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Desde os primórdios tempos da história universal, os oceanos foram considerados os principais 
instrumentos para o conhecimento dos territórios, de acordo com os historiadores, o universo 
oceânico qualificou-se num canal de migrações, das inúmeras viagens das embarcações 
européias, os comandantes se desbravaram entre perigosas e arriscadas travessias, onde 
ocorreram os descobrimentos dos continentes. Sobretudo, nas arrojadas aventuras marítimas 
os navegadores obtiveram fontes de riquezas para recompensar os altos investimentos dos 
seus reinados. 
 
Desta forma, a fenomenal importância dos oceanos, ainda permanece como um dos requisitos 
fundamentais para as relações internacionais. A imensidão oceânica contém em seus fundos 
marinhos, uma variedade de recursos naturais e uma enorme quantidade de riquezas em 
minérios e outros metais preciosos. 
 
Em outras palavras, a liberdade de navegação em alto-mar é a possibilidade de qualquer 
Estado deslocar suas embarcações com a finalidade econômica, turística e na fiscalização 
marítima de acordo com os requisitos dos tratados internacionais. 
 
Em primeiro plano, na constatação de que além das questões de âmbito econômico, ou mesmo 
do aproveitamento da diversidade de recursos naturais situados nos fundos marinhos 
internacionais, outros fatores relacionados a segurança impeliram ao controle internacional em 
relação ao futuro da exploração marítima.  
 
Com o transcorrer dos avanços tecnológicos adquiridos por países desenvolvidos nesta área 
têm-se levantado diversos argumentos para uma possível "corrida ao fundo do mar", com a 
razão de garantir a soberania na plataforma continental, bem como ainda, adquirir o direito de 
exploração comercial nas áreas da zona internacional localizadas em alto-mar.  
 
Todavia, a duradoura influência obtida pelo uso dos oceanos nas relações internacionais, fez 
com que o Direito do Mar adquirisse, nesse ínterim, a especial vigilância por parte dos Estados, 
quanto a preservação de suas soberanias, pelo fato de que no passado, as normas jurídicas 
eram de características costumeiras, implicando desse modo, em naturais dificuldades na 
legislação do uso do Mar. 
 
Conseqüentemente no século XX surgiram as primeiras iniciativas no sentido de 
aperfeiçoamento dessas normas, através de diversas convenções e tratados internacionais, 
com o relevante objetivo de sistematizar as normas sobre o Direito do Mar. Diante da 
realidade, a hegemonia marítima do passado não permaneceu apenas sob o domínio de uma 
potência, independente dos avanços tecnológicos de alguns países no aspecto de exploração 
sobre os fundos marinhos oceânicos, as mudanças ocorridas no Direito do Mar trouxe um 
razoável equilíbrio quanto a esfera de poder dos oceanos. 
 
De uma maneira singular, conforme Bacoccina (2008) revelou em um artigo na BBC Brasil, 
"por enquanto a exploração ainda é muito cara, mas a viabilidades comercial depende da 
quantidade de reservas em terra". Segundo ainda o mesmo artigo exemplifica que no 
momento que os recursos naturais não renováveis escassear, a economia mundial contará 
assim com a exploração dos fundos marinhos onde serão utilizadas outras fontes de recursos 
para a continuidade do mercado global. 
 
Mediante tal fato, cabe sublinhar a diferenciação no significado do termo "exploração" e 
"explotação".  
 
A exploração é quando se busca o reconhecimento da ocorrência dos recursos naturais e o 
estudo determinante do valor econômico da descoberta. Quanto a exploração é quando ocorre 
à retirada de um específico recurso através de maquinário adequado com a finalidade de 
beneficiamento, transformação e finalmente o emprego do recurso. 
 



Dentre a constelação de conceitos relacionados a exploração e exploração dos fundos 
marinhos, é notória a movimentação acelerada de vários países para reservar um espaço 
significativo quanto aos novos procedimentos na busca dos recursos naturais disponíveis, 
segundo pesquisas, de diversos materiais de grande utilidade econômica. 
 
Tal acontecimento merece atenção pela participação do Brasil, nas questões relevantes quanto 
à exploração dos fundos marinhos internacionais, na continuidade de expandir a tecnologia de 
exploração em águas profundas, onde o País brasileiro possui uma posição de destaque na 
obtenção de petróleo. 
 
Quanto aos aspectos ambientais, existe a preocupação de que a exploração dos fundos 
marinhos, bem como, a exploração dos recursos naturais ali contidos, venha de alguma forma 
ocasionar o desequilíbrio e degradação. Conforme ressalta Ramonet (1999) que "um mundo 
fortemente sacudido por formidáveis mutações tecnológicas, pela persistência das desordens 
econômicas e pelo aumento dos perigos ecológicos", neste contexto é aceitável a advertência 
pelos sérios danos ambientais que possam ser provocados na exploração dos fundos marinhos. 
 
Deste modo, quando se esgotarem os recursos naturais não renováveis, como o petróleo, o 
Brasil terá a obrigatoriedade de ter alcançado a perspectiva de novos recursos para o 
atendimento de suas necessidades econômicas e também na participação do comércio 
mundial. 
 
O desafio econômico para o futuro do planeta está lançado com o loteamento do mar 
internacional. 
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