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URGENTE – DESASTRE AMBIENTAL: ÓLEO NA COSTA DO NORDESTE 

 

 

 

 

Processo Judicial n. 0805579-61.2019.4.05.8500T 

Agravante: Ministério Público Federal 

Agravados: União e Outros 

 

Agravo de Instrumento n. 009/2019-4º Ofício/RRSMTA 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República 

signatários, não se conformando com a respeitável decisão do Juízo da 1.ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Sergipe que, no processo em epígrafe, indeferiu, por equivalência, a tutela provisória 

de urgência requerida (ID 3175444), vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

respeitosamente, interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA RECURSAL, o que faz com base nas anexas razões, a serem distribuídas 

incontinenti ao relator, nos termos do art. 1.015, I e VII do Código de Processo Civil. 

 

Outrossim, em face dos fundamentos do presente recurso, o Ministério Público 

Federal requer, desde logo, seja concedida a antecipação da tutela recursal de que trata o art. 

1.019, I, do NCPC, empreendendo-se o regular processamento do feito. 

 

Aracaju (SE), data do protocolo eletrônico. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

4º Ofício – PR/SE 
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

 

Processo Judicial n. 0805579-61.2019.4.05.8500T 

Agravante: Ministério Público Federal 

Agravados: União e Outros 

 

Agravo de Instrumento n. 010/2019-4º Ofício/RRSMTA 

 

 

RAZÕES DO AGRAVO 

 

COLENDA TURMA, 

DOUTO(A) RELATOR(A), 

D.D. PROCURADOR(A) REGIONAL DA REPÚBLICA, 

 

1 – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 

 

É importante selar que, consoante se verifica através da certidão de ID  

3176552, a confirmação da intimação do Ministério Público Federal se deu em 20/10/2019. Nesse 

sentido, considerando que o Código de Processo Civil de 2015, nos termos do art. 1.003, §5º, 

estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de agravo de instrumento, e 

que o MPF possui prazo em dobro para se manifestar nos autos, nos termos do art. 180 do referido 

diploma processual, revela-se manifestamente tempestivo o presente recurso, sem olvidar que a 

contagem dos prazos no novo CPC se dá em dias úteis (art. 219). 

 

2 – DO CABIMENTO DO AGRAVO POR INSTRUMENTO. 

 

O Código de Processo Civil em vigor estabeleceu novas regras para a 

interposição do recurso de agravo de instrumento, apresentando rol taxativo, delimitando, dessa 

forma, os casos em que pode a parte valer-se do agravo de instrumento para ver reformada a 

decisão interlocutória proferida, como se observa do art. 1.015 do CPC. No caso dos autos, a 

decisão judicial (de primeira instância) de Id.: 3175444 indeferiu, por equivalência, o pedido de 

tutela de urgência, requerido por este Ministério Público Federal. Nesse sentido, a r. decisão é 

passível de recurso, na modalidade agravo de instrumento (inciso I do art. 1.015 do CPC). 
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3 – DA ADEQUADA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO E DA 

INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES. 

 

O vertente agravo de instrumento apresenta como agravados a UNIÃO 

FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA e a AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. 

 

A UNIÃO possui sede na Avenida Beira Mar, nº 53, Treze de Julho, 

Aracaju-SE, CEP49020-010, telefone nº 33017200, endereço eletrônico: miguel.melo@agu.gov.br; 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 

n. 03.659.166/0001-02, situada na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, n. 1548, Bairro Capucho, 

Aracaju/SE, CEP 49080-903, fone (079) 3046-1000, e-mail: supes.se@ibama.gov.br; e 

 

A AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, autarquia federal, CNPJ sob o nº 02.313.673/0002-08, com sede 

na SGAN, Quadra 603, Módulo I, 3° andar CEP: 70.830-902 – na cidade de Brasília – DF; Telefone: 

(61) 3426-5101, endereço eletrônico:  imprensa@anp.gov.br. 

 

A Procuradoria da República no Estado de Sergipe (PR/SE – Ministério 

Público Federal), a seu turno, localiza-se na Rua José Carvalho Pinto, 280 – Jardins, Aracaju – SE, 

CEP 49026-150, é presentada, no caso do recurso em tela, pelo Procurador da República signatário 

e tem por telefone (79) 3301-3812 e como e-mail: prse-prdc@mpf.mp.br. 

 

Não é despiciendo selar que se trata de agravo de instrumento em autos 

eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos previstos nos incisos I e II do art. 1.017 

do NCPC. Anexam-se, destarte, cópias de todos os documentos que instruem a ação civil pública 

originária. Deste modo, preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da 

irresignação, requer o Ministério Público Federal, portanto, o regular processamento do presente 

recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela. 
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4 - SÍNTESE DA LIDE E SEUS PEDIDOS. 

 

A presente ação civil pública foi proposta, em conjunto, pelos membros 

do Ministério Público Federal, com atribuição, nos 09 Estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

 

O objetivo da demanda judicial é compelir a parte demandada, 

UNIÃO, a acionar e implementar, de imediato, o Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional, para, nos termos do 

Decreto N.º 8.157/2013, que regulamenta a Lei 9.966/2000, dar início a todas as medidas 

necessárias “com o objetivo de permitir a atuação coordenada de órgãos da 

administração pública e entidades públicas e privadas para ampliar a capacidade 

de resposta em incidentes de poluição por óleo que possam afetar as águas sob 

jurisdição nacional, e minimizar danos ambientais e evitar prejuízos para a saúde pública”.  

 

Tudo, em virtude do gravíssimo incidente ambiental, provocado por 

óleo, que impacta a Zona Costeira brasileira, atingindo todos os Estados da Região 

Nordeste, de modo que sejam empregadas as melhores e mais adequadas técnicas, em 

defesa do meio ambiente, de presentes e futuras gerações. 

 

A Ação Civil Pública postula: 

 

(...) 

