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RESUMO: O presente artigo visa demonstrar os imensos danos ecológicos 

ocasionados pelo o transporte inadequado ou negligente de petróleo, com a 

grande dificuldade que a natureza tem em reconstituir o ambiente 

indevidamente contaminado, assim como as medidas que são tomadas para 

evitar ou dirimir esses danos juntamente com as convenções internacionais e 

legislação nacional aplicada nos casos concretos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dano ambiental. Petróleo. Responsabilidade civil e social 

 

INTRODUÇÃO 

A ocorrência de danos ambientais está se tornando cada vez mais 

preocupante visto as grandes proporções prejudiciais ao homem, à fauna e à 

flora que pode desencadear de imediato e em longo prazo, afinal não há dano 

ambiental isolado, mas o resultado de sucessivas agressões que sofre 

consequenciando efeitos, muitas vezes, de difícil reparação ou irremediável.  

No presente trabalho iremos abordar o alcance desses danos em 

relação aos causados por navios petroleiros, que afetam em demasia e por 

longo prazo o meio ambiente. O petróleo é um combustível fóssil de grande 

valia no mercado mundial, que faz girar a economia, favorece a 

empregabilidade pela exigência de mão de obra qualificada para sua produção 

e logística de deslocamento, o aperfeiçoamento e a tecnologia implantada em 

seu refino, produção e transporte, e impulsiona o desenvolvimento dos países, 
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no entanto, a ponderação entre as vantagens e desvantagens apresentadas 

por esse produto não está sendo levada em consideração, uma vez que no 

mundo liberal em que vivemos no qual o poder de um país em relação aos 

outros ainda é medido pelo seu poderio econômico, cega para os frutos 

desastrosos que acarreta ao meio ambiente, sentidos pelas gerações 

presentes e futuras. 

Segundo o Art. 225, da Constituição Federal Brasileira de 1988, o 

conceito de meio ambiente detém uma conotação política, visto que o direito de 

todos a um meio ambiente equilibrado é um direito fundamental, portanto 

inerente ao ser humano e dever de todos garanti-lo e protegê-lo, além de 

assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana por ser um fator crucial 

para que se tenha condições mínimas de uma vida com qualidade:  

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.  

Portanto, o presente trabalho será apresentado pautado no conceito 

de meio ambiente trazido pela CF e pontuando em quais questões esse direito 

está sendo desrespeitado pela degradação causada pelo derramamento de 

petróleo nas águas e medidas capazes de amenizar as consequências 

negativas dessa degradação ambiental. 

 

1. Consequências do transporte inadequado de petróleo e principais 

acidentes ocorridos no Brasil e no mundo 

A utilização do petróleo acarreta riscos ao ambiente desde o 

processo de extração até o de consumo, englobando nessas fases o transporte 

e refino. Apesar dos danos ocasionados pela emissão de gás carbônico em 

grande quantidade na atmosfera, o transporte desse produto ainda é o mais 

poluente em sua cadeia de produção, com vazamentos em grande escala de 

oleodutos, explosões de plataformas e navios petroleiros. O transporte do 

petróleo e seus derivados no Brasil são feitos por vários meios de transporte: 

terrestre (caminhões), ferroviário e por fim, o mais importante para o trabalho 
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apresentado, o transporte hidroviário. Esse último pode ser feito por cabotagem 

ou longo curso.  

Os principais acidentes nacionais ocorreram em oleodutos da 

Petrobras, um na Baía de Guanabara/RJ em que um duto se rompeu e lançou 

ao mar mais de 1 (um) milhão de litros de petróleo, afetando vários quilômetros 

de manguezais próximos, o que prejudica diretamente a flora e a fauna, e a 

morte de vários animais, o outro na Refinaria Presidente Getúlio Vargas3, no 

município de Araucária, que fica a 24 km do Paraná, que ocasionou uma 

mancha negra de óleo que atingiu o Rio Birigui, afluente do Rio Iguaçu, e o 

próprio Rio Iguaçu.  

