A Sec-IMO terá em sua constituição:
I – um Secretário-Executivo;
II – um Secretário-Executivo Adjunto;
III – um Subsecretário Administrativo;
IV – um Coordenador para o Comitê de Segurança Marítima;
V – um Coordenador para o Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho;
VI – um Coordenador para o Comitê Legal;
VII – um Coordenador para o Comitê de Facilitação;
VIII – um Coordenador para o Comitê de Cooperação Técnica; e
IX – um Coordenador para a Convenção de Londres, 1972.
§ 1º O Diretor de Portos e Costas da Marinha do Brasil  será o Secretário-

Executivo.
§  2o O  Secretário-Executivo  poderá  indicar  Subcoordenadores  para  os 

Comitês, cuja relevância, complexidade e/ou volume dos trabalhos assim o recomende, 
em número, no máximo, igual ao de Subcomitês.

Art 7o O  Fórum  Consultivo,  órgão  de  assessoria  da  CCA-IMO,  reunirá 
representantes  da  comunidade  marítima,  de  entidades  científicas  e  setoriais,  de 
organizações governamentais e não-governamentais e pessoas de notório saber nos 
temas em análise pela CCA-IMO.

Parágrafo  Único.  O  Fórum  Consultivo  será  presidido  pelo  Secretário-
Executivo, ou por quem ele designar.



Art 8o A Sec-IMO será responsável pela organização das reuniões do Fórum 
Consultivo e pela sua articulação com o Grupo Interministerial. 

Parágrafo Único. Os representantes citados no art. 7º serão indicados pelos 
seus respectivos órgãos, a partir de convite formalizado pela Sec-IMO, o que não se 
constitui  em  impedimento  para  a  presença  de  representantes  de  segmentos  da 
sociedade interessados nos assuntos a serem tratados no FC.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art 9o Ao Grupo Interministerial da CCA-IMO compete:
I  –  formular  as  posições  de  Estado  a  serem  adotadas  pelas  Delegações 

brasileiras nas reuniões e nas CD da IMO, a partir da análise das propostas de posição 
apresentadas  pela  Secretaria  Executiva,  e  elaborar  as  instruções  para  essas 
Delegações;

II – referendar a composição das Delegações brasileiras que comparecem às 
reuniões e CD da IMO;

III – analisar e aprovar as propostas de documentos a serem apresentados 
pelo Brasil nas reuniões da IMO;

IV – propor diretrizes e medidas para internalizar e implementar no País, os 
compromissos assumidos pelo Brasil na IMO;

V  –  acompanhar  a  implementação  das  ações  ou  medidas  relativas  aos 
compromissos assumidos pelo Brasil na IMO;

VI – avaliar a conveniência da assinatura e da adesão às Convenções da IMO 
pelo  Brasil  e,  se  for  o  caso,  recomendar  a  ratificação,  fazendo  as  necessárias 
considerações sobre estas matérias; e

VII – identificar a legislação nacional e posições previamente assumidas em 
outros fóruns internacionais, que possam conflitar com os instrumentos elaborados e 
adotados pela IMO; e sugerir as possíveis alternativas.

Art 10. À Secretaria Executiva compete:
I – estudar e acompanhar os assuntos objeto das reuniões da IMO;
II – coordenar a ação dos Relatores;
III – distribuir ou colocar à disposição de seus Coordenadores e dos demais 

interessados o material recebido da IMO;
IV – elaborar e divulgar o calendário das reuniões ordinárias e extraordinárias 

do Fórum Consultivo;
V  –  analisar  e  encaminhar  para  o  Grupo  Interministerial  as  propostas  de 

documentos  a  serem  apresentadas  pelo  Brasil  nas  reuniões  da  IMO;  em  especial 
aquelas que demandem definição política, que merecerão detalhamento específico;

VI – propor, em coordenação com os demais membros da CCA-IMO, posição 
para os itens constantes das agendas das reuniões da IMO, submetendo-as à análise e 
aprovação do Grupo Interministerial;