 

1) A concessão de tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil brasileiro, para que seja determinado, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à UNIÃO que: 

 

1.1) acione, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo 

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, com irrestrita 

observância de todas as diretrizes, regramentos e procedimentos 

estabelecidos no Decreto N.º 8.157/2013, que regulamenta a Lei 

9.966/2000, de modo a ser efetivado, com a maior brevidade possível, 

o objetivo de assegurar “a atuação coordenada de órgãos da 

administração pública e entidades públicas e privadas para 

ampliar a capacidade de resposta” ao gravíssimo incidente 

ambiental de poluição por óleo que afeta todos os Estados da Região 

Nordeste, reconhecendo-se sua “significância nacional”; 
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1.2) faça atuar, imediatamente após a implementação do Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo 

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, a Autoridade Nacional, 

o Comitê Executivo, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, o 

Coordenador Operacional e o Comitê de Suporte, com a devida 

observância aos artigos 5.º a 11 do Decreto N.º 8.157/2013, inclusive 

com a integral composição institucional nele prevista; 

 

1.3) determine, em especial, ao Coordenador Operacional que 

cumpra fielmente seus deveres (artigo 10 do Decreto N.º 8.157/2013) 

e apresente relatórios semanais ao Juízo Federal, quanto a: 

I - garantir, em ordem de prioridade, a segurança da vida humana, a 
proteção do meio ambiente e a integridade das propriedades e instala-
ções ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo; 

II - estabelecer centro de operações; 

III - exigir do poluidor ou dos responsáveis pelos Planos de Emergên-
cia Individuais e de Área, conforme o caso: 

a) as ações de resposta e seu acompanhamento; 

b) o apoio logístico e as condições de trabalho adequadas para o pes-
soal envolvido nas ações de limpeza ambiental; 

c) a disponibilidade, no local do incidente, dos equipamentos previstos 
nos Planos de Emergência Individual e de Área, e a colaboração quanto 
à mobilização dos equipamentos necessários; 

d) a proteção das áreas ecologicamente sensíveis; 

e) o resgate da fauna por pessoal treinado e seu transporte para centros 
de recuperação especializados; 

f) o monitoramento ambiental da área atingida; 

g) a adequação da coleta, do armazenamento, do transporte e da dis-
posição dos resíduos gerados no incidente de poluição por óleo; e 

h) o emprego das tecnologias e metodologias de resposta, em confor-
midade com a legislação; 

IV - assegurar que: 

a) as comunicações sejam realizadas adequadamente; 

b) os serviços de atenção às urgências, de assistência especializada e de 
vigilância em saúde ambiental estejam disponíveis; e 

c) as ações e recursos materiais e humanos empregados pelos órgãos 
da administração pública sejam documentados e contabilizados; 

V - manter a imprensa, as autoridades e o público informados da situ-
ação, e estabelecer centro de informações, quando couber; 

VI - acionar a Defesa Civil, quando necessário, para a retirada de po-
pulações atingidas ou em risco eminente de serem atingidas pelos inci-
dentes de poluição por óleo; 
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VII - realizar reuniões periódicas com os participantes da ação de res-
posta para acompanhamento e controle das ações planejadas; e 

VIII - efetuar os registros do incidente, a serem entregues à Autoridade 
Nacional, que conterão, no mínimo: 

a) relatório técnico, com a caracterização do incidente, os métodos e 
os procedimentos utilizados nas ações de resposta; 

b) relatório das ações de comunicação social e institucional realizadas, 
que conterá os registros de comunicação ao poluidor, às autoridades, 
às comunidades envolvidas e ao público em geral, sobre o andamento 
das operações e desdobramentos do incidente, e as ações de recupera-
ção previstas para a área atingida; e 

c) relatório financeiro-administrativo consolidado, que discri-
mine recursos humanos e materiais aplicados no exercício de sua 
Coordenação e custos envolvidos na operação, com o objetivo de 
registrar as despesas para mitigação do incidente e o posterior 
ressarcimento pelo agente poluidor. 

 

1.4) observe, quanto ao Comitê de Suporte, no que se refere à 

situação fática tratada nesta demanda judicial, o disposto no artigo 11, 

§4.º, do Decreto N.º 8.157/2013, convidando a participar desse 

específico colegiado “um representante do órgão estadual do 

Meio Ambiente de cada Estado afetado”; 

 

1.5) utilize todos os instrumentos previstos para garantir a efetividade 

do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição 

por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, nos termos 

do artigo 21 do Decreto N.º 8.157/2013, quais sejam: 

 

I - cartas de sensibilidade ambiental ao óleo e outros dados ambientais 

das áreas atingidas ou em risco de serem atingidas; 

 

II - centros ou instalações estruturadas para resgate e salvamento da 

fauna atingida por incidente de poluição por óleo; 

 

III - planos de ação dos órgãos ambientais federais, estaduais e 

municipais em incidentes de poluição por óleo; 

 

IV - Planos de Emergência Individuais e de Área para combate a 

incidentes de poluição por óleo; 

 

V - programas de exercícios simulados; 

 

VI - redes e serviços de observação e previsão hidrometeorológica; 
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VII - serviço meteorológico marinho; 

 

VIII - Sisnóleo; 

 

IX - Sistema de Comando de Incidentes; e 

 

X - termos de cooperação, convênios e instrumentos congêneres. 

 

Requer-se, também, seja determinado à demandada UNIÃO 

que adote todas as providências que se mostrem necessárias para 

disponibilizar os recursos (materiais e humanos) suficientes, a todos os 

órgãos e agentes envolvidos, públicos ou privados, para o efetivo 

cumprimento do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de 

Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, nos 

termos em que imposto por esse Juízo Federal (item precedente) e que 

comprove, perante esse DD. Juízo Federal, inclusive com registros 

fotográficos, o cumprimento das medidas adotadas. 

 

Requer-se, a título cominatório, a imposição de astreintes1 em 

valor não inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por dia, em 

caso de descumprimento da decisão judicial, a ser revertido para ações 

socioambientais futuras na Região Nordeste. 

 

(...)”. 

 

 

Eis que, após relatar a narrativa do MPF e a resposta da União, a DD. 

Magistrada Federal de Piso, dentre outros pontos destacou: 

 

(...) No mais, a União demonstrou que o Plano Nacional de 

Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob 

Jurisdição Nacional não só já foi acionado, como os órgãos que 

integram sua estrutura já vinham atuando desde os primeiros sinais 

deste acidente ambiental, mesmo antes de tal acionamento. 

 

Nessa trilha, acolhendo as considerações da União, a Juíza Federal selou: 

 
1 Sem prejuízo da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado 
prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 497, § único, do Novo Código de Processo Civil. 
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(...) 

Diante das informações e documentação trazidas pela União, que relatam 

ações que têm sido adotadas, este Juízo, por ora, intima o MPF para: 1. 

emendar sua inicial (prazo de 05 dias), nos termos da 

fundamentação e 2. especificar (prazo de 15 dias) quais ações além 

das que a ré informou estar implementando, requer sejam impostas, 

a fim de que este Juízo possa avaliar a necessidade ou não de 

determinar medidas outras, diante do grave acidente ecológico em 

questão. (...) (os grifos constam na versão original). 

 

 

Com a devida vênia ao entendimento da r. Magistrada Federal, nota-se 

que o caso concreto reclama o deferimento da tutela provisória de urgência. 

