
MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

NOTA À IMPRENSA

Brasília-DF.
Em 13 de novembro de 2019.

Com o intuito de executar levantamentos estabelecidos pelo Grupo de Acompanhamento e

Avaliação  (GAA),  formado  pela  Marinha  do  Brasil  (MB),  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás

Natural e Biocombustíveis (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama),  com apoio de pesquisadores e universidades do País, o Navio de Pesquisa

Hidroceanográfico “Vital de Oliveira” deixou hoje, em 13 de novembro, o Porto de Ilhéus-BA, para

realizar a comissão de “Levantamento Ambiental da Costa Nordeste”, com a missão de coletar e

medir dados ambientais, a fim de contribuir para a compreensão da dispersão do óleo ao longo do

litoral atingido.

O navio dispõe de acomodação para pesquisadores e infraestrutura completa de pesquisa

concentrando  28  equipamentos  científicos  de  última  geração,  permitindo  a  interação  entre

representantes  de distintas  Instituições  do país  e  a  Marinha  do Brasil.  O navio também possui

elevada capacidade de permanecer na área de operação por extensos períodos.

Os trabalhos ocorrerão ao longo do litoral nordestino e envolvem diversas tarefas, tais como

a realização de estações oceanográficas  para perfilagem vertical  de temperatura e salinidade da

coluna d’água, coleta de amostras de água para análise química para verificar a presença de óleo,

análise  de  correntes  marinhas,  coleta  de  amostras  do  solo  marinho,  medições  de  profundidade

utilizando  ecobatímetro  multifeixe  e  o  equipamento  “Underway-CTD”  que  faz  medições  de

temperatura e salinidade com o navio em deslocamento.

Contato:
Departamento de Imprensa
Centro de Comunicação Social da Marinha
Telefones: (61) 3429-1293 / 99239-9790
E-mail: imprensa@marinha.mil.br
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Navio de Pesquisa Hidroceanográfico “Vital de Oliveira”

Reunião preparatória com membros do GAA e da Comunidade Científica 
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