
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA À IMPRENSA

Rio de Janeiro-RJ.
Em 04 de novembro de 2021.

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a

Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento, na manhã de hoje (04), sobre

denúncia de poluição hídrica nas proximidades da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ).

A CPRJ enviou uma equipe de Incidente de Poluição Hídrica ao local, a fim de coletar amostras

do material para análise. Em complemento, o Navio-Patrulha “Macaé” foi acionado para auxiliar no

levantamento de informações sobre a origem da mancha. Também foram mobilizadas embarcações

civis para auxiliarem a operação, com o objetivo de amenizar e controlar os efeitos da poluição

hídrica.

A MB ressalta que, se comprovado a origem da poluição hídrica por qualquer embarcação,

instaura-se o competente procedimento administrativo, nos termos da lei n° 9.966/2000. Os

responsáveis são notificados e, 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).

No momento, a CPRJ e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) trabalham conjuntamente

empregando os meios necessários para identificação do agente poluidor e para minimizar os

impactos.
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A MB incentiva e considera importante a participação da comunidade, que pode ser feita pelos

telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio), (21) 2104-5480 e (21)

97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para outros assuntos, inclusive denúncias). Em casos de

denúncia, frisa-se a necessidade e a importância do fornecimento de dados, tais como foto, local e

horário da ocorrência. necessários para identificação do agente poluidor.

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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