 

 

5 – DA DECISÃO DE 1. GRAU: a) EMENDA À INICIAL; b) 

ESPECIFICAÇÃO DE AÇÕES A SEREM IMPOSTAS e o INDEFERIMENTO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MPF  

 

5.A) EMENDA À INICIAL 

 

É de se destacar que a MM. Juíza Federal determinou ao MPF que 

procedesse à emenda da inicial sob o fundamento de que cabe ao Grupo de 

Acompanhamento e Avaliação - GAA (formado pela Marinha do Brasil, Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis - ANP) acionar o Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC (artigos 8.º e 

9.º, IV do Decreto 8.127/2013).  Como o MPF propôs a presente contenda exclusivamente contra 

a União (e nela estaria contida a Marinha do Brasil) seria necessário chamar ao feito, também, os 

demais integrantes do GAA, isto é, o IBAMA e a ANP. 

 

A questão é que o GAA se mostrou inapto perante a gravidade do 

desastre ambiental. Era sua função (leia-se dever) reconhecer a “significância nacional” 

do incidente em curso (artigo 9.º, inciso III c/c artigo 17 e incisos do Decreto 8.127/2013), mas 

não o fez. O que a presente demanda judicial pretende, como enfatizado é que a UNIÃO (que é 

a Autoridade Nacional, via Ministério do Meio Ambiente – artigo do Decreto 8.127/2013) acione 

o PNC, de modo a ser efetivado, com a maior brevidade possível, o objetivo de assegurar “a 

atuação coordenada de órgãos da administração pública e entidades públicas e privadas 

para ampliar a capacidade de resposta” ao gravíssimo incidente ambiental de poluição por óleo 

que afeta todos os Estados da Região Nordeste, reconhecendo-se sua “significância nacional”. 
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Ou seja, pede-se que seja determinado à União (Autoridade Nacional) que 

faça o que o GAA optou em não fazer (e continua não fazendo). Não há razão, portanto, para 

incluir ANP e IBAMA no polo passivo. Afinal, tiveram a oportunidade, reiterada, de cumprir o 

que lhes cabe e não cumpriram; agora, é necessário suprir essa omissão, com ordem para a União 

fazer o que deve ser feito, porquanto é ela, como Autoridade Nacional que detém as mais altas 

funções no âmbito do PNC, nos termos do artigo 6.º do Decreto de Regência, no verbo: 

 

Art. 6º Compete à Autoridade Nacional do PNC:  

I - coordenar e articular ações para facilitar e ampliar a prevenção, 
preparação e a capacidade de resposta nacional a incidentes de po-
luição por óleo;  

II - articular os órgãos do SISNAMA, para apoiar as ações de resposta 
definidas pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação;  

III - decidir pela necessidade de solicitar ou prestar assistência in-
ternacional no caso de incidente de poluição por óleo, em conjunto 
com o Grupo de Acompanhamento e Avaliação;  

IV - convocar e coordenar as reuniões do Comitê-Executivo;  

V - convocar e coordenar as reuniões do Comitê de Suporte, quando 
o PNC não estiver acionado; e  

VI - comunicar o acionamento do PNC aos órgãos e instituições 
integrantes do Comitê de Suporte.  

 

De qualquer forma, como o caso é urgente e gravíssimo, não seria 

prudente prolongar uma discussão a respeito de quem deve integrar o polo passivo, sob 

pena de se comprometer a essência deste processo judicial. Assim sendo, este MPF procedeu 

à emenda da inicial, nos termos em que determinado pela DD. Juíza Federal de Piso. 

 

 

 

5.B) ESPECIFICAÇÃO DE AÇÕES A SEREM IMPOSTAS e DO 

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MPF  

 

 

A MM. Juíza da Primeiro Grau, como explicitado, também determinou 

ao MPF que especificasse “quais ações além das que a ré informou estar implementando, 

requer sejam impostas, a fim de que este Juízo possa avaliar a necessidade ou não de 

determinar medidas outras, diante do grave acidente ecológico em questão”. 

 

O ponto a se ressaltar é que essa determinação, em verdade, revela 

que a Magistrada Federal de Piso indeferiu os pedidos efetuados por este Órgão 

Ministerial, negando a tutela de urgência pleiteada. E isso é bem compreendido, quando, na 
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fundamentação do ato decisório resta consignado que “a União demonstrou que o Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 

Nacional não só já foi acionado, como os órgãos que integram sua estrutura já vinham 

atuando desde os primeiros sinais deste acidente ambiental, mesmo antes de tal 

acionamento”. Isto é, a r. decisão rechaça, remarque-se, os pleitos do MPF que estão relacionados 

justamente à necessidade de ser acionado o PNC e implementado integralmente, reconhecendo-

se a “significância nacional” do grave desastre socioambiental. 

 

O ato decisório em foco, portanto, negou a tutela de urgência 

pleiteada, inclusive concedendo ao MPF 15 (quinze) dias para especificar ações faltantes. 

A própria concessão de prazo tão largo demonstra que, para a DD. Juíza de Primeiro Grau, 

o PNC está sendo executado a contento e nada de urgente há de ser determinado. 

 

É, pois, nesse sentido, que não resta alternativa ao Ministério Público 

Federal, pela urgência do caso, buscar tutela recursal perante esse DD. Tribunal Regional Federal. 

 

E o primeiro aspecto a sedimentar, como elemento indispensável para o 

efetivo acionamento e implementação do Plano Nacional de Contingência para Incidentes 

de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC é o reconhecimento da 

“significação nacional” do incidente (artigo 17 e parágrafo único do Decreto 8.127/2013). 

 

 

 

6. A “SIGNIFICÂNCIA NACIONAL” DO INCIDENTE DE 

POLUIÇÃO POR ÓLEO EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL: OS IMPACTOS 

RETRATADOS PELA IMPRENSA NACIONAL EM TODA REGIÃO NORDESTE 

 

A extensão da zona costeira nordestina atingida pelas manchas de petróleo 

desde o dia 30 de agosto de 2019, registrado inicialmente em três praias do litoral paraibano, chegou 

a 2.100 quilômetros dos nove estados da região. O acidente ambiental já é considerado o maior 

da história no litoral brasileiro em termos de extensão. 

 

A primeira localidade onde, segundo o relatório do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a contaminação foi comunicada, 

fica na Praia Bela, em Pitimbu (PB), onde os fragmentos de óleo foram avistados em 30/08 2019. 

A partir daí, a substância se espalhou pelos estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe). 

 

O maior acidente ambiental no litoral brasileiro em termos de 

extensão, no entanto, parece passar ao largo da União em termos de observância à 

legislação de regência. Fotos aqui e ali de manchas de óleo que já afetam mais de 230 localidades 
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em 88 municípios e são apenas uma pequena amostra do desastre que atinge o litoral nordestino e 

cujo impacto será sentido por décadas, com danos incalculáveis à natureza e à economia regional.  

