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NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 15 de janeiro de 2021. 

 

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

que iniciou as buscas pela embarcação "Ressaca I" imediatamente após tomar conhecimento de seu 

desaparecimento a cerca de 60 km ao sul do Rio de Janeiro, com três pessoas a bordo, na 

madrugada de quinta-feira (14). 

 

No esforço dos dois primeiros dias de busca, não foram encontrados indícios que pudessem 

contribuir para a localização da embarcação e seus tripulantes. O Com1ºDN ressalta que as buscas 

permanecem em curso, com emprego de um Navio-Patrulha e de uma aeronave SH-16 Sea Hawk, 

os quais seguem padrões técnicos e consideram os efeitos de correntes de deriva e ventos 

observados na área.  

 

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 na região foram avisadas do desaparecimento da embarcação “Ressaca I” 

e das suas características. 

 

Ressalta-se que havia a possibilidade de ventos fortes naquela região até as 9h de quarta-

feira (13), contudo não houve registro de existência de condições meteorológicas adversas para a 

navegação durante a madrugada de quinta-feira (14). 

 

Cabe destacar 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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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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