
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2015.

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO
REALIZA OPERAÇÃO RÉVEILLON

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que 

a Capitania  dos Portos do Rio de Janeiro  (CPRJ)  iniciou os preparativos  para a 

queima de fogos de fim de ano nas praias de Copacabana, Flamengo e Icaraí.

A Operação Réveillon irá proceder a fiscalização e a orientação do tráfego 

aquaviário nas águas interiores da Baía de Guanabara e adjacências,  com destaque 

para  as  praias  mencionadas  acima,  a  fim  de  contribuir  para  a  segurança  da 

navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica.

A  queima  de  fogos  será  realizada  por  balsas  ancoradas  na  orla,  e  o 

planejamento da parte marítima dos espetáculos envolve a Capitania dos Portos do 

Rio  de  Janeiro  (CPRJ),  o  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro 

(CBMERJ), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), as Prefeituras e 

Guardas  Municipais  do  Rio  de  Janeiro  e  de  Niterói,  a  Empresa  de  Turismo  do 

Município do Rio de Janeiro (RIOTUR) e a de Niterói - Empresa de Lazer e Turismo 

S/A (NELTUR), além das firmas vencedoras da seleção pública para a produção, 

logística  e  operação  do  Réveillon:  SR  Produções  e  Marketing  LTDA (SRCOM)  e 

Equipemorim Serviços Marítimos LTDA.

Cabe à Capitania dos Portos fiscalizar as balsas e o seu posicionamento, além 

de organizar os navios de cruzeiro, as embarcações de turismo náutico e de esporte 

e recreio que utilizam a orla para assistir aos espetáculos. Este ano, na Praia de 
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Copacabana, são esperados dez navios de cruzeiro, cerca de 250 barcos de turismo 

náutico e de esporte e recreio. 

Durante  a  operação,  a  CPRJ  irá  empregar,  sob  sua  coordenação,  um 

helicóptero, um navio-patrulha, um aviso de patrulha, cerca de 30 embarcações 

menores  e 135 militares.  Serão disponibilizadas  21 balsas,  posicionadas  por  14 

rebocadores nas orlas do Rio de Janeiro e Niterói, sendo 11 em Copacabana, cinco 

no Flamengo e cinco em Icaraí.

Com o objetivo de reforçar os aspectos de segurança no mar, no dia 29, será 

realizada uma reunião de coordenação com todos os envolvidos nos eventos, e, 

posteriormente,  será  feita  uma  inspeção  final  nas  balsas,  antes  de  serem 

movimentadas para os locais dos espetáculos. 

No  dia  31,  equipes  de  Inspeção  Naval  da  CPRJ  estarão  distribuídas  nas 

diversas marinas inspecionando os barcos de turismo náutico e de esporte e recreio 

que demandarão  as  áreas dos espetáculos,  de forma a prevenir  a  presença de 

embarcações que não possuam todos os requisitos  de segurança exigidos pelas 

normas. 

Será montado um Centro de Coordenação entre a CPRJ e o CBMERJ, a bordo 

do navio-patrulha, para conduzir as ações de salvaguarda da vida humana no mar e 

a separação dos barcos dos espectadores por tamanho. As embarcações de esporte 

e recreio, assim como as de turismo náutico, serão posicionadas em duas áreas 

distintas, de acordo com o seu porte. Os barcos maiores ficarão próximos à entrada 

da Baía (área AZUL) e os menores permanecerão próximos ao Forte de Copacabana 

(área CINZA).

 Dessa forma, no final do evento, os barcos de maior porte e mais velozes se 

deslocarão na frente dos menores e mais lentos. Haverá, ainda, uma área (área 

BRANCA), próxima ao Forte de Copacabana, destinada ao refúgio de embarcações 

pequenas, em caso de mau tempo.

A CPRJ recomenda a todos os navegantes que prestem atenção à previsão 

meteorológica e aos mandamentos da Segurança no Mar: 

1 – Não esqueça a habilitação quando for navegar;

2 – Não esqueça os coletes salva-vidas e extintores de incêndio;

3 – Mantenha a distância segura das praias e dos banhistas;
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4 – Respeite a lotação da embarcação;

5 – Se beber passe o timão para alguém habilitado; 

6 – Não polua o mar;

7 – Faça a manutenção correta de sua embarcação;

8 – Respeite a vida, seja solidário;

9 – Ao sair, informe o seu plano de navegação ao iate clube, marina ou  

     condomínio; e

10 – Conduza a embarcação com prudência e em velocidade compatível para 

evitar acidentes.
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