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O ambiente marinho tem sido 
cada vez mais poluído. Seus re-
cursos naturais são a cada dia 
mais explorados. As espécies 
marinhas têm seus habitas pro-
gressivamente pressionados 
pela ação humana. Assim, o di-
reito ambiental do mar surge 
para regulamentar as ativida-
des marinhas, em especial a na-
vegação, para prevenir a polui-
ção cada vez maior nos mares e 
oceanos. Esta obra procura ana-
lisar como o direito internacio-
nal do mar, em sua vertente am-
biental, normatiza e cria regras 
para restringir a livre navega-
ção a fim de prevenir e proteger 
o ambiente marinho.
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conservação e uso sustentável dos oce-
anos, dos mares e dos recursos mari-
nhos é fundamental para a vida huma-
na. Assim, a proteção e preservação do 

ambiente marinho é uma preocupação contaste do 
direito. Por este motivo surgiu o Direito Ambiental 
do Mar, ramo do direito situado na interseção en-
tre o direito internacional, o direito do mar e o di-
reito ambiental. O Direito Ambiental do Mar procura 
normatizar a proteção e, em especial, a prevenção 
contra a poluição do meio marinho para a presente 
e futuras gerações. Neste livro, serão abordados as-
pectos gerais da proteção jurídica dos mares e oce-
anos, os mecanismos para atingir o objetivo prote-
cionista e, ainda, a regulação internacional para a 
prevenção da poluição do meio marinho por navios.
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“O mostrengo que está no fim do mar
Na noite de breu ergueu-se a voar;

A roda da nau voou três vezes,
Voou três vezes a chiar,

E disse: «Quem é que ousou entrar
Nas minhas cavernas que não desvendo,
Meus tectos negros do fim do mundo?»

E o homem do leme disse, tremendo:
«El-Rei D. João Segundo!»

«De quem são as velas onde me roço?
De quem as quilhas que vejo e ouço?»
Disse o mostrengo, e rodou três vezes,

Três vezes rodou imundo e grosso.
«Quem vem poder o que só eu posso,

Que moro onde nunca ninguém me visse
E escorro os medos do mar sem fundo?»

E o homem do leme tremeu, e disse:
«El-Rei D. João Segundo!»

Três vezes do leme as mãos ergueu,
Três vezes ao leme as reprendeu,

E disse no fim de tremer três vezes:
«Aqui ao leme sou mais do que eu:

Sou um povo que quer o mar que é teu;
E mais que o mostrengo, que me a alma teme

E roda nas trevas do fim do mundo,
Manda a vontade, que me ata ao leme,

De El-Rei D. João Segundo!»”

Fernando Pessoa





Às mulheres que encantam minha vida: Ana Luisa, Helena e Aurora. 
Pela capacidade de transformarem em mim qualquer cabo das 

tormentas num cabo da boa esperança.
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