 

Observe-se os locais atingidos: 

 

 

Áreas com localidades oleadas no Nordeste Brasileiro. Fonte: Ibama 

 

O vazamento de petróleo cru se espalha por todos os estados do nordeste, 

sendo identificado em mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira, e de acordo com o balanço 

divulgado pelo IBAMA, 39 animais foram atingidos pelo óleo cru no Brasil. 14 estão vivos e 25 

morreram (5 aves, 18 tartarugas, 1 peixe e 1 réptil). E esse número, por certo, é maior, posto que 

pelo menos 02 golfinhos também já foram encontrados afetados e sem vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibama.gov.br/phocadownload/notas/2019/2019-10-13_LOCALIDADES_AFETADAS_GERAL.pdf
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Observe-se o impacto na fauna que por toda a Região Nordeste: 

 

 
 

Fonte: Ibama 

 

 
Com efeito, além dos prejuízos de toda ordem, o óleo está se espalhando 

pelas regiões ambientais que são essenciais para o país, como a foz do rio São Francisco, localizada 

no município de Piaçabuçu, litoral extremo sul de Alagoas. 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), já são 14 unidades de conservação federal atingidas pela 

poluição. Observe-se a lista que traz à luz a dimensão e gravidade do problema: 

 

- Área de Proteção Ambiental Barra do Rio Mamanguape (PB) 

- Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (PE) 

- Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba (PI) 

- Área de Proteção Ambiental Piaçabuçu (AL) 

- Área de Relevante Interesse Ecológico 

https://www.ibama.gov.br/phocadownload/notas/2019/2019-10-13_LOCALIDADES_AFETADAS_GERAL.pdf
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Manguezais da Foz do Rio Mamanguape (PB) 

- Parque Nacional Jericoacoara (CE) 

- Parque Nacional Lençóis Maranhenses (MA) 

- Reserva Biológica Santa Isabel (SE) 

- Reserva Extrativista Acaú-goiana (PB) 

- Reserva Extrativista Marinha Lagoa do Jequiá (AL) 

- Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde (CE) 

- Reserva Extrativista Curupuru (MA) 

- Reserva Extrativista Batoque (CE) 

- Reserva Extrativista Delta do Parnaíba (MA e PI) 

 

E para além dos impactos que afetam toda a Região Nordeste do Brasil, e 

esse constitucional patrimônio nacional que é a zona costeira, tem-se os danos Estado a Estado. 

 

 
Óleo em praia da APA Costa dos Corais. Foto: Reprodução IBAMA 
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6.1 MARANHÃO 

 

O Maranhão está entre os estados nordestinos cujo litoral está sendo 

dos mais afetados pelo derramamento de petróleo cru. Conforme identificado pelo Ibama, no 

último fim de semana (12/10/19), com a presença de petróleo na Ilha Caçacueira, na Reserva 

Extrativista (Resex) de Cururupu (maior reserva marinha e costeira do Brasil) no estado, 

agora contabilizam-se 12 focos no litoral maranhense. No Brasil, são mais de 150 locais em 71 

municípios com registros do petróleo. 

 

No Maranhão, em Araioses, uma tartaruga morreu na Ilha dos 

Poldos, por estar coberta pelo óleo. Já em Itatinga, praia localizada em Alcântara, também foi 

encontrada uma tartaruga-marinha coberta do poluente, mas foi resgatada a tempo, limpa e 

devolvida ao mar com vida. Na capital maranhense foram encontradas manchas de óleo na praia 

de São Marcos. O óleo já atingiu 12 áreas de proteção ambiental e pode impactar espécies 

ameaçadas de extinção como o peixe-boi. A última área com registro de manchas foi a Reserva 

Extrativista (Resex) Curupuru, no Maranhão, segundo os dados do Ibama. 

 

 

Tartaruga encontrada morta na Ilha dos Poldros, localizada no Delta do rio Parnaíba, região que fica no 

território do Maranhão, próximo à divisa com o Piauí. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE). 
TELEFONE: (0XX79)3301-3700 

Imagens da praia de Alcântara, no Maranhão 

Fontes/pesquisa: 
https://oimparcial.com.br/brasil-e-

mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-

extrativista-em-ilha-de-cururupu/ 
https://www.anda.jor.br/2019/09/tartaruga-e-encontrada-morta-com-corpo-coberto-por-oleo-em-praia-no-maranhao-amp/ 
https://oimparcial.com.br/cidades/2019/10/12-pontos-ja-foram-atingidos-por-manchas-de-oleo-no-maranhao/ 
https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/maranhao-e-o-6o-estado-mais-afetado-pelas-manchas-de-oleo/ 
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/09/26/oleo-que-atinge-praias-do-maranhao-vem-de-fora-do-brasil/ 
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/10/15/bancada-se-reunira-com-membros-da-marinha-para-contencao-de-oleo-no-

ma/; https://oimparcial.com.br/cidades/2019/10/lavagem-de-navios-pode-ser-a-causa-de-oleo-nas-praias-do-nordeste/ 

https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/
https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/
https://oimparcial.com.br/brasil-e-mundo/2019/10/manchas-de-oleo-atingem-reserva-extrativista-em-ilha-de-cururupu/
https://www.anda.jor.br/2019/09/tartaruga-e-encontrada-morta-com-corpo-coberto-por-oleo-em-praia-no-maranhao-amp/
https://oimparcial.com.br/cidades/2019/10/12-pontos-ja-foram-atingidos-por-manchas-de-oleo-no-maranhao/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/10/15/bancada-se-reunira-com-membros-da-marinha-para-contencao-de-oleo-no-ma/
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2019/10/15/bancada-se-reunira-com-membros-da-marinha-para-contencao-de-oleo-no-ma/
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6.2 PIAUÍ 

 

As manchas de óleo que vêm aparecendo no litoral nordestino desde 

o início de setembro já atingiram 7 das 16 praias do Piauí, de acordo com levantamento feito 

pelo G1, com base nos registros da Marinha do Brasil, do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Tartarugas do Delta.Ao todo, foram encontradas 

ocorrências nas praias: do Arrombado, Coqueiro, Itaqui, Peito de Moça e Atalaia, no Município de 

Luiz Correia, Pedra do Sal, na cidade de Parnaíba e Porto de Lama, em Cajueiro da Praia. 

