
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA OFICIAL

Rio de Janeiro-RJ.
Em 28 de outubro de 2022.

A Marinha do Brasil (MB), informa que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), como

Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e ordena, diariamente, o tráfego aquaviário nas águas

interiores e no litoral do Rio de Janeiro, a fim de garantir a segurança da navegação, a proteção da

vida humana no mar e a prevenção da poluição ambiental provocada por embarcações, conforme

previsto na Lei n° 9.537/97 (LESTA) e no seu regulamento, Decreto n° 2.596/1998 (RLESTA), que

estabelecem as atribuições e competências da Autoridade Marítima.

Na tarde de quinta-feira (27), a CPRJ recebeu denúncia acerca da ocorrência de poluição hídrica

supostamente oriunda de embarcações na Baía de Guanabara, nas proximidades da Ilha do

Governador. No que diz respeito ao ocorrido, a CPRJ ressalta que enviou equipe de inspeção naval

ao local, tão logo teve conhecimento dos fatos, para realizar o levantamento de informações

relevantes, averiguação e fiscalização da área.

Na oportunidade, não foi constatada nenhuma embarcação que estivesse cometendo crime

ambiental de poluição hídrica no local.

A CPRJ ressalta que, por se tratar de matéria de responsabilidade compartilhada, o Instituto

Estadual do Ambiente (INEA) foi contactado para atuar junto aos inspetores navais e proceder com

a aplicação de multa, assim que os responsáveis pelo crime ambiental sejam identificados.
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Caso seja comprovado que a poluição hídrica é proveniente de embarcação, há a instauração de

procedimento interno nos termos da lei n° 9.966/2000. Na hipótese de identificação dos

responsáveis, os mesmos são, posteriormente, autuados. As multas variam de acordo com a

quantidade de material derramado e com o impacto ambiental causado, conforme o Laudo Técnico

Ambiental, elaborado pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

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

pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos

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