
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2015. 

 
 

LEILÃO DE NAVIOS  

 A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, esclarece que, desde 2013, 

tem atuado junto à Frota Oceânica e Amazônica S/A no sentido de promover a retirada dos quatro 

navios da empresa da zona sensível que é a Baía de Guanabara. 

 O ANGRA STAR está ancorado na área do Porto Organizado do Rio de Janeiro, próximo à 

Ilha do Governador; o LOG IN RIO está encalhado nas proximidades da Ilha do Viana, em Niterói; e 

o RECIFE STAR e o JARI STAR estão atracados na Base Naval do Rio de Janeiro, em Mocanguê. 

 Os quatro navios são de carga geral e possuem características bastante similares. Têm 

comprimentos que variam de 124 a 169 m, e deslocamentos que vão de 11.274 a 19.632 ton.  

 A despeito de os navios não estarem nas áreas de competição das Olimpíadas, a sua 

retirada da zona sensível que é a Baía de Guanabara, promovida pela Marinha do Brasil, de acordo 

com a competência que lhe é conferida pela Lei nº 7.203, de 26 de setembro de 1984, que dispõe 

sobre a remoção de bens encalhados e perdidos em águas sob jurisdição nacional, visa a garantir a 

segurança da navegação e prevenir a poluição hídrica. O leilão, organizado pela EMGEPRON, irá 

acontecer no dia 4 de novembro. O valor do lance mínimo será de R$ 404.736,50 pelo ANGRA 

STAR, R$ 442.826,00 pelo RECIFE STAR, R$ 435.176,00 pelo JARI STAR, e R$ 598.776,00 pelo LOG 

IN RIO. 

 A área com maior número de embarcações abandonadas na Baia de Guanabarra está ao 

redor da Ilha da Conceição, onde existiam 52 cascos abandonados. Após ser dado o perdimento 

nessas embarcações, a Marinha do Brasil delegou ao Instituto Estadual do Ambiente a retirada 

desses cascos da água. Os cascos foram leiloados e cabe ao arrematador removê-los. Várias dessas 

embarcações já foram retiradas, de forma a restabelecer as condições de navegabilidade na região.  

 Existem outras áreas na Baia de Guanabarra que possuem embarcações em mau estado de 
conservação, mas que não oferecem risco à navegação. Elas possuem proprietários identificados e, 
portanto, não podem ser consideradas abandonadas. 