 

Galão de óleo encontrado na praia Peito de Moça, em Luíz Correia, litoral do Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancha de óleo achada em Cajueiro da Praia, litoral do Piauí 
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Manhas de óleo na Ilha dos Poldros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes/pesquisa: 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/09/manchas-de-oleo-atingiram-sete-praias-do-piaui-diz-levantamento.ghtml 
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/10/semar-monitora-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-piaui-e-faz-alerta-a-

banhistas.ghtml 

 

6.3 CEARÁ 

 

É fato que em ao menos sete praias cearenses já foram identificadas 

manchas de óleo. De acordo com o último relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a substância preta foi encontrada na Praia da Malhada, 

em Lagoinha, na Taíba, na Prainha, na Barra da Sucatinga e no Pontal de Maceió, além de 

Sabiaguaba - único trecho da Capital com registro no relatório. O Ibama está divulgando 

diariamente relatório com os locais afetados pelo óleo misterioso. No Ceará, as cidades de Fortim, 

Paraipaba e Jijoca de Jericoacoara são as mais atingidas. Ainda conforme o órgão federal, a Praia 

da Sabiaguaba, em Fortaleza, é a única do Estado em processo de limpeza. No dia 05/10/19, um 

golfinho foi encontrado morto com manchas de óleo na orla da praia de Taíba, em São 

Gonçalo do Amarante, na grande Fortaleza. O animal foi resgatado pela prefeitura local e 

possuía manchas de óleo na boca e nas nadadeiras. 

 

De acordo com um relatório do IBAMA, pelo menos quatro animais já 

foram resgatados atingidos pelo material oleoso no Ceará. Em Fortaleza, por exemplo, as 

manchas fizeram com que fosse interditada uma das praias mais frequentadas do Ceará, a 

Praia do Futuro. A AEPF (Associação do Empresários da Praia do Futuro) afirmou que teve 

queda de 40% nas vendas das barracas na região no último fim de semana. Ao todo, 11 praias da 

zona leste da cidade encontravam-se impróprias para banho e isso já impactou o comércio local. 

https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/09/manchas-de-oleo-atingiram-sete-praias-do-piaui-diz-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/10/semar-monitora-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-piaui-e-faz-alerta-a-banhistas.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2019/10/10/semar-monitora-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-piaui-e-faz-alerta-a-banhistas.ghtml
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Golfinho encontrado morto com manchas de óleo na praia do Taíba, no Ceará. 

 

Mancha de Óleo na praia de Sabiaguaba, em Fortaleza-CE. 
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Fontes/pesquisa: 
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/10/11/jericoacoara--taiba-e-pontal-de-maceio--confira-a-lista-de-praias-

atingidas-pelas-manchas-de-oleo.html 
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/05/golfinho-com-manchas-de-oleo-e-encontrado-morto-na-praia-da-taiba-no-

ceara.ghtml; https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/08/manchas-de-oleo-retiradas-de-mar-no-ceara-sao-queimadas-em-

forno-proprio-para-combustao-segundo-governo-do-estado.ghtml   
https://aosfatos.org/noticias/desenhamos-fatos-sobre-manchas-de-oleo-no-nordeste/) 
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/11/consumidores-podem-cancelar-ou-remarcar-sem-multa-viagens-para-praias-do-

nordeste-atingidas-por-oleo.html 

 

https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/10/11/jericoacoara--taiba-e-pontal-de-maceio--confira-a-lista-de-praias-atingidas-pelas-manchas-de-oleo.html
https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2019/10/11/jericoacoara--taiba-e-pontal-de-maceio--confira-a-lista-de-praias-atingidas-pelas-manchas-de-oleo.html
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/05/golfinho-com-manchas-de-oleo-e-encontrado-morto-na-praia-da-taiba-no-ceara.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/05/golfinho-com-manchas-de-oleo-e-encontrado-morto-na-praia-da-taiba-no-ceara.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/08/manchas-de-oleo-retiradas-de-mar-no-ceara-sao-queimadas-em-forno-proprio-para-combustao-segundo-governo-do-estado.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/10/08/manchas-de-oleo-retiradas-de-mar-no-ceara-sao-queimadas-em-forno-proprio-para-combustao-segundo-governo-do-estado.ghtml
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/11/consumidores-podem-cancelar-ou-remarcar-sem-multa-viagens-para-praias-do-nordeste-atingidas-por-oleo.html
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/11/consumidores-podem-cancelar-ou-remarcar-sem-multa-viagens-para-praias-do-nordeste-atingidas-por-oleo.html
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6.4 RIO GRANDE DO NORTE 

 

Ao teor de relatos do Ibama, o Rio Grande do Norte tem 43 praias 

atingidas pelo derramamento de óleo e os dados apontam que é o Estado com maior 

número de áreas afetadas. Considerada o "Caribe do Rio Grande do Norte", a praia de 

Maracajaú, no município de Maxaranguape, litoral norte do estado, foi atingida pelo derramamento 

de óleo cru, que vem ocorrendo no Nordeste desde o início de setembro. A substância foi 

encontrada flutuando em meio aos parrachos (piscinas naturais) de Maracajaú, que fica na APA 

(Área de Proteção Ambiental) Recife de Corais, no dia 14 de setembro de 2019. 

 

Registrou-se ainda que chegou a sete o número de tartarugas 

marinhas encontradas cobertas de óleo, no litoral do Rio Grande do Norte. O último animal 

afetado pelos resíduos no RN foi avistado por pescadores no mar de Maxaranguape, entre quarta-

feira (09/10) e sexta-feira (11/10). No entanto, a informação só chegou ao conhecimento dos 

biólogos no sábado (12/10) e divulgado no domingo (13/10). Isso porque os pescadores 

estavam sem comunicação em alto mar. Foram eles que tentaram limpar o excesso da 

substância do corpo do animal, que estava com dificuldades para se locomover e respirar. 

 

E além da tartaruga avistada em Maxaranguape, outros seis animais 

com manchas de óleo foram encontrados no Rio Grande do Norte em um mês: 

 

- 11/09 – tartaruga viva sem espécie identificada, na Praia de Jacumã 

(Ceará-Mirim); 

- 22/09 – tartaruga morta da espécie Chelonia mydas, na Praia da 

Redinha Nova (Extremoz); 

- 23/09 – tartaruga viva da espécie Lepidochelys olivacea na Praia da 

Redinha Nova (Extremoz); 

- 06/10 – tartaruga viva sem espécie identificada, no mar (Maxaranguape); 

- 08/10 – tartaruga morta da espécie Chelonia mydas, em Sagi (Baía 

Formosa); 

- 11/10 – tartaruga viva da espécie Chelonia mydas, na Praia de Búzios 

(Nísia Floresta) 
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Manchas de óleo também vistas na praia de Camurupim, no RN 

 

Tartaruga encontrada no litoral do RN coberta de óleo e limpa pela equipe do Aquário de Natal – Foto: 

Heloísa Guimarães/Inter TV Cabugi 
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Pirambúzios 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE). 
TELEFONE: (0XX79)3301-3700 

