
FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por 
Navios
Assunto: tomada de medidas que visam à completa eliminação da poluição intencional do meio 
ambiente marinho por óleo e por outras substâncias danosas, e à minimização da descarga 
acidental daquelas substâncias.
Decreto: 2.508   Entrada em vigor: 04/03/1998
Apresentação:

MARPOL 73/78 é uma das mais importantes convenções ambientais internacionais marinhas. Ela 
se destina a reduzir a poluição marítima em uma de suas mais graves vertentes: o despejo de óleo 
e outras substâncias danosas.

A convenção original foi assinada em 17 de fevereiro de 1973, mas não entrou em vigor. A atual 
convenção é uma combinação da Convenção de 1973 e do Protocolo de 1978. Ela entrou em vigor 
em 2 de outubro de 1983. Após sua entrada em vigor, a convenção sofreu uma série de emendas a 
partir de 1984. Em 31 de dezembro de 2005, 136 países, representando 98% da tonelagem 
mundial de transporte marítimo, se tornaram partes da Convenção. 

Protocolos Adicionais
Protocolo: Protocolo de 1978 Relativo à Convenção Internacional 
para a Prevenção da Poluição Causada por Navios

Decreto: 2.508

Secretariado: IMO Secretariat 

Sede: Sede: International Maritime Organization 
4, Albert Embankment
London 
SE1 7SR
United Kingdom
Ponto de Contato no Brasil: não há.
Órgão Responsável pela Execução no Brasil: não há.
Reservas pelo Brasil: não.

Existência de fundo de financiamento: não.
Obrigações programáticas: 

Art.6º (1)  Obrigação de cooperar na detecção de violações e na execução das disposições da 
presente Convenção, utilizando todas as medidas apropriadas e praticáveis de detecção e de 
controle do ambiente e procedimentos adequados para os relatórios e coleta de evidências. 

Art. 7º (1) Obrigação de envidar todos os esforços possíveis para evitar que um navio seja 
indevidamente detido ou que se atrase em virtude dos Artigos 4, 5 e 6 da presente Convenção.

Art.17 (1)  Obrigação de promover, em consulta com a Organização e outros organismos 



internacionais, com assistência e coordenação do Diretor Executivo do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente, apoio às Partes que solicitem assistência técnica para: (a) 
treinamento de pessoal científico e técnico; (b) suprimento e instalação de equipamento 
necessário para recebimento e monitoração; (c) facilitação de outras medidas e dispositivos para 
prevenir ou mitigar a poluição do ambiente marinho por navios, e (d) encorajamento de pesquisa; 
de preferência dentro dos países interessados, assim favorecendo as metas e intenções da presente 
Convenção. 
Obrigações concretas:

Art.1º (1) Obrigação de geral de fazer vigorar as disposições da Convenção e dos Anexos que a 
ela digam respeito, a fim de evitar a poluição do ambiente marinho pelas descargas de substâncias 
nocivas ou efluentes contendo tais substâncias em violação desta Convenção. 

Art4º (2) Sempre que ocorrer uma violação, obrigação de: (a) instaurar um processo de acordo 
com suas leis, ou (b) fornecer à Administração do navio as informações e evidências de que 
ocorreu uma violação, as quais tenha em seu poder.

Art.6º (3) . Obrigação de fornecer, a Administração, a prova, se existente, de que o navio 
descarregou substâncias nocivas ou efluentes contendo tais substâncias, violando assim as 
disposições das Regras. Se for possível, a autoridade competente da Parte autora deverá notificar 
o Comandante do navio sobre a suposta violação. 

Art. 8º (2)(a) Obrigação de tomar todas as providências necessárias para o recebimento e 
processamento de todos os relatórios sobre incidentes por oficial ou agência credenciados.

Art. 8º (2) (b) Obrigação de notificar detalhadamente à Organização sobre as providências 
necessárias, para divulgação às outras Partes e aos Estados-Membros da Organização.

Art. 8º (3) Obrigação de despachar, sem demora, para (a) Administração do navio envolvido e (b) 
para qualquer outro Estado que possa ser afetado, relatório quando recebê-lo de acordo com as 
disposições do presente Artigo.

Art. 8º (4) Obrigação de publicar instruções relativas às suas inspeções marítimas de embarcações 
e aeronaves e a outros serviços apropriados, com o fim de relatar às suas autoridades qualquer 
incidente referido no Protocolo I da presente Convenção. Obrigação de relatar adequadamente, se 
considerar conveniente, à Organização e a qualquer outra Parte interessada o referido incidente. 

