
 

 

NOTA À IMPRENSA 

Em 14 de novembro de 2019 

 O 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), 

informa que, hoje (14), equipes permanecem em campo no Espírito Santo para realizar 

ações de recolhimento e limpeza dos pequenos fragmentos de óleo nas praias, de modo a 

garantir, ainda mais, a preservação das regiões atingidas. Desde o início dos 

aparecimentos do óleo, na última sexta-feira (08), todas as localidades estão sendo 

atendidas prontamente.  

 Hoje, o Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) “Almirante 

Saboia” atracou no Porto de Ilhéus, litoral sul baiano, com cerca de 244 Fuzileiros Navais, 

além de sua tripulação. Em terra, a tropa desempenhará ações corretivas e preventivas, 

em apoio à proteção ambiental, por meio da limpeza e do monitoramento dos manguezais, 

arrecifes e praias da região do sul do estado da Bahia, na faixa compreendida entre as 

cidades de Caravelas e Ilhéus. No dia 18, o navio fará ações no mar, com previsão de 

retorno ao Porto de Ilhéus no dia 25. 

 Os estados de PB, PA e AP estão com as praias limpas. As seguintes localidades 

permanecem com vestígios de óleo, com ações de limpeza em andamento: Luís Correia, 

no Piauí; Japaratinga, Barra de São Miguel, Feliz Deserto e Piaçabuçu, em Alagoas; 

Prado, Conde, Canavieiras, Igrapiúna, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Una e Uruçuca, na Bahia; 

Linhares, no Espírito Santo; Ilha de Poldros, no Maranhão; Fortim, no Ceará; Nisia 

Floresta e Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte; Paulista, São José da Coroa Grande e 

Tamandaré, em Pernambuco; Aracaju e Estancia, em Sergipe.    

 Até o momento, mais de 4.950 militares da MB, 34 navios, sendo 30 da MB e 4 

da Petrobras, 22 aeronaves, sendo 11 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, 80 do ICMBio e 440 funcionários da Petrobras atuam 

nessa grande operação. 

 De acordo com o levantamento feito pelo Ibama, foram contabilizadas, 

aproximadamente, 4.500 toneladas de resíduos de óleo retirados das praias nordestinas, 

até o dia de hoje. A contagem desse material não inclui somente óleo, mas também é 

composta por areia, lonas, EPI e outros materiais utilizados para a coleta. O descarte é 

feito pelas Secretarias de Meio Ambiente dos Estados.  



A Administração Estadual de Meio Ambiente de Sergipe (ADEMA) firmou 

parceria com Votorantim Cimentos S.A. Os resíduos de óleo recolhidos na região serão 

destinados via tecnologia de coprocessamento, sem geração de cinzas, de acordo com as 

práticas de sustentabilidade.  

Caso aviste óleo nas praias, disque 185! 

Mar limpo é vida! 

 

Situação atual das praias 



  
NDCC “Almirante Saboia” atraca no Porto de Ilhéus-BA 

 

 

Entrega de EPI ao CeIMSa-BA 

 

 



 

 
Ações de limpeza na Praia em Cumuruxatiba-BA 

 

 

Treinamento da Petrobras na Praia da Avenida-AL 

 



 

 

 
Mergulhadores em ações de monitoramento na Praia do Cupe-PE 

 

 

Arquipélago de Abrolhos-BA limpo 


