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Rio de Janeiro-RJ. 

Em 05 de dezembro de 2021. 
 

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

10 dias ininterruptos das buscas pelos tripulantes da aeronave prefixo PP-WRS, em apoio ao 

SALVAERO (Força Aérea Brasileira), as operações na parte marítima avançam a uma 2ª fase 

(colaboração/oportunidade), onde são emitidos Avisos-Rádio, com informações sobre o ocorrido a 

todas as embarcações e aeronaves, civis e militares, que trafegam e sobrevoam a região. 

 

O Navio Hidroceanográfico Faroleiro “Graça Aranha”, que ora realiza uma operação de 

levantamento hidrográfico em região coincidente com a área de busca, permanecerá efetuando 

varredura sonar do leito submarino, buscando, simultaneamente, detectar indícios da aeronave. 

 

Até o momento, foram empregados: o Navio-Patrulha “Guajará”; a embarcação de casco 

semirrígido “Tamanduá; a embarcação de casco semirrígido “Tarpon”; o Navio-Patrulha Oceânico 

“Amazonas”; e bases logísticas e operacionais a partir da Agência da Capitania dos Portos em Paraty 

e Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião. Cerca de 175 (cento e setenta e cinco) militares 

trabalham com dedicação exclusiva a essa operação, tendo sido rastreados mais de 5.854 km² de área 

marítima, entre o litoral sul do estado do Rio de Janeiro e litoral norte do estado de São Paulo.  

 

O Com1ºDN se solidariza com familiares e amigos dos tripulantes, e mantém contato com 

familiares diretos, passando informações tempestivas e relevantes sobre esse evento.  

 

Cabe destacar que, somente em 2021, a MB participou de outras 277 operações de busca e 

salvamento (SAR) em mares, rios e lagos sob responsabilidade brasileira, mobilizando navios, 

lanchas e aeronaves da Força, além da coordenação com outros órgãos, de acordo com a natureza de 

cada incidente, havendo resgate de 675 pessoas, porém, 210 vidas se perderam.  A área SAR brasileira 

totaliza mais de 14 milhões de km².  

 

A Marinha incentiva e considera importante a permanente participação da sociedade, que pode 

ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de 

auxílio), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos, 

inclusive denúncias). 
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Contato: 

Assessoria 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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