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Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021. 

 

NOTA À IMPRENSA 

 

 A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, 

informa que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento, na tarde 

de hoje (27), sobre denúncia de derramamento de óleo na Praia de Boa Viagem, em Niterói 

(RJ).  

A CPRJ enviou uma equipe de Incidente de Poluição Hídrica ao local, a fim de 

coletar amostras do material para análise. Também foram mobilizadas embarcações civis 

para a utilização de dispersantes químicos, com o objetivo de amenizar e controlar os efeitos 

da poluição causada pelo óleo. 

A MB esclarece que, ao receber ou identificar qualquer indício de poluição que possa 

ser proveniente de embarcação, envia imediatamente uma equipe de Incidente de Poluição 

Hídrica para realizar coleta do material poluente. Quando comprovado que o material é 

proveniente de uma embarcação, instaura-se o competente procedimento administrativo, nos 

termos da lei 9.966/2000. Os responsáveis são notificados e, posteriormente, autuados. As 

multas variam de acordo com a quantidade de óleo derramado e com o impacto ambiental 

causado, conforme o Laudo Técnico Ambiental, elaborado pela Diretoria de Portos e Costas 

(DPC).  
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A CPRJ e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) estão empenhados em identificar 

o agente poluidor. Na ocasião da denúncia, não havia embarcações próximas à mancha, o 

que não possibilitou identificar suspeitas até o momento. 

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da 

comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e 

pedidos de auxílio), (21) 2104-5480 e (21) 97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para 

outros assuntos, inclusive denúncias). Em casos de denúncia, frisa-se a necessidade e a 

importância do fornecimento de dados, tais como foto, local e horário da ocorrência. 

 

 

Contato: 
Assessoria de Comunicação Social 

Comando do 1º Distrito Naval 

Telefones: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032 

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com 
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