Entre os principais e maiores acidentes internacionais podemos citar  

o maior desastre com petroleiros na história dos Estados Unidos da América 

com o derramamento de 30.000 toneladas de petróleo, e foi provocado pelo 

petroleiro Exxon Valdez que encalhou num recife em Prince William Sound, 

Alasca, em 1989, o óleo derramado espalhou-se num raio de 1.770 km ao 

longo do Alaska contaminando toda a área circundante, incluindo inúmeras 

ilhas virgens, centenas de milhares de aves foram afetadas, assim como os 

peixes onde se incluem o salmão, que constitui um importante negócio para a 

economia do Alaska; por ser uma área de clima frio e sensibilidade ambiental 

os danos ambientais aos costões rochosos, as praias, a fauna e a flora foram 

mais agressivos e de maior dificuldade na recuperação dos que ocorrem em 

locais de clima tropicais; técnicos do Greenpeace acreditam que a recuperação 

dessa área ainda está longe de ser alcançada.  

Outro grande evento foi o acidente em 2010 da plataforma 

americana “Deepwater Horizon” no Golfo do México, que deixou vazar 5 mil 

barris de petróleo por dia (equivalentes a 800 mil litros) num total de mais de 5 

milhões de barris ou 20 navios. O mais recente vazamento de petróleo com 

graves consequências ambientais aconteceu com o afundamento de um 

petroleiro na costa da Espanha que transportava 77 mil toneladas de óleo 

combustível. O navio Prestige, das Bahamas, afundou a 250 quilômetros da 

região da Galícia. O vazamento de óleo já atingiu as praias e as encostas da 
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derramamento de óleo e seus impactos no meio ambiente”. 
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Espanha. Segundo as organizações ambientais, entre 10 a 15 mil pássaros 

foram afetados. 

O petróleo é composto de hidrocarbonetos e em quantidade 

menores de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Acidentes em que ocorre o 

vazamento desse material no mar afetam diretamente plantas e peixes e 

indiretamente o homem, o último a ser afetado nessa cadeia de poluição. 

Esses acidentes que resultam do derramamento de petróleo nas 

águas são causados por vários fatores, sendo algumas das causas: erro 

humano na tribulação ou de instrução; explosões, incêndios e fenômenos da 

natureza; estado precário da navegabilidade e casco simples; manutenção dos 

navios; e a causa mais preocupante: mais preocupação com o retorno 

econômico do que com as medidas de segurança. 

A gravidade do dano causado por um derramamento de óleo 

depende de várias causas como a quantidade do petróleo derramado, o tipo 

derivado, o peso, a localização do acidente, as espécies de animais e plantas e 

até o clima do mar durante o despejo. A difusão do óleo no mar se espalha por 

sua superfície formando uma camada que impede o acesso da luz, 

prejudicando a fotossíntese, destruindo a base da cadeia alimentar dos 

ecossistemas aquáticos e impedindo a troca de gases entre a atmosfera e a 

água. Nem sempre uma grande quantidade de óleo derramado significa maior 

dano, em verdade, o dano é maior quanto mais sensível for à área afetada, 

como exemplo temos o acidente causado pelo navio Exxon Valdez no Alasca, 

onde até hoje sofre para se recuperar totalmente do vazamento ocorrido em 

1989. 

Outra forma de poluição no tocante também aos transportes do 

combustível é a descarga operacional de lavagem de tanques que está 

relacionada com a atividade de enchimento de tanques com água do mar após 

a entrega do petróleo refinado ou não, para lavar o local em que armazenava 

esse material com o posterior lançamento dos resíduos ao mar, quando o navio 

parte para pegar outra carga.  

 

2. Técnicas de limpeza para retirada do petróleo 
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Vários métodos para a retirada do petróleo das águas são utilizados 

para tentar amenizar ao máximo os danos ocasionados, sendo uns 

emergenciais e outros de médio e longo prazo, como a aplicação de produtos 

químicos que aceleram a dissolução do petróleo, para que este seja mais 

rapidamente absorvido pelo ecossistema; uso de agentes biológicos como o 

fósforo e o nitrogênio que promovem o crescimento de micro-organismos que 

dissolvem o óleo, pode ser empregado também fungos e bactérias, apesar de 

ser um método lento, ocasiona a decomposição de maneira mais “natural”; 

contenção da mancha com uso de boias que impedem sua a dispersão, sendo 

mais fácil sua retirada por meio de bombas de sucção instaladas em navios, 

entretanto, o fator tempo é decisivo para o sucesso desse processo, devendo 

ser realizado nas primeiras 48 horas da ocorrência do desastre; dispersão 

mecânica em que o movimento de barcos ou de jatos d’água desestruturam a 

camada de óleo, facilitando seu arrebatamento pelo oceano4.  

