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A Marinha do Brasil (MB) informa que a Agência da Capitania dos Portos em São João da

Barra  (AgSJBarra)  é  o  Agente  da  Autoridade  Marítima  com  responsabilidade  sobre  as  águas

jurisdicionais de 13 municípios do norte e noroeste fluminense, incluindo a cidade de Campos dos

Goytacazes  (RJ),  possuindo  como  atribuições  e  competências  a  segurança  da  navegação,  a

salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica, proveniente de embarcações,

conforme preceitua a Lei nº 9537/97 (LESTA) e o seu regulamento, Dec. 2596/98 (RLESTA). Para

tanto,  realiza  ações  de  fiscalização  que  visam  educar  e  orientar  os  aquaviários,  de  forma  a

proporcionar  a  utilização  segura  das  águas,  sejam  elas  marítimas,  fluviais  ou  lacustres.

Durante  as  atividades  de  fiscalização,  as  equipes  de  Inspeção  Naval  abordam  as

embarcações que estejam navegando, verificando sua documentação, a habilitação dos condutores,

estado de conservação da embarcação, o estado de conservação do material de salvatagem, assim

como  o  comportamento  dos  condutores  quanto  às  regras  de  navegação.

Conforme preconizado na Norma da Autoridade Marítima para atividade de Inspeção Naval

(NORMAM 07-DPC), compete ao poder público estadual e, especialmente, ao municipal, por meio

dos planos decorrentes do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, estabelecer os diversos usos

para  os  diferentes  trechos  de  praias  ou  margens,  demarcando as  áreas,  em terra,  para  jogos  e

banhistas, bem como, na água, as áreas de banhistas e de prática de esportes aquáticos e náuticos.

Poderão,  ainda,  estabelecer,  nessas  imediações,  áreas  restritas  ou  proibidas  à  operação  de

equipamentos destinados ao entretenimento aquático, inclusive rebocados. Assim, a utilização de

motos aquáticas somente será permitida nas áreas especialmente estabelecidas para essa finalidade. 
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A Marinha do Brasil vem envidando esforços para garantir a segurança da navegação, a

prevenção da poluição hídrica e salvaguarda da vida humana no mar, rios e lagoas da região norte e

noroeste fluminense.

Cabe destacar que, a MB incentiva e considera importante a participação da sociedade, que

pode  ser  feita  pelos  telefones  185  (número  para  emergências  marítimas)  e  (22)  99840-9221

diretamente com a AgSJBarra, para outros assuntos, inclusive denúncias.

Contato:

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval 

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

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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