VII  –  sugerir  ao  Grupo  Interministerial,  a  indicação  de  representantes  que 
deverão compor as Delegações brasileiras às reuniões e CD da IMO;

VIII - manter arquivo eletrônico de todos os documentos veiculados pela IMO;
IX – encaminhar, quando cabível, para a apreciação do Grupo Interministerial, 

propostas de diretrizes e medidas que devem ser implementadas internamente,  em 
decorrência dos compromissos assumidos pelo Brasil na IMO;

X - gerenciar a página da CCA-IMO na Internet, mantendo-a atualizada, em 
especial, no que tange às Convenções da IMO; e

XI  -  registrar  a  presença dos representantes  especificados no  art.  7º,  que 
compareceram ao Fórum Consultivo.

Art 11. Ao Fórum Consultivo compete:
I – reunir-se em atendimento às convocações da Secretaria Executiva; e
II  –  assessorar  a CCA-IMO na formulação das propostas de posição e de 

documentos técnicos para as reuniões da IMO, a serem consolidadas pela Secretaria 
Executiva e apreciadas pelo Grupo Interministerial.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO E DAS ATRIBUIÇÕES

SEÇÃO I
DAS REUNIÕES

Art 12. As reuniões do Grupo Interministerial da CCA-IMO serão presididas 
pelo Coordenador da CCA-IMO e realizadas no Estado-Maior da Armada, em Brasília.

Parágrafo  Único.  Nos  impedimentos  do  Coordenador  da  CCA-IMO,  as 
reuniões do Grupo Interministerial serão presididas pelo Coordenador-Adjunto da CCA-
IMO,  ou,  na  impossibilidade  deste,  por  Oficial  da  Marinha  do  Brasil  da  Divisão  de 
Coordenação dos Assuntos da IMO (DCA-IMO), do Estado-Maior da Armada.

Art 13. O Grupo Interministerial (GI) reunir-se-á:
I – em obediência ao calendário de reuniões, previamente aprovado pelo GI, 

baseado nas datas do programa de reuniões da IMO.
Parágrafo  Único.  As  reuniões  ordinárias  do  GI,  preferencialmente,  serão 

programadas em datas posteriores às reuniões do Fórum Consultivo e anteriores à 
correspondente sessão de Comitê ou Subcomitê da IMO.

II  –  em  sessão  ordinária,  por  convocação  do  Coordenador  da  CCA-IMO, 
prevista ou não no calendário das reuniões do GI de cada ano, para avaliação dos 
trabalhos  executados  naquele  exercício  e  de  outros  necessários,  principalmente 
quando for o caso das reuniões do Conselho e da Assembléia da IMO; e

III – e qualquer data, em sessão extraordinária convocada pelo Coordenador 
da CCA-IMO, por sua iniciativa, ou em atendimento à solicitação de pelo menos um 
terço de seus membros.

Art 14. As reuniões do Grupo Interministerial serão realizadas com qualquer 
quorum.



Art 15.  As  decisões  do  Grupo  Interministerial  serão  adotadas, 
preferencialmente, por consenso; caso este não seja alcançado será adotado o critério 
de maioria simples dos presentes à reunião do GI. Havendo o empate, será agendada 
nova reunião .

§ 1º Qualquer representante poderá manifestar sua discordância das posições 
adotadas pelo Grupo Interministerial, devendo requerer, neste caso, o registro em ata e 
que o assunto seja encaminhado para a apreciação do seu Ministério, o qual deverá se 
pronunciar formalmente em dez dias úteis.

§ 2º Quando não houver reunião do GI programada, a tempo deste aprovar a 
proposta de posição para a Delegação brasileira, antes da respectiva sessão na IMO, 
esta proposta de posição será considerada aprovada pelo GI, após três dias úteis a 
contar da data da reunião do Fórum Consultivo, caso não haja contestação formal, por 
algum  representante  do  GI,  ao  Coordenador  da  CCA-IMO.  As  controvérsias  serão 
solucionadas  por  meio  de  reunião  extraordinária  do  GI,  ou  por  comunicações 
administrativas entre os representantes do GI.

