
 
 
 

NOTA À IMPRENSA 

 

Em 30 de outubro de 2019 

 

O  Grupo  de  Avaliação  e  Acompanhamento  (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 os seguintes 

meios estão atuando, preventivamente, na região de Abrolhos-BA: Navio de Pesquisa 

Hidroceanográfico Vital de Oliveira, Navio Hidrográfico Balizador Tenente Boanerges, 

Fragatas Independência e Constituição, Navio de Desembarque de Carros de Combate 

Almirante Saboia e Navio Viking Surf da Petrobras. Os seguintes navios serão 

incorporados até o dia 1 de novembro neste grupo: Navio Varredor Atalaia, Corveta 

Caboclo, Navio Oceanográfico Antares e Navio Mar Limpo IV da Petrobras. Ao todo 

estarão envolvidos dez navios nessa importante região ambiental e científica para o país. 

 

O IBAMA, após análise técnica das imagens divulgadas na internet, que mostram 

uma mancha avançando pelo mar da Bahia, chegou à conclusão de que não se trata de 

óleo, podendo ser uma célula meteorológica em condições de atividade intensa. Além 

disso, foram realizadas inspeções por 1 aeronave da FAB e navios da MB na região, 

confirmando ausência de óleo no local. 

 

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

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

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

Moreré, na Bahia. 

 

Até o dia de hoje, foram contabilizadas mais de 2000 toneladas de resíduos de 

óleo retirados das praias nordestinas. O levantamento desse material é feito pelas 

Secretarias de Estado. 

  

Hoje foram empregados 13 navios e 80 viaturas da MB, totalizando mais de 1300 

militares, 5 aeronaves, sendo 1 da MB, 3 da FAB, 1 da Petrobras e 1 do IBAMA. Equipes 

continuam atuando na limpeza das praias nordestinas, realizando vistorias por meio de 

navios e monitoramento aéreo diário.  

 

Até o momento foram empregados mais de 3.100 militares de 54 Organizações 

Militares, 19 navios, 3 helicópteros e 80 viaturas da MB e 28 equipes de Inspeção Naval, 

6 aeronaves de asa fixa da Força Aérea Brasileira (FAB), além de 5.000 militares e 140 

viaturas do Exército Brasileiro (EB). Nas demais agências, 140 servidores do IBAMA, 

40 do ICMBio e 440 funcionários da Petrobras, além dos órgãos estaduais e municipais. 

 

A Operação Amazônia Azul – Mar Limpo é Vida, em fase final de planejamento, 

terá início a partir da próxima semana. A MB realizará, em conjunto com o EB e a FAB, 



ações humanitárias relacionadas ao meio ambiente, cooperação na recuperação de áreas 

marítimas atingidas e monitoramento das Águas Jurisdicionais Brasileiras.   

 

Representantes da Marinha do Brasil e da comunidade acadêmica criaram um 

grupo para pesquisar novas ações com objetivo de minimizar o impacto causado pelo 

derramamento de óleo. No dia 29 de outubro, foi realizada uma reunião técnico científica 

promovida pela Academia Brasileira de Ciências e pelo Governo Estadual de 

Pernambuco. O encontro abordou estratégias de curto, médio e longo prazo no combate 

ao óleo das praias afetadas do litoral nordestino, visando o aprimoramento das ações 

futuras neste tipo de acidente. A reunião foi realizada no auditório da Companhia Estadual 

de Saneamento (COMPESA), na cidade de Recife. 

  

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 

quantitativo que for necessário.  

 

Caso aviste óleo nas praias, disque 185! 

 
 Mar limpo é vida! 

 

Mais informações podem ser obtidas no hotsite: 

https://www.gov.br/manchanolitoral/  

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/manchanolitoral/


Situação atual das praias nordestinas 



Monitoramento preventivo realizado em Abrolhos-BA  

 



 
Mergulhadores da MB em ações de limpeza nos manguezais 



Ações de limpeza em Japaratinga-AL 

 

 
Ações de limpeza em Maragogi-AL 

 



Praia da Barra de São Miguel-AL com vestígios de óleo 

 

 

Ações de limpeza em Japaratinga-AL 

 



Ações de limpeza em Barra de São Miguel-AL 