Praia de Pipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia de Tabatinga 

Fontes/pesquisa: 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/09/manchas-oleosas-atingem-praia-chamada-de-

caribe-do-rio-grande-do-norte.htm; https://www.op9.com.br/rn/noticias/video-mostra-setima-tartaruga-encontrada-coberta-por-

oleo-no-rn/; https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/10/02/policia-federal-investiga-origem-de-manchas-de-

oleo-em-praias-do-nordeste.ghtml; https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49943086; http://agorarn.com.br/cidades/mpf-recomenda-

limpeza-imediata-de-manchas-de-oleo-no-litoral/; http://agorarn.com.br/cidades/marinha-do-brasil-nao-registra-novas-manchas-de-oleo-no-

litoral-do-rn/; http://agorarn.com.br/cidades/litoral-do-rn-nao-tem-mais-manchas-de-oleo-afirma-abih/ 

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/09/manchas-oleosas-atingem-praia-chamada-de-caribe-do-rio-grande-do-norte.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/09/manchas-oleosas-atingem-praia-chamada-de-caribe-do-rio-grande-do-norte.htm
https://www.op9.com.br/rn/noticias/video-mostra-setima-tartaruga-encontrada-coberta-por-oleo-no-rn/
https://www.op9.com.br/rn/noticias/video-mostra-setima-tartaruga-encontrada-coberta-por-oleo-no-rn/
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/10/02/policia-federal-investiga-origem-de-manchas-de-oleo-em-praias-do-nordeste.ghtml
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/10/02/policia-federal-investiga-origem-de-manchas-de-oleo-em-praias-do-nordeste.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49943086
http://agorarn.com.br/cidades/mpf-recomenda-limpeza-imediata-de-manchas-de-oleo-no-litoral/
http://agorarn.com.br/cidades/mpf-recomenda-limpeza-imediata-de-manchas-de-oleo-no-litoral/
http://agorarn.com.br/cidades/marinha-do-brasil-nao-registra-novas-manchas-de-oleo-no-litoral-do-rn/
http://agorarn.com.br/cidades/marinha-do-brasil-nao-registra-novas-manchas-de-oleo-no-litoral-do-rn/


 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE). 
TELEFONE: (0XX79)3301-3700 

6.5 PARAÍBA 

 

A Paraíba também foi um estado bastante afetado do Nordeste e 

manchas de óleo já atingem três reservas ambientais famosas na região (Área de Proteção 

Ambiental Barra do Rio Mamanguape (PB); Área de Relevante Interesse Ecológico 

manguezais da Foz do Rio Mamanguape (PB); e Reserva Extrativista Acaú-goiana (PB). 

Os dados foram revelados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), que registrou as 

áreas afetadas na noite de quinta-feira (10/10), em recente levantamento sobre o óleo nas praias. E 

ainda segundo o IBAMA, na Paraíba, as manchas de óleo podem ser vistas nas praias de Tambaba, 

Gramame, Praia do Amor e Jacumã. Inicialmente, o problema atingiu 16 praias em seis cidades. 

Além do Conde, foram afetadas João Pessoa, Cabedelo, Mataraca, Rio Tinto e Pitimbu. 

 

Manchas de óleo nas praias 

Fontes/pesquisa: 
http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/quatro-praias-da-paraiba-ainda-tem-registros-de-manchas-de-oleo.html 
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-

no-caribessa-na-proxima-semana/https://portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/ 
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/10/15/mpf-cobra-ao-ibama-medidas-para-minimizar-danos-provocados-por-oleo-

no-litoral-da-paraiba.ghtml; https://www.cofemac.com.br/noticia/1983/mancha-de-oleo-atinge-16-areas-da-paraiba-origem-e-

desconhecida.html; https://paraibaonline.com.br/2019/10/quatro-praias-da-paraiba-ainda-estao-com-manchas-de-oleo/ 
https://www.pbhoje.com.br/noticias/70454/praias-da-paraiba-estao-limpas-apos-um-mes-do-surgimento-de-manchas-de-oleo-diz-

sudema.html 

http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/quatro-praias-da-paraiba-ainda-tem-registros-de-manchas-de-oleo.html
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https:/portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https:/portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https:/portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
https://www.polemicaparaiba.com.br/polemicas/vazamento-de-oleo-em-joao-pessoa-ibama-e-capitania-dos-portos-farao-inspecao-no-caribessa-na-proxima-semana/https:/portalsantateresinha.com/2019/10/11/28813/
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/10/15/mpf-cobra-ao-ibama-medidas-para-minimizar-danos-provocados-por-oleo-no-litoral-da-paraiba.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/10/15/mpf-cobra-ao-ibama-medidas-para-minimizar-danos-provocados-por-oleo-no-litoral-da-paraiba.ghtml
https://www.cofemac.com.br/noticia/1983/mancha-de-oleo-atinge-16-areas-da-paraiba-origem-e-desconhecida.html
https://www.cofemac.com.br/noticia/1983/mancha-de-oleo-atinge-16-areas-da-paraiba-origem-e-desconhecida.html
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6.6 PERNAMBUCO 

 

E no Estado de Pernambuco, são 19 praias com vestígios de óleo. São 

elas: São José da Coroa Grande (25 de setembro); Conceição (10 de setembro); Janga (10 de 

setembro); Maria Farinha (10 de setembro); Ponta de Pedras (7 de setembro); Catuama (7 de 

setembro); Tamandaré (7 de setembro); Paiva (4 de setembro); Candeias (3 de setembro); Boa 

Viagem (3 de setembro); Carneiros (3 de setembro); Del Chifre (2 de setembro); Gamboa (2 de 

setembro); Nossa Senhora do Ó (sem data); Porto de Galinhas (25 de setembro); Ilha Cocaia (sem 

data); Piedade (sem data); Pau Amarelo (18 de setembro); Forte Orange (sem data). 

 

Ademais, sabe-se que duas tartarugas foram encontradas mortas na 

Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. 

 

Manchas de óleo nas praias 
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Praia do Paiva 

 

Fontes/pesquisa: 
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-

de-pernambuco-176103https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/10/numero-de-praias-atingidas-por-

manchas-de-oleo-no-nordeste-sobe-para-1.html;https://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/oleo-ja-chegou-a-19-praias-de-

pernambuco; https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/10/17/forca-tarefa-atua-em-alto-mar-para-retirar-oleo-visto-em-sobrevoo-

entre-pernambuco-e-alagoas.ghtml; https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-

animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103;http://www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2019/10/parece-que-criminosamente-algo-

foi-despejado-la-diz-bolsonaro-sobre-oleo-que-atingiu-praias-do-nordeste-n58180; 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/noticias/2019/09/05/NWS,115450,70,1358,NOTICIAS,2190-CPRH-INVESTIGA-ORIGEM-

