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NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 05 de setembro de 2021. 
 

  

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

Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) tomou conhecimento de dois 

naufrágios de embarcações, ocorridos em 04/09, nas proximidades da Praia de Grumixama e da Ilha 

de Sabacu, respectivamente. 

Em ambos os casos, a DelAReis enviou equipes de Busca e Salvamento (SAR) aos locais 

dos incidentes. Os ocupantes das embarcações já haviam sido resgatados por embarcações que 

navegavam nas proximidades e estavam em bom estado de saúde. 

  Os naufrágios não resultaram, até o momento, em situações que impliquem em risco de 

poluição hídrica. No entanto, foram emitidas notificações aos proprietários para que prestem 

esclarecimentos, nos termos do inciso II, Art. 28 do Decreto 2.596/1998 (RLesta), e para que 

providenciem as reflutuações das respectivas embarcações. 

Também foram instaurados inquéritos administrativos para apurar as causas, circunstâncias 

e responsabilidades das ocorrências, assim como colher ensinamentos, a fim de reduzir a 

probabilidade de situações análogas no futuro. Concluídos os inquéritos e cumpridas as 

formalidades legais, os mesmos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida 

distribuição e autuação, o qual 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 MB incentiva e considera importante a participação da sociedade, que 

pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e 
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(024) 3365-3355 (diretamente com a DelAReis para outros assuntos, inclusive denúncias). Também 

estão disponíveis o e-mail delareis.ouvidoria@marinha.mil.br. 

 

Contato: 

Seção 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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