
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

RESPOSTA AO JORNAL FOLHA
DE SÃO PAULO

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

Existe alguma regulamentação para navegação em lagos no país. No lago de Furnas, na região dos

cânions onde aconteceu a tragédia em janeiro, existe um limite de embarcações que podem navegar de

acordo com a área do lago? Há alguma diferença para essa navegação de acordo com o nível do lago?

As atividades da Marinha do Brasil, na qualidade de Autoridade Marítima Brasileira, são baseadas na Lei

nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (Lesta), regulamentada pelo Decreto nº 2.596, de 18 de maio de

1998. Com base na Lesta, a Autoridade Marítima Brasileira editou as Normas da Autoridade Marítima

(NORMAM), com o propósito de organizar o tráfego aquaviário em águas jurisdicionais brasileiras. Em

complemento às NORMAM, existem, ainda, as Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial de Minas

Gerais.

A Prefeitura de Capitólio, por meio dos Decretos nº 32/2009 e nº 94/2022, e a Prefeitura de São José da

Barra, por meio dos Decretos n° 1.236/2020 e 1.480/2022, à luz da Lei nº 7.661/1988, que instituiu o Plano

Nacional de Gerenciamento Costeiro, disciplinam restrições às embarcações em áreas sob as respectivas

jurisdições.

A fim de garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição

hídrica por embarcações, as Normas da Autoridade Marítima são aplicáveis, independente da variação do

nível do lago.

Após a tragédia, a Marinha está atuando no sentido de aumentar a segurança do turismo na região?

Alguma ação foi feita por parte da Marinha ou está sendo planejada?
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A Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) reforçou as ações de fiscalização do tráfego aquaviário nas áreas

interditadas e, com o apoio da Capitania Fluvial de Minas Gerais, realiza inspeções navais, inclusive nos

finais de semana e feriados. Nessas ações, os inspetores navais abordam as embarcações, atracadas ou

navegando nos lagos, e verificam, entre outros itens, a tripulação, a conformidade documental, a lotação e

a existência de equipamentos obrigatórios de segurança e salvatagem.

Ainda sobre a região dos Cânions, em Capitólio, vocês saberiam informar qual é a área da região onde

aconteceu o acidente e que foi interditada após a tragédia?

A região que foi interditada fica localizada no lago de Furnas, em Capitólio (MG), denominada de

"Cânions", vide Decreto nº 32/2009, da Prefeitura de Capitólio.

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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