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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.  

 

A CPRJ possui como atividade-fim a fiscalização marítima nas áreas de sua jurisdição, na qual 

equipes de inspetores navais abordam as embarcações, verificando sua documentação, a habilitação 

dos condutores, a existência e o estado de conservação do material de salvatagem e o comportamento 

da embarcação quanto às regras de navegação.  

 

Na manhã desta terça-feira (27), a CPRJ tomou conhecimento acerca da situação de uma 

embarcação fundeada na altura do Posto 4 da Barra da Tijuca. Uma equipe de inspeção naval foi 

prontamente enviada ao local para averiguações e constatou que se trata de embarcação destinada a 

vistoriar o emissário de saneamento da Barra da Tijuca. Ademais, não foi constatada poluição hídrica 

ou fatos que afetem a segurança da navegação. 

 

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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