SUBSTANCIA-ENCONTRADA-PRAIA-PAIVA.aspx 

https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/10/numero-de-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-nordeste-sobe-para-1.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2019/10/numero-de-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-no-nordeste-sobe-para-1.html
https://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/oleo-ja-chegou-a-19-praias-de-pernambuco
https://www.destakjornal.com.br/brasil/detalhe/oleo-ja-chegou-a-19-praias-de-pernambuco
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/10/17/forca-tarefa-atua-em-alto-mar-para-retirar-oleo-visto-em-sobrevoo-entre-pernambuco-e-alagoas.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/10/17/forca-tarefa-atua-em-alto-mar-para-retirar-oleo-visto-em-sobrevoo-entre-pernambuco-e-alagoas.ghtml
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103;http:/www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2019/10/parece-que-criminosamente-algo-foi-despejado-la-diz-bolsonaro-sobre-oleo-que-atingiu-praias-do-nordeste-n58180
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103;http:/www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2019/10/parece-que-criminosamente-algo-foi-despejado-la-diz-bolsonaro-sobre-oleo-que-atingiu-praias-do-nordeste-n58180
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/tv-jornal-meio-dia/2019/09/12/derramamento-de-oleo-causa-morte-de-animais-e-polui-o-litoral-de-pernambuco-176103;http:/www.acidadevotuporanga.com.br/geral/2019/10/parece-que-criminosamente-algo-foi-despejado-la-diz-bolsonaro-sobre-oleo-que-atingiu-praias-do-nordeste-n58180
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6.7 ALAGOAS 

 

Um levantamento realizado por órgãos ambientais mostrou a situação das 

praias alagoas atingidas pelas manchas de óleo, que se espalhou por quase todo Nordeste. Em 

Alagoas, a substância foi vista em praias do Litoral Norte ao Litoral Sul, sendo em 

consistência diferente e maior concentrada. Em Piaçabucu, por exemplo, os biólogos 

encontraram o mar oleado e com diversas manchas. Já em Paripueira, que fica em um 

extremo, foram detectados vestígios e esparsos da substância. Um golfinho foi encontrado 

morto e com manchas de óleo no corpo, no último sábado, 12, em praia do município Feliz 

Deserto, no litoral sul de Alagoas, segundo o portal UOL. A informação é do Instituto Biota de 

Conservação, que fez o recolhimento do golfinho para necropsia. 

 

Tartaruga com óleo encontrada no Pontal de Coruripe, AL (Foto: Felipe Santos/Projeto Praia Limpa 
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Mancha de óleo que surgiu na Lagoa do Pau, em Coruripe (AL) – Foto: Sinval Araújo/ Arquivo Pessoal 

 

 

 

13.out.2019 - Golfinho é encontrado morto em praia no município de Feliz Deserto, no litoral sul de 

Alagoas (Imagem: Instituto Biota) 
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Extensa mancha de óleo é vista na praia do Pontal do Peba, vizinha à foz do Rio São Francisco em AL 

Imagem: Simone Santos/ Projeto Praia Limpa 
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Óleo nas praias de Coruripe, Lagoa do Pau, Japaratingam Piaçabuçu, Sabiaguaba 
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Fontes/pesquisa: 
https://leianoticias.com.br/brasil/manchas-de-oleo-ja-atingem-138-locais-em-9-estados-diz-ibama/ 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-em-praias-do-nordeste-fotos.ghtml 
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/13/boto-e-encontrado-morto-e-com-manchas-de-oleo-em-praia-de-

alagoas.html) 
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/07/mancha-de-oleo-atinge-foz-do-rio-sao-francisco-

em-alagoas.htm 
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347110/2019/10/09/quase-todo-litoral-alagoano-foi-atingido-pelas-manchas-de-oleo-

confira-as-praias-mais-afetadas) 
https://oglobo.globo.com/sociedade/oleo-derramado-chega-salvador-atinge-reserva-extrativista-no-maranhao-24010751 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/mancha-gigante-de-oleo-em-praia-de-al-ameaca-santuario-de-peixe-

boi.shtml?loggedpaywall; https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-desastre-afeta-reservas-turismo-e-

comunidades-pesqueiras.ghtml; https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/26/manchas-de-oleo-no-nordeste-o-que-se-sabe-

sobre-o-problema.ghtml; https://www.instagram.com/p/B3rxFarH0JJ 

https://leianoticias.com.br/brasil/manchas-de-oleo-ja-atingem-138-locais-em-9-estados-diz-ibama/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-em-praias-do-nordeste-fotos.ghtml
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/13/boto-e-encontrado-morto-e-com-manchas-de-oleo-em-praia-de-alagoas.html
https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2019/10/13/boto-e-encontrado-morto-e-com-manchas-de-oleo-em-praia-de-alagoas.html
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/07/mancha-de-oleo-atinge-foz-do-rio-sao-francisco-em-alagoas.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/07/mancha-de-oleo-atinge-foz-do-rio-sao-francisco-em-alagoas.htm
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347110/2019/10/09/quase-todo-litoral-alagoano-foi-atingido-pelas-manchas-de-oleo-confira-as-praias-mais-afetadas
https://www.cadaminuto.com.br/noticia/347110/2019/10/09/quase-todo-litoral-alagoano-foi-atingido-pelas-manchas-de-oleo-confira-as-praias-mais-afetadas
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/mancha-gigante-de-oleo-em-praia-de-al-ameaca-santuario-de-peixe-boi.shtml?loggedpaywall
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/mancha-gigante-de-oleo-em-praia-de-al-ameaca-santuario-de-peixe-boi.shtml?loggedpaywall
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-desastre-afeta-reservas-turismo-e-comunidades-pesqueiras.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/10/11/manchas-de-oleo-desastre-afeta-reservas-turismo-e-comunidades-pesqueiras.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/26/manchas-de-oleo-no-nordeste-o-que-se-sabe-sobre-o-problema.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/26/manchas-de-oleo-no-nordeste-o-que-se-sabe-sobre-o-problema.ghtml
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6.8 SERGIPE 

 

Em Sergipe, as primeiras manchas de petróleo apareceram no dia 24 de 

setembro, segundo o governo do Estado. Sergipe possui 193 km de litoral, com 17 praias, todas 

afetadas com o problema que atinge diversos municípios nos nove estados do Nordeste. Desses, 

em 119 km existe o monitoramento da reprodução das tartarugas marinhas feitos pelo Tamar. A 

situação no Estado chegou a ser considerada como a mais grave dentre todos os estados 

do Nordeste, fazendo com que o governo de Sergipe decretasse situação de emergência 

devido ao aumento de danos ambientais causados pelo óleo de origem desconhecida que 

vem tomando as praias do Nordeste do País desde setembro. 

