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PRESS RELEASE 

 

A complexidade da grave ocorrência ambiental que atinge o litoral do País exige 

constante avaliação da estrutura empregada, inclusos os recursos materiais e humanos. Desde 

a primeira ocorrência de óleo, no dia 02 de setembro, no litoral nordestino, órgãos das esferas 

federal, estadual e municipal, universidades e empresas, além da presença de voluntários, atuam 

no combate direto aos danos causados. 

Hoje, mais de 10.000 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, além de 5.000 

servidores e funcionários do IBAMA, ICMBIO, Defesa Civil e Petrobras, vêm atuando, 

diuturnamente, na limpeza das praias, mangues e estuários, no monitoramento e no apoio à 

destinação dos resíduos oleosos.  Esse combate conta com 37 navios e 22 aeronaves, além de 

viaturas em terra. Cerca de 5.000 toneladas de resíduos foram recolhidas.  

Tendo em vista a estabilização observada nas últimas semanas, com reduzido 

aparecimento de manchas de óleo e de praias atingidas, e visando uma maior otimização do 

emprego de meios e recursos, as ações voltadas ao combate do óleo foram reorganizadas em 

três fases:  

 

• 1ª Fase: Operações de remediação e mitigação – Operação Amazônia Azul – Mar 

limpo é Vida, fase nacional; 

• 2ª Fase: Ações de manutenção e controle – Operação Amazônia Azul – Mar limpo 

é Vida, fase regional; e 

• 3ªFase: Ações de monitoramento – Operação Amazônia Azul – Mar limpo é Vida, 

composta da Operação Verão e Aspirantex. 

 

 A 1ª Fase da Operação Amazônia Azul – Mar limpo consiste em ações de remediação e 

mitigação dos vestígios de óleo. Ações realizadas consistem em: limpeza nas praias, recifes, 

estuários, manguezais, inspeções e monitoramente ao longo do litoral da região Nordeste e 

Sudeste; divulgação de Aviso aos Navegantes; realização de Patrulha Naval; interação com a 

Comunidade Científica; destinação dos resíduos da substância, ambientalmente correto.  

 



A 2ª Fase Operação Amazônia Azul – Mar limpo consistirá em ações de manutenção e 

controle, conduzidas por equipes locais. Os meios navais e de Fuzileiros Navais da Esquadra 

permanecerão em sua sede, no Rio de Janeiro, em condições de serem empregados prontamente, 

quando necessário. 

 

A 3ª Fase Operação Amazônia Azul – Mar limpo consistirá em ações de monitoramento, 

com a “Operação Aspirantex”, com meios da Esquadra Brasileira, e a “Operação Verão 

2019/2020 – Mares Seguros e Limpos”, tradicional campanha de conscientização e fiscalização 

do tráfego aquaviário e segurança da navegação, que também realizará atividades de 

preservação de dos mares, rios e lagos e prevenção da poluição hídrica. 

Em todas as fases, os demais órgãos envolvidos na Operação permanecerão atuando da 

mesma forma integrada, ajustando suas estruturas e recursos de acordo com as demandas e 

circunstâncias decorrentes.  

 

 

Caso aviste óleo nas praias, disque 185. 

Mar limpo é vida! 

 

 

 

 

 

 


