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A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1⁰ Distrito Naval, informa que a 

Capitania Fluvial de Minas Gerais (CFMG), como Agente da Autoridade Marítima (AM), fiscaliza e 

ordena, constantemente, o tráfego aquaviário nas águas interiores, rios, lagos e lagoas, a fim de 

proporcionar a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação em hidrovias interiores e a 

prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, conforme previsto na Lei n° 9.537/97 

(LESTA) e no seu regulamento, Decreto n° 2.596/1998 (RLESTA). 

 

Assim, a CFMG realizou ações de inspeção naval, de 23 a 26 de janeiro, em interagência com 

a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e a Polícia 

Militar Ambiental de Minas Gerais (PMAMBMG), no Rio Araguari, represa da Usina Hidrelétrica 

Capim Branco II, para verificar se a presença de estruturas flutuantes interferia na segurança do 

tráfego aquaviário da região.  

 

Na ocasião, foram identificadas e notificadas 102 (cento e duas) estruturas flutuantes 

irregulares, sem a consulta prévia à Autoridade Marítima para posterior emissão de parecer favorável 

com autorização para estabelecimento no local. Dessa forma, os proprietários foram orientados a 

regularizarem a situação em até 30 dias. 

 

Cabe ressaltar que o estabelecimento das estruturas flutuantes no Rio Araguari depende de 

autorizações de diversas instituições, dentro das esferas municipal, estadual e federal. No que tange 

à atribuição legal de competência da CFMG, as inspeções navais realizadas não identificaram, na 

oportunidade, empecilho que prejudicasse a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana 

ou que ocasionasse poluição hídrica. Não houve, portanto, proibições à permanência das estruturas 

no local, até o momento, devendo cada proprietário providenciar os documentos necessários à sua 

regularização. 

 

Enfatiza-se que a CFMG permanece vigilante à situação, com inspeções navais frequentes na 

região, de forma a resguardar a segurança da população, bem como do tráfego aquaviário na 

localidade. 
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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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