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

Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), diante do naufrágio do rebocador “OCEANO I”, 

instaurou Inquérito Administrativo para apurar as causas do acidente. 

A CPES acrescenta que, na qualidade de Agente da Autoridade Marítima, tem como propósito 

assegurar a salvaguarda da vida humana no mar, garantir a segurança da navegação e contribuir para 

a prevenção da poluição hídrica, quando esta for causada por embarcações ou plataformas. 

Para navegar, cada embarcação possui uma tripulação mínima de segurança estabelecida pelos 

Agentes da Autoridade Marítima, de acordo com o porte da embarcação, tipo de navegação, potência 

total das máquinas, serviço ou atividade em que será empregada, os diversos sistemas de bordo e sua 

manutenção, peculiaridades do trecho a navegar e aspectos da operação. Tal informação é definida 

em seu Cartão de Tripulação de Segurança, documento emitido após realização de perícia em cada 

embarcação. 

Com relação aos fatos que, supostamente, podem ter ocasionado o acidente, é necessário 

aguardar a conclusão do inquérito administrativo. 

Ressalta-se que, concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será 

encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à 

Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54 

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da comunidade, 

que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos 



de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias e 

atos de vandalismo nos instrumentos de sinalização náutica). Também estão disponíveis o e-mail 

cpes.denuncia@marinha.mil.br e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente 

em aparelhos celulares Android e iOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato: 

Comunicação Social da Capitania dos Portos do Espírito Santo. 

Telefone: (27) 2124-6509 / (27) 98137-2105; 

E-mail: cpes.imprensa@marinha.mil.br/imprensa.cpes09@gmail.com 
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