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MARINHA DO BRASIL 

 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 

 

 

NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 15 de maio de 2021. 

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

iniciou, em 13 de maio, às 11h20, as buscas por quatro tripulantes da embarcação de pesca "Petrel", 

imediatamente após tomar conhecimento de seus problemas técnicos, a aproximadamente 9 milhas náuticas 

(18km) da Praia de Itapoã, município de Vila Velha (ES). 

 

Naquele dia, a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) deslocou equipes a bordo de duas 

embarcações, as quais chegaram à posição informada aproximadamente uma hora depois. Adicionalmente, a 

CPES solicitou o apoio da aeronave do NOTAER que, às 14h20, também já estava em buscas na região, sem 

sucesso. Um Navio Mercante operando na área também auxiliou e não houve qualquer avistamento. 

 

As buscas permanecem em curso pelo terceiro dia consecutivo, considerando parâmetros técnicos, ações 

de ventos e correntes.  

 

Neste sábado (15), uma embarcação de pesca avistou a embarcação "Petrel", emborcada e parcialmente 

submersa, a aproximadamente 9 milhas náuticas (18 km), de Barra do Riacho, município de Aracruz (ES). 

Prontamente, uma embarcação da CPES, o Navio-Patrulha “Macaé” e uma aeronave UH-15, do 2o Esquadrão 

de Helicópteros de Emprego Geral da Marinha (HU-2), foram direcionados para a área. O barco emborcado e 

partes da estrutura foram avistados e suas posições foram registradas. 

 

Após, três dos tripulantes foram resgatados com vida por funcionários da “CTA - Serviços de Meio 

Ambiente”, na Praia dos Comboios, no bairro de Barra do Riacho, município de Aracruz, sendo que o último 

tripulante permanece desaparecido.  

 

Ao receber a informação da localização dos tripulantes, a CPES acionou o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento médico e enviou uma equipe ao local, por terra, para prestar o 

auxílio necessário. Os náufragos foram direcionados à Unidade Pronto Atendimento (UPA) 24h da Orla de 

Aracruz, em Barra do Riacho, onde receberam atenção médica e auxílio da CPES.  

 

As buscas ao tripulante desaparecido têm sido realizadas por embarcações da CPES, pelo Navio-

Patrulha “Macaé” e pela aeronave UH-15.  

 

A CPES esclarece que mantém contato com representantes das famílias dos tripulantes e informa que 

os recebeu, em sua sede, nos dias 13 e 14 de maio, com o intuito de prestar todas as informações sobre o 

andamento das buscas e detalhes dos meios empregados.  
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Com o propósito de obter mais informações, 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, o que 

possibilitou que as informações sobre a suposta localização fossem melhor disseminadas.  

 

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser 

feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 

(diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail 

cpes.denuncia@marinha.mil.br e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos 

celulares Android e iOS. 

 

 

 
Navio-Patrulha (NPa) “Macaé” 
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Embarcação “LAEP-10 IB” da CPES 
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Aeronave “UH-15” da Marinha do Brasil 
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Vista do NPa Macaé a partir da aeronave “UH-15”, durante as buscas 
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Embarcação pesqueira “Petrel” emborcada 
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Partes da estrutura da embarcação pesqueira “Petrel” 

 

 

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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