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A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 7º Distrito Naval, esclarece que a 

matéria sobre fiscalização de embarcações no Lago Paranoá, veiculada pelo programa Bom Dia 

Brasil, da TV Globo,  no dia 5 de agosto de 2020, contém significativos equívocos que conduzem o 

telespectador à desinformação. 

A matéria insinua insuficiente fiscalização no Lago Paranoá por parte da Marinha do Brasil, 

ressaltando “diversos flagrantes”, dentre os quais lanchas “visivelmente superlotadas” e “sem salva-

vidas”, além de não saber informar “quantas usam o Lago Paranoá”. 

Conforme reforçado em entrevista concedida ao programa em 3 de agosto de 2020, pelo 

Capitão dos Portos de Brasília, a Marinha do Brasil realiza frequente fiscalização no Lago Paranoá, 

incluindo toda sexta, sábado, domingo e feriados, além de dias aleatórios durante a semana. De 

janeiro a julho deste ano, a Capitania Fluvial de Brasília realizou 2.192 abordagens a embarcações 

de esporte e recreio. Desse total, 215 foram notificadas por desrespeito à Lei de Segurança do 

Tráfego Aquaviário (LESTA). Nestas 2.192 abordagens, apenas 4 embarcações possuíam excesso 

de lotação e nenhum condutor apresentou sinais de embriaguez por meio do etilômetro, estatística 

que contraria os dados da reportagem, baseados apenas em informações visuais. 

Nessa mesma entrevista, que foi editada e descontextualizada, o Capitão dos Portos participa 

que, atualmente, existem 53.800 embarcações de esporte e recreio registradas junto à Capitania 

Fluvial de Brasília (CFB), cuja área de jurisdição abrange Distrito Federal e o Estado de Goiás. 

Cabe destacar que uma embarcação inscrita na CFB pode navegar em todo o território nacional, não 

ficando restrita ao seu local de registro, razão pela qual não há como afirmar, com precisão, quantas 

circulam no Lago Paranoá. 

Outro ponto abordado pela matéria foi a suposta ausência do número de lanchas alugadas. 

De acordo com a Norma da Autoridade Marítima, NORMAM-03, “a autorização para 

funcionamento de empresas de aluguel de embarcações de esporte e/ou recreio é atribuição dos 

órgãos competentes municipais ou estaduais que autorizam essa atividade comercial nas suas 

respectivas competências”. Além disso, é admitida a modalidade de aluguel entre pessoas físicas, 

respeitadas as orientações contidas na Norma. Com isso, as 53.800 embarcações registradas podem 

ou não, a critério dos respectivos proprietários, estar disponíveis para aluguel, motivo pelo qual não 

se tem o número preciso de lanchas alugadas, não cabendo ao Agente da Autoridade Marítima esse 

controle. 

É importante ressaltar que, independentemente do volume de embarcações navegando no 

Lago Paranoá, a Marinha do Brasil permanece realizando sério, importante e dedicado trabalho de 

fiscalização com vistas a garantir o cumprimento da LESTA, cujos pilares principais dizem respeito 
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à salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção à poluição hídrica 

provocada por embarcações nas águas jurisdicionais brasileiras. 

Durante as ações de fiscalização, nas abordagens às embarcações, destacam-se os seguintes 

procedimentos: verificação da documentação da embarcação; verificação dos documentos e da 

habilitação do condutor; checagem de equipamentos de combate a incêndio, verificando a presença 

e a validade dos extintores; contagem dos equipamentos de segurança, como por exemplo, coletes 

salva-vidas homologados, em quantidade compatível com a capacidade da embarcação e em estado 

de conservação adequado; verificação do número de pessoas a bordo dentro da capacidade da 

embarcação, conforme sua documentação; realização de teste de alcoolemia no condutor, sempre 

que há suspeita de que o mesmo possa ter feito ingestão de bebida alcoólica; estado de conservação 

da embarcação; presença de indícios de contaminação hídrica, entre outros. 

Embora não tenha sido realizado questionamento sobre o uso de coletes salva-vidas durante 

a entrevista concedida, inviabilizando o devido esclarecimento por parte da Marinha do Brasil, cabe 

esclarecer que, de acordo com as Normas e Procedimentos da CFB, em complemento às 

NORMAM, as recomendações referentes ao uso permanente do colete salva-vidas são obrigatórias 

apenas para: crianças com idade inferior a 7 anos e todos que não souberem nadar enquanto 

estiverem a bordo de embarcações de quaisquer características e dimensões, independentemente da 

velocidade; para todos a bordo de embarcações miúdas (moto aquática e embarcações pequenas 

com motor até 50 Hp), independentemente da velocidade; para todos quando conduzindo 

dispositivos de entretenimento náutico do tipo pedalinho; e para todos enquanto estiverem em 

conveses abertos de embarcações de quaisquer características e dimensões, quando desenvolvendo 

velocidades acima de 10 (dez) nós, o que não é possível avaliar apenas pelas imagens divulgadas. 

Durante a entrevista concedida à TV Globo, que não foi ao ar em sua íntegra, o Capitão dos 

Portos de Brasília explica que a Autoridade Marítima não possui amparo legal para realizar testes 

de alcoolemia nos ocupantes da embarcação que não estejam envolvidos com a condução. Ainda 

assim, durante as atividades de inspeção naval, a CFB realiza ação educativa de conscientização 

junto aos demais ocupantes das embarcações.  

Embora a fiscalização sobre os decretos relativos à pandemia não façam parte das 

atribuições previstas na LESTA, a Capitania Fluvial de Brasília têm aproveitado as abordagens das 

Inspeções Navais para instruir os ocupantes das embarcações sobre as ações de prevenção à 

proliferação do novo coronavírus, de modo especial o distanciamento, a utilização de máscaras e a 

correta higienização das mãos. 

Ao omitir informações relevantes para um entendimento profundo do trabalho sério 

desenvolvido pela Marinha do Brasil, o programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, pode induzir a 

população ao entendimento equivocado sobre relevantes ações realizadas por esta Instituição em 

prol da sociedade. 

A Marinha do Brasil, como Autoridade Marítima, reforça seu compromisso de zelar e 

trabalhar para assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, nas águas 

jurisdicionais brasileiras, e a prevenir a poluição hídrica por parte de embarcações e relembra que 

existe um telefone disponível ininterruptamente para atender a emergências marítimas e fluviais: 

185. 

 

 

Contato: 

Comando do 7º Distrito Naval 

Assessoria de Comunicação Social 

Telefone: (61) 3429-4149 

E-mails: com7dn.imprensa@marinha.mil.br/ com7dn.imprensa@gmail.com  
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