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MARINHA DO BRASIL 

 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 
 

 

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021. 

 

NOTA À IMPRENSA 

 

 O Comando do 1° Distrito Naval, por intermédio da Delegacia da Capitania dos 

Portos em Cabo Frio (DelCFrio), informa que o município de Armação dos Búzios possui 

atualmente cinco píeres para atracação e desatracação de embarcações, nos seguintes locais: 

praia de Manguinhos, praia do Canto (Pier do Centro), dois na praia da Armação  (píer dos 

pescadores) e o Píer do Porto Veleiro. 

A DelCFrio esclarece que, dos píeres citados acima, somente o Porto Veleiro está 

regularizado conforme previsto na Norma da Autoridade Marítima  para  obras, dragagens, 

pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras 

(NORMAM-11).  

O Píer do Centro está interditado pela Agência Nacional de Transporte Aquaviários e 

pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia e os demais não estão regularizados junto à 

Marinha do Brasil.  

A DelCFrio vem constatando que, durante as atividades de Inspeção Naval, 

embarcações de transporte de passageiros (inclusive de grande porte, como as escunas) 

estão atracando e desatracando no píer dos pescadores, oferecendo risco à segurança da 

navegação e aos passageiros. 
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A DelCFrio iniciou tratativas com a Prefeitura de Armação de Búzios para a 

regularização de um dos Píeres dos Pescadores (latitude 22º44’57”S longitude 

041º52’56”W), de maneira que as embarcações menores, como as traineiras, possam 

realizar o serviço de transporte de passageiros naquele píer.  

Em complemento a essa ação, será realizada nesta semana uma reunião com 

representantes do Ministério Público Federal de São Pedro da Aldeia, Prefeitura de 

Armação de Búzios, Associação dos Pescadores de Búzios e outros interessados, para tratar 

deste mesmo assunto. 

A Marinha incentiva e considera importante a participação da comunidade marítima 

nas situações de emergência e denúncias, que pode ser feita pelos telefones 185 (número 

para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (22) 2645-5074 (diretamente com a 

DelCFrio, para outros assuntos, inclusive denúncias). 

 

 

 

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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