Há previsão de outras técnicas de limpeza, porém, são vistas com 

muitas críticas pelos ambientalistas, já que apesar de estagnar ou abrandar os 

prejuízos do derramamento em si, provocam a nocividade em outras áreas do 

ambiente, como exemplo podemos citar a técnica da queima do óleo que 

conquanto elimina grandes quantidades de óleo rapidamente, há liberação de 

gases, aumento da temperatura da água com consequentes agravos à vida 

marinha do local e próxima. 

Apesar de todos os esforços serem válidos para a recuperação do 

meio ambiente degradado, melhor seriam medidas preventivas, mais viáveis à 

natureza, haja vista toda a dificuldade de se recuperar o meio poluído pelo 

óleo. 

 

3. Procedimentos de transporte de petróleo  

Para o transporte do petróleo são feitas várias análises, quanto ao 

navio que será utilizado, a rota, os custos, a distância percorrida, o modelo 

operacional, as vantagens que serão auferidas, ou seja, questões 

imprescindíveis para o bom funcionamento dessa operação. Porém, entre 
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 IX Congresso de

 
Iniciação Científica do IFRN, “Impactos ambientais gerados por navios 

petroleiros”.  
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todas essas questões a que deve prevalecer sobre todas as outras é o quesito 

segurança, visto as consequências catastróficas que podem ser causadas por 

falhas no transporte.  

A interligação com a terra é feita através dos terminais marítimos, 

essenciais nessa cadeia logística, distribuídos por toda a costa brasileira. 

Apesar da extrema importância para o desenvolvimento econômico 

do país, não podemos deixar de considerar que navios petroleiros podem ser 

considerados verdadeiros “bombas relógio” devido a danos ambientais que são 

causados pelo mau transportamento desse líquido. 

Diante disso, faz-se necessário implantar melhorias tanto no modelo 

de transporte marítimo, como investir em novos modelos de deslocamento 

desse produto, sendo o oleoduto uma nova modalidade para o deslocamento 

do petróleo bruto para as refinarias ou consumidores finais. Nessa modalidade, 

resumidamente, o transporte é feito por grandes tubos de aço (terrestres ou 

submarinos) que levam o petróleo até o seu destino final.  

Assim como em qualquer modelo de transporte essa modalidade 

oferece vantagens e desvantagens. As vantagens desse modelo são: apesar 

do alto custo inicial, com a implantação, o monitoramento, a área a ser 

desapropriada, entre outros fatores, no decorrer do empreendimento o custo 

operacional torna-se menor, pois diminui os custos com mão de obra. Outra 

vantagem é a rapidez no transporte (ao contrário do transporte marítimo que é 

mais demorado) e uso de avançada tecnologia que detecta os riscos com 

maior agilidade e programam manutenções possibilitando celeridade quanto à 

contenção do prejuízo que venha a ser causado como a prevenção de 

acidentes decorrentes da falta de manutenção, e o mais importante para o 

nosso trabalho, ele oferece menor impacto ao meio ambiente5.  

Não podemos afirmar que a utilização de oleodutos não oferece 

riscos e muito menos que não acarretará danos, mas comparado com outros 

                                                           

5 O autor Hayrton Rodrigues do Prado Filho que escreveu o artigo sobre as “Vantagens e 

desvantagens do transporte dutoviário” ressalta que apesar de tímida essa modalidade no 
Brasil, esta se mostra com resultado satisfatório nos Estados Unidos representando 17% da 
sua matriz de transportes. 
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tipos de transportação há o consenso entre órgãos e entidades de segurança, 

que essa modalidade oferece maior segurança se comparado com as outras 

modalidades, como o ferroviário e o marítimo, pois caso ocorra derramamento 

de óleo é mais fácil de controlar; os dutos são instalados em áreas pouco 

povoadas e os sistemas implantados nessa modalidade fazem a checagem da 

quantidade de produto enviado e recebido a cada instante, para garantir que 

não haja vazamento e em ocorrendo, que o sistema seja paralisado 

imediatamente; além de que os operadores desse sistema recebem vantagens 

para investir na segurança. 

