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A Marinha do Brasil informa que, no dia 16 
recolheu e coletou amostra de um tambor de 200 litros de óleo, 
Tabatinga, localizado a 7,4 Km da costa, ao norte de Natal/RN. O
de Inspeção Naval e monitoramento das manchas, apresentava cor vermelha e estava flutuando na 
superfície. 

  

 
 

Após o recolhimento, constatou
interior e não apresentava vazamento. 
de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
  

Este evento será considerado na investigação em andamento. Os dados disponíveis, até o 
momento, não permitem concluir se esse 
litoral de Sergipe ou com o óleo que tem se espalhado nas praias 

  

 Contato: 
Departamento de Imprensa 
Centro de Comunicação Social da Marinha 
Telefones: (21) 21046624 /(21)998768962
Email: imprensa@marinha.mil.br 
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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

NOTA À IMPRENSA 

                                                                            Brasília-DF. Em 17 de outu

A Marinha do Brasil informa que, no dia 16 de outubro, o Navio Patrulha Guaíba avistou
recolheu e coletou amostra de um tambor de 200 litros de óleo, nas proximidades da Ponta de 

, localizado a 7,4 Km da costa, ao norte de Natal/RN. O objeto foi encontrado durante a ação 
e monitoramento das manchas, apresentava cor vermelha e estava flutuando na 

constatou-se que o tambor estava fechado, com 
interior e não apresentava vazamento. Amostra do líquido será encaminhada para análise no Instituto 
de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira- IEAPM. 

Este evento será considerado na investigação em andamento. Os dados disponíveis, até o 
momento, não permitem concluir se esse episódio tem relação com os outros tambores encontrados no 
litoral de Sergipe ou com o óleo que tem se espalhado nas praias do Nordeste. 

Centro de Comunicação Social da Marinha 
nes: (21) 21046624 /(21)998768962 

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente
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tem relação com os outros tambores encontrados no 
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