Art  16.  O  Secretário-Executivo,  ou  o  seu  representante,  participará  das 
reuniões do Grupo Interministerial sem direito a voto.

Art  17.  As reuniões do Fórum Consultivo serão presididas pelo Secretário-
Executivo,  ou por  quem este designar,  e serão realizadas na Diretoria  de Portos e 
Costas da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro.

§  1o –  As  reuniões  do  Fórum  Consultivo  obedecerão  a  um  calendário 
elaborado pela Secretaria-Executiva, sendo que, a cada sessão da IMO corresponderá 
uma reunião preparatória do Fórum Consultivo, a exceção das sessões do Conselho e 
da Assembléia da IMO.

§  2o –  Os  assuntos  tratados  nas  reuniões  do  Fórum  Consultivo  serão 
analisados sob o aspecto técnico, levando em consideração os interesses econômicos 
e comerciais brasileiros envolvidos, assim como os benefícios para o elemento humano 
e os aspectos jurídicos relacionados a essas matérias.

§  3o –  Os  membros  do  GI  poderão  participar  das  reuniões  do  Fórum 
Consultivo.

Art 18.  A  Secretaria-Executiva  reunir-se-á  após  as  reuniões  do  Fórum 
Consultivo, de acordo com calendário próprio, para consolidar a proposta de posição 
brasileira a ser apresentada ao Grupo Interministerial.

Parágrafo Único. Poderão participar da reunião a que se refere o presente 
artigo, a critério do Secretário-Executivo, quaisquer pessoas que possam, com os seus 
conhecimentos, contribuir para o propósito da reunião.

Art. 19 As sessões da IMO, para as quais a Delegação brasileira contar com a 
presença de integrantes externos à RPB-IMO, serão precedidas de uma Reunião de 
Coordenação, em Londres, presidida pelo Representante Permanente, com a presença 
de todos os integrantes da Delegação.

SEÇÃO II
DA CRIAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO



Art  20. O GI  ou  a Sec-IMO poderão,  quando necessário,  criar  Grupos de 
Trabalho  (GT)  para  o  exame  de  assuntos,  que  pela  sua  relevância,  grau  de 
complexidade, ou urgência devam merecer tratamento especial.

 § 1º Os GT poderão contar com membros do GI, da Sec-IMO, do FC, ou de 
pessoas de notório saber. Serão coordenados por representante do GI ou da Sec-IMO, 
aprovados em reunião do GI, ou por comunicação administrativa entre os membros do 
GI.

§  2º  Qualquer  modificação  em  documentos,  que  for  realizada  pelo 
Coordenador do GT, deverá ser seguida de justificativa, a fim de permitir a réplica pelo 
autor, preservando-se, como última palavra, a decisão do Coordenador do GT.

SEÇÃO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art 21. Ao Coordenador da CCA-IMO incumbe:
I – convocar e presidir as reuniões do Grupo Interministerial;
II – coordenar os trabalhos da Comissão;
III  –  nomear  os  representantes  titulares  e  suplentes  designados  pelos 

Ministérios; e
IV – apresentar ao Congresso Nacional, por intermédio do MRE, anualmente 

ou  quando  julgado  oportuno  pelo  GI,  a  situação  das  Convenções  da  IMO que  se 
encontram tramitando naquela Casa, solicitando, se for o caso, que seja atribuída maior 
prioridade às convenções, julgadas, pelo GI, de maior interesse para a situação política 
vigente.

Art 22. Aos Representantes do Grupo Interministerial incumbe:
I  –  participar  das  reuniões  do  GI  previstas  no  calendário,  ou  das 

extraordinárias, conforme deliberado;
II – apresentar propostas de documentos de temas de competência de seus 

respectivos Ministérios que, pela sua conotação governamental, devam ser apreciadas 
diretamente pelo GI;

III  – divulgar,  no âmbito  de seus Ministérios,  deliberações e resoluções da 
CCA-IMO; e

IV – promover,  no âmbito de seus Ministérios,  as providências necessárias 
para  o  fiel  e  efetivo  cumprimento  das  decisões  da  CCA-IMO,  decorrentes  de 
compromissos assumidos pelo Brasil na IMO.

