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Nos termos do art.20, inciso V, da Constituição Federal, são bens da 

União, os recursos naturais da plataforma continental 
(CONTINENTAL SHILF) e da zona econômica exclusiva. Solo é a 

superfície da terra, a terra firme, coberta pela camada atmosférica. Solo 

é também a mesma terra firme, coberta pela camada marítima, sobre o 

qual viça e prospera a fauna ictiológica, como ainda a vegetação 

aquática. Solo é, dessa arte, também o fundo do mar, ou seja, a terra 

firme em que ele repousa. Nem por outro motivo SÊNECA se referiu ao 

mar alvoroçado até o mais fundo, “pelagus ínfimo enversum solo”. Na 

camada oceânica, após tentativas ingentes, a audácia do homem o tem 

levado ao aproveitamento da fauna ictiológica, como de seus produtos 

biológicos, ademais buscando no subsolo marítimo as riquezas 

minerais, como o petróleo. Entende-se no Brasil que a plataforma 

continental, que borda o continente e ilhas e se prolonga sob o alto-

mar, é verdadeiro território submerso, constituindo uma só unidade 

geográfica. O brasil o submete a sua soberania, ou domínio e jurisdição, 

tornado isso público e notório. O aproveitamento e a exploração de 

produtos ou riquezas naturais, que se encontram nessa parte do território 

nacional, se pendem, em todos os casos, de autorização ou concessão 

federal. A conferência de Genebra afirma que 

o plateau continental é o leito do mar e o subsolo das regiões submarinas

adjacentes às costas, até a profundidade de 200 metros. A plataforma

continental é a mesma plataforma submarina. Exerce o Estado ribeirinho



direitos soberanos sobre ela a fim de a explorar e aproveitar seus produtos 

naturais. Esses produtos naturais compreendem os produtos minerais e a 

fauna ictiológica. Os direitos do Estado ribeirinho sobre a plataforma 

continental não atingem o espaço aéreo situado acima dessas aguas. 

Outrossim, não é licito ao Estado ribeirinho impedir a instalação de cabos ou 

oleodutos sobre sua plataforma continental, nem obsta as investigações 

oceanográficas ou outas investigações cientificas. Outrossim, pode o Estado 

ribeirinho estabelecer zonas de segurança que podem estender até a distância 

de 500 metros, medidos de cada ponto de sua borda exterior. Os navios de 

todas as nacionalidades são obrigados a respeitar essas zonas de segurança. 

No caso de a plataforma ser adjacente aos territórios de dois ou diversos 

Estados, cujas costas se enfrentam, a delimitação dela se fara por acordo 

entre eles. Realizada a delimitação da plataforma continental, toda a linha de 

demarcação estabelecida deverá ser referida às cartas e aos característicos 

geográficos e existentes em cada data, assinalando-se por pontos de 

referência fixos e permanentes da terra. Nada obsta a que o Estado ribeiro 

explore o subsolo recorrendo à abertura de túneis (Exemplo: Channel 

Tunnel, linkinhg Britain with France). Por fim, JOSÉ INACIO DA 

FONSECA define a plataforma continental como a faixa que vai das linhas 

da costa até a curva batimétrica de 200 metros de profundidade que é 

aproximadamente, coincidente com o princípio do talude continental. Por 

sua vez, foi definida por HELY LOPES MEIRELLES, com o prolongamento 

das terras continentais sob o mar, até a profundidade aproximadamente de 

200 metros a partir da qual o solo submarino descende abruptamente para as 

regiões pelágicas e abissais.    


