
 
 
 

NOTA À IMPRENSA 

 

Em 03 de novembro de 2019 

 

O  Grupo de Acompanhamento e Avaliação  (GAA),  formado  pela  Marinha  do 

Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos  Recursos  Naturais  Renováveis  (Ibama),  informa que, após a remoção 

dos pequenos fragmentos de óleo, por equipes e navios da MB, juntamente com o 

ICMBio, na Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos-BA, não foram encontrados novos 

vestígios da substância na região. 

 

O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, realizou neste domingo (3), um 

sobrevoo e acompanhou as operações em  Abrolhos. Na parte da tarde, participou de uma 

reunião com componentes da MB e demais agências atuantes nas ações de monitoramento 

e limpeza das praias.  

 

Os seguintes navios da MB permanecem atuando e monitorando a região do 

arquipélago de Abrolhos: Fragatas Independência e Constituição, Navio de Desembarque 

de Carros de Combate Almirante Saboia, Navio de Pesquisa Hidroceanográfico Vital de 

Oliveira, Navio Varredor Atalaia, Navio Oceanográfico Antares, Navio-Tanque 

Almirante Gastão Motta, Corveta Caboclo e Navios OSRV Viking Surf e Mar Limpo IV 

da Petrobras. O Navio Varredor Aratu realizou buscas nas proximidades de Morro de São 

Paulo-BA.   

 

A MB e o Ibama estão atuando em conjunto com o Laboratório de Biologia 

Pesqueira da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Laboratório de Gestão  

Territorial e Educação Popular da Universidade Federal da Bahia (UFBA), pescadores e 

gestores de áreas de proteção ambiental da Bahia, com objetivo de elaborar 

procedimentos para a prevenção da contaminação dos estuários e linha de costa.  

 

O ICMBio disponibilizou à MB diversas redes de pesca apreendidas em suas 

operações que, após a doação, foram distribuídas às colônias de pescadores de Caravelas, 

Alcobaça, Prado, Nova Viçosa e Mucuripe, na Bahia, com objetivo de serem empregadas 

para a contenção de possíveis resíduos oleosos.  

 

Os estados de CE, RN, PB e PE estão com as praias limpas. As seguintes 

localidades permanecem com vestígios de óleo e com ações de limpeza em andamento: 

Maragogi, Japaratinga, Barra de São Miguel, Coruripe, Feliz Deserto e Piaçabuçu, em 

Alagoas; Sarney, Atalaia, Artistas, Náufragos, Abaís e Aruana, em Sergipe; Quartel, Rio 

Vermelho, Pituaçu, Stella Maris, Flamengo, Cairu, Busca Vida, Jauá-Japonês, na Bahia. 

Até o dia de hoje, de acordo com o levantamento feito pelo IBAMA, foram 

contabilizadas, aproximadamente, 4.000 toneladas de resíduos de óleo retirados das 



praias nordestinas. O descarte desse material é feito pelas Secretarias de Meio Ambiente 

dos Estados.  

Hoje, foram empregados 15 navios, 7 aeronaves, 3 drones, 70 viaturas e mais de 

2.350 militares e 170 servidores do IBAMA, ICMBio e ANP no monitoramento e limpeza 

das praias nordestinas. 

Até o momento, mais de 3.370 militares da MB, 27 navios, sendo 23 da MB e 4 

da Petrobras, 14 aeronaves, sendo 3 da MB, 6 da Força Aérea Brasileira (FAB), 3 do 

IBAMA e 2 da Petrobras, além de 5.000 militares e 140 viaturas do Exército Brasileiro 

(EB), 140 servidores do IBAMA, 40 do ICMBio e 440 funcionários da Petrobras atuam 

nessa grande operação.  

A gravidade, a extensão e o ineditismo desse crime ambiental exigem constante 

avaliação da estrutura e dos recursos materiais e humanos empregados, no tempo e na 

quantitade que for necessária.  

 

Caso aviste óleo nas praias, disque 185! 

 
 Mar limpo é vida! 

 

Mais informações podem ser obtidas no hotsite: 

https://www.gov.br/manchanolitoral/  
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Situação atual das praias nordestinas 

 

 
Ministro da Defesa em Abrolhos-BA 

 



 

 

Ações de limpeza na Quarta Praia-BA 

 



Praia do Rio Vermelho-BA 

 

Ações de limpeza na praia de Tamandaré-PE 

 



  
Rio Massananga e a Bacia do Porto de Suape-PE inspecionados por mergulhadores da MB e 

integrantes do Ibama 

 

 

MB distribui redes de pesca com objetivo de conter a chegada do óleo em Abrolhos 

 