Art. 11 (1) Obrigação de transmitir à Organização: o texto das leis, ordens, decretos, regulamentos 
e outros instrumentos que tenham sido promulgados sobre vários assuntos no âmbito da presente 
Convenção.

Art. 11 (1) (b) Obrigação de transmitir à Organização: uma relação de agências não 
governamentais que tenham sido autorizadas a agir como suas representantes em assuntos 
relativos aos projetos, construção e equipamentos de navios que transportam substâncias nocivas, 
de acordo com as disposições das Regras.

Art.11 (1) (c) Obrigação de transmitir à Organização: um número suficiente de modelos de seus 
certificados, emitidos de conformidade com as disposições das Regras.



Art. 11 (1) (d) Obrigação de transmitir à Organização: uma relação das instalações de 
recebimento, incluindo suas localizações, capacidades, instalações disponíveis e outras 
características.

Art.11 (1) (e) Obrigação de transmitir à Organização: relatórios oficiais ou sumários de relatórios 
oficiais na medida em que mostrem os resultados da aplicação da presente Convenção.

Art. 11 (1) (f) Obrigação de transmitir à Organização: um relatório estatístico anual, em forma 
padronizada pela Organização, das penalidades realmente impostas por infração cometida no 
âmbito da presente Convenção.

Art. 12 (2) Obrigação de fornecer à Organização as informações concernentes aos resultados das 
investigações mencionadas no art. 12 (1), quando julgar que tais informações podem auxiliar na 
determinação de alterações que venham a se fazer necessárias na presente Convenção.

Protocolo Adicional Art.1 (1) Obrigação geral de tornar efetivos os seguintes dispositivos: (a) o 
presente Protocolo e o seu Anexo devem constituir parte integral do 
presente Protocolo; e (b) a Convenção Internacional para Prevenção da 
Poluição por Navios, 1973 (doravante chamada "a Convenção"), estará 
sujeita às modificações e acréscimos estabelecidos no presente Protocolo.

Mecanismos de controle / implementação (Plano nacional de Implementação, relatórios, 
etc): 

Artigo 11
Envio de informações

(1) As Partes da Convenção comprometem-se a enviar à Organização:

   1. o texto das leis, ordens, decretos, normas e outros instrumentos que tenham promulgado sobre 
as diversas questões dentro do âmbito da presente Convenção;
   2. uma listas dos órgãos não governamentais que estejam autorizados a agir em seu nome em 
questões relativas ao projeto, construção e equipamentos dos navios que transportam substâncias 
nocivas, de acordo com o disposto nas normas;*
   3. um número suficiente de exemplares dos seus certificados emitidos com base no disposto nas 
normas;
   4. uma lista de instalações de recepção, contendo a sua localização, capacidade, recursos 
existentes e outras características;
   5. relatórios oficiais ou resumos de relatórios oficiais, na medida em que mostrem os resultados 
da aplicação da presente Convenção; e
   6. um relatório estatístico anual, num formato padronizado pela Organização, das penalidades 
realmente impostas por transgressão da presente Convenção.

ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 
INTERNACIONAL

O objetivo geral da Convenção MARPOL consiste em eliminar a poluição marítima por descargas 
de  substâncias  perigosas  por  navios,  bem como em reduzir  essas  descargas  em acidentes  com 
navios.



Trata-se de uma convenção-quadro, cuja essência normativa se encontra em seus seis anexos. Esses 
anexos  distribuem-se  por  tipos  de  substância  e  contêm regras  pormenorizadas  sobre  descargas 
permitidas, emissão de permissões, planos e equipamentos necessários, etc. Os Anexos I e II são 
vinculantes, enquanto os demais são facultativos; todos estão em vigor. 

O mecanismo normativo essencial da convenção consiste em incumbir o Estado de bandeira de um 
navio a certificar que ele cumpre os parâmetros convencionais relativos à poluição por óleo. Mas a 
convenção autoriza o Estado de visita a proceder a seu próprio exame em navios visitantes e mesmo 
a deter o navio se entender que há descumprimento relevante daqueles parâmetros. 

Os Anexos I e II tratam, respectivamente, da prevenção de descargas de óleo e produtos químicos. 
Os anexos III,  IV,  V, VI tratam,  respectivamente,  de descargas  de substâncias  empacotadas,  de 
esgoto, de lixo e poluentes aéreos. 