No Brasil já funcionam oleodutos sendo alguns deles o Oleoduto 

ORSUB, OPASC, ORBEL, OLAPA. Portanto, apesar da maior parte do 

deslocamento de grandes quantidades de petróleo ser ainda feita por navios, o 

país já caminha para encontrar soluções mais favoráveis ao meio ambiente e 

para a economia, aliando dois pontos essenciais para o desenvolvimento 

sustentável.  

As normas sobre o lançamento de óleo ao mar são bastante 

rigorosas, já que possui pontuais exigências acerca, aplicadas a todos os 

petroleiros, independente do tamanho ou tipo de carga, como a permissão de 

ejetar resíduos somente em uma área mínima de 50 milhas do litoral a uma 

velocidade de 60 litros por milha com a obediência da quantidade de óleo 

autorizada a ser lançada ao mar não devendo exceder a limiar de 1/15000 em 

relação ao volume da carga, a vedação total de despejo de óleo em áreas 

especiais (são elas: do Mediterrâneo, Mar Báltico, Mar Negro, Mar Vermelho e 

a Zona dos Golfos Árabes), utilização de uma estrutura de cisterna de 

decantação e de um equipamento de controle dos despejos ao mar (caixa 

preta). 

Essas normas, apesar de rigorosas, admitem raras exceções: 

unicamente estão liberados em qualquer lugar, os lançamentos ocasionados 

pela segurança de um navio ou pela defesa de vidas humanas no mar, assim 

como pela finalidade de lutar contra um caso particular de poluição. 

Para o Greenpeace, maior e principal organização não 

governamental de ambiente, alega que o uso de combustíveis extremamente 

poluentes e com uso desordenado sempre oferecerá riscos ao mundo natural, 
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mesmo que haja manutenção e fiscalização contínua. Atualmente se deve 

adotar um posicionamento de substituição dos combustíveis fósseis de maneira 

gradual por fontes de energia renovável alternativa, como a energia solar, das 

marés, etc, modificando o hábito de consumo exacerbado de energias não 

renováveis e da matriz energética dos países no mundo. Dado que a medida 

que deveria ter sido adotada desde o início, a de prevenção, foi rechaçada, 

ignorada. 

 

4. Convenções internacionais sobre poluição marítima causada por 

derramamento de petróleo  

O presente tópico faz uma breve explanação sobre algumas 

convenções importantes que trataram do assunto principal do trabalho, a 

poluição causada pelo derramamento de petróleo no mar ocasionado pelo 

transporte desse material altamente poluente, mas importante no 

desenvolvimento econômico mundial. 

 A primeira Convenção a tratar sobre a prevenção de acidentes 

causados por navios petroleiros foi feita em 1954- Convenção Internacional 

Para a Prevenção da Poluição por Óleo (OILPOL), pela IMO (International 

Maritime Organization – agência especializada da ONU para assuntos 

marítimos)6. Essa convenção proibiu que os navios derramassem óleo ou 

qualquer mistura com óleo contendo mais de 100 partes de óleo por milhão, 

dentro de zonas proibidas especificadas. Uma zona proibida cobria uma área  

de 50 milhas de terra mais próxima, essa convenção entrou em vigor em 26 de 

julho de 1958. A partir daí, novas medidas foram sendo impostas pra impedir a 

poluição dos mares. 

Depois da OILPOL, veio a convenção “marine pollution” (MARPOL) 

em 1973, influenciada pelo acidente com o navio Torrey Canyon, em 1967,que 

provocou o vazamento de 119.000t de petróleo bruto que atingiu a costa 

sudoeste da Inglaterra e a costa norte da França. 

                                                           

6 “Principais Convenções Internacionais Sobre Poluição Por Óleo do Mar” em SERBEL – 

Serviços e Beneficiamento de Óleos (www.serbeloleos.com.br) 
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Esse tratado regulamentou medidas que asseguraram maior 

resistência aos cascos dos navios que sofram colisões ou naufrágios, 

preservando o meio ambiente marinho. 

