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MARINHA DO BRASIL 

 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 
 

 

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2021. 

 

NOTA À IMPRENSA 

 

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

(Com1ºDN), informa que suspendeu neste sábado (23) as buscas por três pescadores 

desaparecidos no dia 13 de janeiro, a bordo da embarcação "Ressaca I". Apesar da 

suspensão da operação, o desaparecimento dos tripulantes permanece sendo divulgado por 

meio das Estações Rádio Costeiras, junto à comunidade marítima e empresas de aviação que 

sobrevoam o litoral. Caso surjam novas informações sobre o caso, as buscas serão 

retomadas tempestivamente. 

 

Durante dez dias, a MB conduziu uma Operação de Busca e Salvamento que 

empregou quatro embarcações: Navio-Patrulha “Macaé”, Navio-Patrulha “Gurupá”, Navio-

Patrulha Oceânico “Apa”, e o Navio-Patrulha “Guajará”. As buscas também foram apoiadas 

por duas aeronaves de asa rotativa da MB (UH12 e SH16) e uma aeronave de asa fixa P-

3AM da Força Aérea Brasileira (FAB), totalizando aproximadamente 200 militares de 

forma direta. 
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Durante todo o período de buscas, os navios e as aeronaves da MB e da FAB 

realizaram uma varredura de mais de 220 mil km2, percorrendo uma faixa litorânea entre 

Rio de Janeiro e Paranaguá (Paraná), até 270 km da costa. 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 aeronaves 

na região foram avisadas do desaparecimento da embarcação “Ressaca I”, bem como de 

suas características. 

 

As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade 

Marítima, serão apuradas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha. 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. 

 

O Com1ºDN é solidário ao momento crítico vivenciado pelas famílias e esclarece 

que prestou apoio direto, atualizando-as diariamente. Além disso, representantes das 

famílias receberam, na sede do Salvamar Sueste, todas as informações sobre o andamento 

das buscas e conheceram detalhes sobre os meios navais e aéreos nelas empregados. 

 

Cabe ressaltar 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), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1oDN, para 

outros assuntos, inclusive denúncias). 
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Abaixo imagens dos meios operativos da Marinha do Brasil que realizaram as 

buscas: 

Navio-Patrulha Macaé 
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Navio-Patrulha Gurupá 

 

 

Navio-Patrulha Oceânico Apa 
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Navio-Patrulha Guajará 
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Aeronave UH12 da Marinha do Brasil 
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Aeronave SH 16 da Marinha do Brasil 
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Aeronave de Patrulha P-3 AM da Força Aérea Brasileira 

 

 

 

 

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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