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MARINHA DO BRASIL 

 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 

NOTA À IMPRENSA 

         Espírito Santo-ES. 

Em 14 de maio de 2021. 

 

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), 

informa que iniciou, ontem (13), as buscas pelos tripulantes da embarcação de pesca "Petrel", 

imediatamente após tomar conhecimento de estar com problemas técnicos e seu posterior suposto 

desaparecimento, a aproximadamente 9 milhas náuticas (18km) da Praia de Itapoã, município de Vila 

Velha (ES).  

 As buscas permanecem em curso, pelo segundo dia consecutivo, com embarcações da  

Capitania dos Portos no Espírito Santo, pelo Navio-Patrulha “Macaé”, sediado na cidade do Rio de 

Janeiro e deslocado para a área de busca, e com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo 

(NOTAER). As buscas seguem padrões técnicos que consideram os efeitos de correntes de deriva e 

ventos observados na área. Nos esforços realizados até o momento, não foram encontrados indícios 

que pudessem contribuir para a localização da embarcação e de seus ocupantes. 

 Com o propósito de obter mais informações que pudessem auxiliar nas buscas, o Salvamar 

Sueste, estrutura orgânica responsável por Operações de Busca e Salvamento (SAR) nesta região, 

emitiu Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por Rádio, com o objetivo de alertar e solicitar 

apoio a todas as embarcações nas áreas próximas. Além disso, empresas civis que operam 

regularmente helicópteros e navios na região foram avisados do desaparecimento da embarcação 

“Petrel” e das suas características.  

 Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, 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).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. 

http://www.marinha.mil.br/
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Contato: 

Assessoria de Comunicação Social 

Comando do 1º Distrito Naval 

Telefones: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032 

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com 
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mailto:rp.esquadra@gmail.com