Acompanha três protocolos, cinco anexos e vinte e oito resoluções 

adotadas na conferência. Uma dessas medidas foi o posicionamento dos 

tanques de lastro segregado, onde se espera o maior impacto durante uma 

colisão ou naufrágio, reduzindo a quantidade de carga derramada, outros 

posicionamentos adotados indicam orientações consideráveis destinadas à 

Organização Intergovernamental Consultiva de Navegação Marítima (ONCI) e 

aos países participantes, como a imposição do casco duplo para os navios, 

regras para o controle da poluição por substâncias nocivas transportadas a 

granel e para a prevenção da poluição por escotos provenientes dos navios e 

do lixo despejados pelos petroleiros. O Brasil homologou os anexos I e II da 

convenção, o primeiro com vigência em 10 de fevereiro de 1983 e o segundo 

em 04 de junho de 1987. 

De acordo com a MARPOL entende-se por substâncias nocivas:  

Qualquer substância que, se despejada no mar, é capaz de gerar 
riscos para a saúde humana, danificar os recursos biológicos e a vida 
marinha, prejudicar as atividades recreativas ou interferir com outras 
utilizações legítimas do mar e inclui toda substância sujeita a controle 
pela presente convenção.  

Após o acidente com o navio Torrey Canyon (1967), infelizmente, 

outro acidente com grandes proporções poluidoras ocorreu: o derramamento 

de petróleo pelo navio Exxon Valdez (1989), no Alasca. Após esse acidente, os 

Estados Unidos da América, formularam em 1990 a OPA (Oil Pollution Act) 

prescrevendo o casco duplo para os petroleiros construídos a partir de então e 

um cronograma de retirada da ativa dos navios de casco simples. 

Cabe observar que mesmo depois de tantas convenções e acordos, 

infelizmente esse tipo de acidente continua a ocorrer, levando os países 

participantes das convenções ocorridas sobre o tema, a aplicar severas 

penalidades quando há a desobediência das normas de segurança ou na 

ocorrência, na pior – e mais frequente – das hipóteses, o dano ecológico.  
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A Lei nº 9.966 de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a 

prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional e dá outras providências, é a que estabelece as penalidades e 

sanções decorrentes de eventual descumprimento de sua regulamentação, em 

seu Capítulo V. Além de prever as convenções ratificadas pelo país e 

definições de cada elemento participante dessa cadeira em seu Capítulo I.    

APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS DERRAMAMENTO DE NAFTA PETROQUÍMICA NAS 
BAÍAS DE PARANAGUÁ E ANTONINA COLISÃO DO NAVIO "NT 
NORMA" COM A "PEDRA DA PALANGANA"  PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDA - PEDIDO DE 
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA NÃO ACOLHIDO - DANO AMBIENTAL  FATO 
NOTÓRIO  DEVER DE INDENIZAR  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA NA MODALIDADE RISCO INTEGRAL  
INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES DE 
RESPONSABILIDADE  DANOS MATERIAS DEVIDOS PELO 
PERÍODO DE INTERDIÇÃO OFICIAL DA PESCA RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

(...)3. Em matéria de danos ao meio ambiente a legislação pátria 
adotou a teoria da responsabilidade objetiva, na modalidade 
"risco integral", segundo a qual todo aquele que causar danos 
ao meio ambiente ou a terceiros será obrigado ao ressarcimento, 
independentemente de culpa, restando afastada a incidência de 
excludentes de responsabilidade. 4. É certo que o vazamento de 
nafta petroquímica, em decorrência de acidente ocorrido com 
navio petroleiro, ocasionou a interdição da pesca nas baías de 
Paranaguá e Antonina, de modo que aqueles que ficaram 
impedidos de desenvolver suas atividades profissionais fazem 
jus à indenização pelos ganhos que deixaram de auferir (lucros 

cessantes).
7
 

 

5. Iniciativas governamentais do Brasil para conter os prejuízos 

decorrentes de imprudências quanto ao transporte petrolífero 

Com a ocorrência de dois grandes e principais acidentes de 

derramamento de óleo no Brasil em 2000, a Petrobras desenvolveu um 

importante programa com o objetivo de minimizar os prejuízos ecológicos do 

transporte de petróleo denominado Pégaso (Programa de Excelência em 

                                                           
7
 Processo: 8488339 PR 848833-9 (Acórdão) Relator: Francisco Luiz Macedo Junior 

Julgamento: 29/03/2012 Órgão julgador: 9ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Paraná, 
extraído de Jurisprudências presentes no site JusBrasil (http://tj-
pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia). 
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Gestão Ambiental e Segurança Ocupacional) formado por 10 grupos de 

gerência, mais de 3 mil projetos, com  o funcionamento que ocorrem desde a 

revisão de sistemas, ampliação e construção de instalações, até a 

automatização de todos os dutos da companhia. A finalidade do programa é 

estabelecer um modelo internacional de segurança e proteção ambiental na 

empresa8.  