Art 23. Ao Secretário-Executivo incumbe:
I – coordenar o estudo e acompanhamento dos assuntos que serão tratados 

nas reuniões da IMO;
II – coordenar o apoio técnico e administrativo para o funcionamento da CCA-

IMO;
III – designar o Secretário-Executivo Adjunto, Subsecretários, Coordenadores, 

Subcoordenadores e Relatores;
IV  –  fazer  distribuir  e  colocar  à  disposição  dos  relatores  e  dos  demais 

interessados o material relativo aos trabalhos da IMO;



V – encaminhar aos órgãos competentes do Governo, à comunidade marítima 
e  às  entidades  científicas  e  setoriais  os  documentos  de  trabalho  dos  Comitês  e 
Subcomitês  da  IMO,  bem  como  da  Convenção  de  Londres,  solicitando  análise  e 
pareceres sobre os assuntos específicos;

VI  –  elaborar  o  calendário  e  organizar  as  reuniões  ordinárias  do  Fórum 
Consultivo, reunindo-o extraordinariamente quando necessário;

VII – analisar as propostas oriundas de organização governamental ou não-
governamental,  que  devam  ser  encaminhadas  à  IMO  pelo  Governo  Brasileiro,  e 
encaminhá-las para a aprovação do Grupo Interministerial;

VIII – encaminhar para análise e aprovação do GI as propostas de posição a 
serem adotadas pelas Delegações brasileiras nas reuniões da IMO; e

IX  –  propor  ao  GI  medidas  a  serem  implementadas  internamente,  que 
porventura extrapolem a competência legal da Autoridade Marítima, em decorrência de 
compromissos assumidos pelo País.

Art 24. Aos participantes do Fórum Consultivo incumbe:
I  –  estudar  os  documentos  de  trabalho  das  reuniões  da  IMO,  de  modo a 

estarem familiarizados com os assuntos que serão discutidos;
II  – analisar, tecnicamente, a proposta elaborada pelo Relator e apresentar 

sugestões; e
III  –  colaborar  com  os  trabalhos  do  GI,  quando  solicitado,  por  meio  de 

assessoria específica nos assuntos técnicos de sua competência e conhecimento.

Art 25. Aos representantes técnicos dos Ministérios e da Marinha do Brasil 
incumbe assessorar o Relator com seu parecer técnico, sobre matérias de atribuição de 
seu Ministério e da Marinha do Brasil, podendo esses representantes atuar, também, 
como Relatores para determinadas questões, se forem indicados para isto pelo Grupo 
Interministerial.

SEÇÃO IV
DA COMPOSIÇÃO DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA PARA FÓRUM NA IMO

Art 26. A composição das Delegações brasileiras, para as reuniões e CD da 
IMO, será referendada pelo Grupo Interministerial da CCA-IMO.

Art  27. Os Ministérios do GI, a Marinha do Brasil  e a Secretária-Executiva 
indicarão  os  representantes  que  deverão  compor  as  Delegações  brasileiras  nas 
sessões e reuniões da IMO, considerando os temas que estão incluídos nas agendas.

Art  28. Após referendo do GI, o Coordenador da CCA-IMO encaminhará à 
RPB-IMO  a  solicitação  de  credenciamento  dos  membros  da  Delegação  à  IMO  e 
participará aos Ministérios envolvidos a composição das Delegações brasileiras.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 29. A participação na CCA-IMO não enseja qualquer tipo de remuneração.



Art 30. As eventuais despesas de transporte, diárias, ou de outra natureza, 
afetas aos representantes da CCA-IMO, ou aos integrantes das Delegações brasileiras 
que comparecem às reuniões da IMO, correrão por conta das dotações dos órgãos ou 
entidades que representam, ou a que pertençam.

Art 31. As despesas relativas aos trabalhos de secretaria da CCA-IMO estarão 
a cargo da Marinha do Brasil.

Art 32. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da CCA-IMO.
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