
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA À IMPRENSA

Rio de Janeiro-RJ.
Em 01 de dezembro de 2021.

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN),  
informa que, por ocasião das buscas aos tripulantes da aeronave prefixo PP-WRS, o Navio-Patrulha
(NPa) “Guajará” localizou e recolheu uma mochila com pertences supostamente relacionada com os
tripulantes desaparecidos.

 
A MB destaca  que,  ao  encontrar  a  mochila,  intensificou  a  varredura,  com propósito  de

procurar novas evidências que pudessem levar aos tripulantes desaparecidos. Na segunda-feira (29),
o NPa “Guajará” demandou para São Sebastião (SP), a fim de realizar a entrega dos pertences para
investigação,  por  parte  do  Centro  de  Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos
(CENIPA).

Cabe  ressaltar  que  procedimentos  inerentes  à  investigação  de  acidentes  aeronáuticos
prescrevem que todo material encontrado pelos meios, instituições e colaboradores envolvidos nas
buscas,  devem  ser  inventariados  e  periciados,  até  sua  liberação,  pelo  órgão  responsável  pela
investigação.  Na terça-feira  (30),  a  mochila  com os  pertences  foi  enviada para  a  Delegacia  da
Polícia Civil de São Sebastião/ SP, para que fique à disposição dos familiares.

As  buscas  permanecem  em  curso  pelo  sétimo dia  consecutivo,  considerando  padrões
técnicos, as ações de ventos, marés e correntes de deriva. Nos esforços realizados até o presente
momento,  não foram encontrados novos indícios que pudessem contribuir  para a localização da
aeronave e de seus ocupantes. 

 
A operação conta com o NPa Guajará, a embarcação de casco semi-rígido “Tarpon”, da

Agência Capitania Portos Paraty, a embarcação de casco semi-rígido “Tamanduá”, da Delegacia da
Capitania dos Portos em São Sebastião, a aeronave H-36 Caracal do 3°/8° GAV da Força Aérea
Brasileira (FAB), e os meios da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro.
Durante  todo  o  período,  foi  realizada  uma  varredura  em  uma  área  de  mais  de  4.100  km²,
percorrendo uma faixa litorânea entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ), com um afastamento de até 45
km da costa.
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O Com1ºDN esclarece que é solidário ao momento  vivenciado pelos familiares  de cada
tripulante e, com o propósito de obter mais informações que possam 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.

Contato:
Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval

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

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

www.marinha.mil.br

http://www.marinha.mil.br/
mailto:assessoriaimprensa1dn@gmail.com