Foi criado também, vários Centros de Defesa Ambiental (CDA) 

localizados nas principais áreas de atuação com o objetivo de aperfeiçoar os 

procedimentos de redução de resíduos e emissão de poluentes na atmosfera. 

Esses CDA’s funcionam 24 horas e agem como se “corpos de bombeiros” 

fossem no combate aos vazamentos de óleo, composto por profissionais 

peritos e altamente qualificados sobre o tema, além de possuírem o Certificado 

ISO 14001 que determina o custeio de sistemas de controle do impacto de 

suas atividades9.  

Há programas fixados em cidades do Nordeste, em que funcionam 

núcleos de pesquisas na área, como a Recupetro (Rede Cooperativa de Áreas 

Contaminadas por Atividades Petrolíferas) que reúne 13 cooperativas de 

pesquisa do setor de petróleo e gás natural das regiões Norte e Nordeste 

custeados pelo CT-Petro, CNPq e Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), 

com sua arrumação pelo Núcleo de Estudos Ambientais da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA).  

Uma das cooperativas pertencentes à Recupetro é a Padetec 

(Parque de Desenvolvimento Tecnológico) localizado na Universidade Federal 

do Ceará (UFC) que desenvolve estudos sobre biopolímeros de quitina e 

quitosana presentes nas fibras de carapaça de crustáceos para absorver o óleo 

ejetado no mar.  

O intuito dessas cooperativas é coadjuvar com avanços tecnológicos 

para contribuir nas perturbações ecológicas causadas pela atividade 

petrolífera, além de realizar o treinamento e instrução de recursos humanos 

                                                           
8
 De acordo com o Departamento de Segurança e Meio Ambiente da Petrobras, presente na 

reportagem “Petróleo e seus efeitos no meio ambiente”. 
9
 Simpósio Internacional de Ciências Integradas da UNAERP Campus Guarujá, “Petróleo: 

derramamento de óleo e seus impactos no meio ambiente”.  
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para gerenciar os problemas ambientais decorrentes da utilização, elaboração, 

refino e translado do combustível fóssil e seus derivados, no âmbito nacional. 

 

Conclusão 

O presente artigo trouxe considerações sobre o um combustível 

fóssil utilizado em grande escala pela humanidade e essencial para a economia 

mundial: o petróleo. Infelizmente a má utilização, melhor dizendo, desenfreada, 

sem conservar o direito das futuras gerações de usufruírem desse bem natural 

e o derramamento desse material nas águas causado por “erros de logística”, 

têm causado graves danos ambientais desde a produção ao consumo do 

petroleiro, com o intermédio do transporte feito por grandes navios petroleiros. 

A substituição por outros meios de transporte e medidas de segurança que 

impeçam o derramamento de petróleo no meio ambiente são meios viáveis 

para a conservação do meio ambiente. 

Além disso, o investimento em outras fontes de energia faz-se 

necessário, para conservar essa matriz energética que vem sendo consumida 

de modo descontrolado e irresponsável pela geração presente. 

Apesar de convenções sobre o assunto, de toda a legislação 

vigente, das penalidades aplicadas, da aplicação do princípio do “poluidor-

pagador”, tais mecanismos não estão sendo suficientes para evitar a 

degradação ambiental causada pelo derramamento de óleo no Brasil e no 

mundo. Fauna e flora são devastadas e dificilmente recuperadas em 

decorrência desses acidentes. Por outro lado, podemos perceber avanços no 

intuito de minimizar e prevenir esses danos ambientais, como por exemplo, 

pesquisas que estão sendo desenvolvidas para amenizar e evitar esse tipo de 

acidente. 

Muitos fatores negativos foram constatados no transporte 

irresponsável de petróleo, entretanto, é possível que medidas preventivas e 

repressivas sejam tomadas, afim de que se alcance um desenvolvimento 

sustentável, agregando as necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem as suas 

necessidades, na utilização desse bem natural e dessa forma, se alcance 
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também o direito garantido constitucionalmente: um meio ambiente equilibrado 

e saudável para todos. 
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