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NOTA   À   IMPRENSA  
 
 

Brasília,   DF.  
Em   15   de   março   de   2020.  

 
 

A  Marinha  do  Brasil  (MB)  informa  as  seguintes  atualizações  acerca  do  incidente  com  o               

navio  mercante  Stellar  Banner.  O  navio  permanece  encalhado,  com  inclinação  de  24,5º  para  boreste               

(direita).   

 

Informações   relevantes:  

 

a)  A  situação  permanece  estável.  O  monitoramento  tem  sido  realizado  por  meio  das              

aeronaves  e  embarcações  nas  proximidades  do  Stellar  Banner  e  não  foram  encontrados  vestígios  de               

óleo   no   local.  

 

b)  Foi  concluída  a  drenagem  de  água  salgada  existente  no  porão  nº  4.  A  empresa  Ardent                 

informou   que   não   houve   variação   no   volume   de   água   nos   porões   de   carga.   

 

c)  Mensagens  e  instruções  sobre  o  coronavírus  foram  enviadas  para  todas  as  embarcações              

envolvidas   na   operação.  
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d)  A  empresa  Vale  S.A.  permanece  realizando  levantamento  batimétrico  no  ponto  4  da  área               

da  dragagem,  a  fim  de  avaliar  a  capacidade  de  recebimento  da  carga  de  minério  no  local  do                  

incidente.   

 

e)  Previsão  de  embarque  hoje  (15)  de  dois  novos  drones  no  OSRV  Água  Marinha  para                

auxiliar   o   monitoramento   na   área.  

 

f)  O  Navio  de  Apoio  Oceânico  “Iguatemi”  realizou  apoio  logístico  ao  Stellar  Banner  ontem               

(14).  A  embarcação  permanece  no  local  a  fim  de  realizar  sondagens  e  coleta  de  amostras  de  água,                  

monitoramento   de   poluição   hídrica   e   controle   do   trânsito   de   embarcações.   

 

 

Pessoal   e   meios   empregados  

 

No  momento,  estão  sendo  empregados  255  militares  da  MB,  além  dos  seguintes  meios:              

Navio  de  Apoio  Oceânico  “Iguatemi”;  Navio  Hidroceanográfico  “Garnier  Sampaio”;  um           

helicóptero  UH-15  com  Grupo  de  Salvamento  e  Resgate  (GSAR)  embarcado;  e  quatro  embarcações              

da   Capitania   dos   Portos   do   Maranhão.  

 

Outros  meios  aéreos  envolvidos:  um  helicóptero  S-76  operado  pela  Vale  S.A  e  uma              

aeronave  Poseidon  do  Ibama.  Além  disso,  atuam  no  local  do  encalhe:  nove  rebocadores  (sendo               

quatro  dotados  com  materiais  para  combate  à  poluição  por  óleo),  quatro  embarcações  de  suporte  às                

atividades  de  contingência  de  derramamento  de  óleo  (OSRV),  quatro  PSV  e  um  OSV;  um  drone                

com   câmera   térmica.  

 

Os  órgãos  e  empresas  envolvidos  permanecem  em  estreita  coordenação  com  a  Autoridade             

Marítima,  no  intuito  de  solucionar  o  ocorrido  com  a  brevidade  possível,  obedecendo  normas  e               

procedimentos   de   segurança,   priorizando   a   mitigação   de   riscos   à   poluição   e   à   navegação.  
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Contato:  
Departamento   de   Imprensa  
Centro   de   Comunicação   Social   da   Marinha  
Telefones:   (61)   3429-1293   /   99238-9790  
Email:    imprensa@marinha.mil.br  
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