 

Petróleo cru acumulado em ponto do litoral de Sergipe (SE) — Foto: Reprodução/TV Sergipe 
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Fontes/pesquisa: 

https://www.focandoanoticia.com.br/paraiba-tem-16-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-numero-sobe-para-132-no-nordeste/ 
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/14/mais-de-100-toneladas-de-manchas-de-oleo-sao-recolhidas-em-sergipe.ghtml 
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/sergipe-declara-situacao-de-emergencia-por-oleo-nas-

praias,81e8dd28ff1dab1085f1d7b89e5b44842626we9e.html https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/15/todas-as-praias-de-

se-apresentaram-reincidencia-de-manchas-de-oleo-apos-limpeza-so-na-capital-foram-coletadas-mais-de-230-toneladas.ghtml, 

https://www.metropoles.com/brasil/justica-manda-uniao-proteger-rios-das-manchas-de-oleo-em-sergipe 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,manchas-de-oleo-chegam-a-praias-de-salvador,70003046309 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-o-vazamento-de-petroleo-em-praias-do-nordeste,70003026922 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,shell-tem-ate-quinta-para-informar-quem-vendeu-barris-de-petroleo-

achados-em-sergipe,70003052542 
https://oglobo.globo.com/sociedade/oleo-derramado-chega-salvador-atinge-reserva-extrativista-no-maranhao-24010751 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/apos-novas-manchas-salles-diz-que-nao-sabe-quantidade-de-oleo-ainda-no-

mar.shtml?loggedpaywall 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/veja-quais-praias-foram-atingidas-pelas-manchas-de-oleo-no-nordeste.shtml 

 

 

 

 

https://www.focandoanoticia.com.br/paraiba-tem-16-praias-atingidas-por-manchas-de-oleo-numero-sobe-para-132-no-nordeste/
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/14/mais-de-100-toneladas-de-manchas-de-oleo-sao-recolhidas-em-sergipe.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/sergipe-declara-situacao-de-emergencia-por-oleo-nas-praias,81e8dd28ff1dab1085f1d7b89e5b44842626we9e.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/sergipe-declara-situacao-de-emergencia-por-oleo-nas-praias,81e8dd28ff1dab1085f1d7b89e5b44842626we9e.html
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/15/todas-as-praias-de-se-apresentaram-reincidencia-de-manchas-de-oleo-apos-limpeza-so-na-capital-foram-coletadas-mais-de-230-toneladas.ghtml
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/15/todas-as-praias-de-se-apresentaram-reincidencia-de-manchas-de-oleo-apos-limpeza-so-na-capital-foram-coletadas-mais-de-230-toneladas.ghtml
https://www.metropoles.com/brasil/justica-manda-uniao-proteger-rios-das-manchas-de-oleo-em-sergipe


 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

Rua José Carvalho Pinto, 280, Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, 49.026-150, Aracaju (SE). 
TELEFONE: (0XX79)3301-3700 

6.9 BAHIA 

 

A mancha de óleo no Nordeste continua se deslocando na direção 

sul. No dia 11, sexta-feira, chegou a Salvador, onde foram identificados pequenos pontos de óleo 

na areia de seis praias da cidade. Praia do Forte, que tinha sido classificada pelo Ibama na 

categoria mais grave, "manchas", entrou em processo de limpeza, juntamente com a 

vizinha Guarajuba. O governador da Bahia em exercício, João Leão, assinou na tarde desta 

segunda-feira (14/10/19) o Decreto Estadual de Emergência para liberação de recursos para os 

oito municípios do estado que foram atingidos por manchas de óleo no litoral. 

 

 

 

Na Praia do Forte, região turística da cidade de Mata de São João, mancha de óleo afetou animais – 
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Mancha de óleo em praia do 

litoral norte de Salvador 

(BA) é avistada durante 

sobrevoo de helicóptero da 

Marinha – Foto: Romildo de 

Jesus/ Futura Press/ 

Estadão Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praia do Forte ficou irreconhecível (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO) 
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Imagens do Sítio do Conde 
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Praia de Pituba 
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Praia do Jabuti – Ilha de Itaparica 
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Manchas de óleo coletadas em Morro de São Paulo, na Bahia – Foto: Bruno Arndt 

 

 

Fontes/pesquisa: 
https://www.viajenaviagem.com/2019/10/oleo-praias-nordeste/ 
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comunidades-pesqueiras.ghtml; https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/10/22/manchas-de-oleo-chegam-a-cidade-de-cairu-
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E a situação se agrava a cada dia. 

 

 O óleo se aproxima de Abrolhos, o arquipélago que detém os 

bancos de corais de maior diversidade do Atlântico Sul. 

 

 
Área de proteção ambiental marinha de Abrolhos na costa do sul da Bahia 

Foto: Rubens Cavallari/Folhapress 

 

“Manchas de óleo que atingem a Bahia já se aproximam de Abrolhos 
 

As manchas de óleo que estão chegando às praias do Nordeste desde o início de setembro já se 
aproximam de Abrolhos, no sul da Bahia. A Marinha informou que as ilhas ainda não foram atin-
gidas. O arquipélago detém os bancos de corais de maior diversidade do Atlântico Sul, protegidos 

pelo Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, a primeira unidade de conservação marinha do 
Brasil. No fim de semana, o óleo foi avistado entre Ilhéus e Itacaré, ao sul da Baía de Todos os 

Santos. Conforme o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICNMBio), que 
administra o parque de Abrolhos, as equipes que atuam no monitoramento realizarão hoje um 

sobrevoo nas ilhas para avaliar como está a região (...)”  
 

(https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/ag-estado/2019/10/23/manchas-
de-oleo-que-atingem-a-bahia-ja-se-aproximam-de-abrolhos.htm). 
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Cumpre salientar que esse breve demonstrativo, com dados dos órgãos 

ambientais e registros fotográficos, revela, sem margem a dúvidas, que se está diante de um 

Incidente de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. 

 

De igual modo, é evidente que o incidente, gravíssimo, é de 

“SIGNIFICÂNCIA NACIONAL”. Afinal, impacta (e esse impacto aumenta a cada instante) os 

09 Estados da Região Nordeste, isto é, 1/3 do Brasil; são danos socioambientais de toda ordem e 

de imensa magnitude, como visto. O incidente de petróleo cru se espalha, sendo identificado em 

mais de 2 mil quilômetros da costa brasileira e, de acordo com o balanço divulgado pelo IBAMA, 

39 animais foram atingidos pelo óleo cru no Brasil; 14 estão vivos e 25 morreram (5 aves, 18 

tartarugas, 1 peixe e 1 réptil). E esse número, por certo, é maior, posto que pelo menos 02 golfinhos 

também já foram encontrados afetados e sem vida. Com efeito, além dos prejuízos de toda ordem, 

o óleo está se espalhando desenfreadamente pelas regiões ambientais que são essenciais para o país, 

como a foz do rio São Francisco, localizada no município de Piaçabuçu, litoral extremo sul de 

Alagoas, e já atinge mais de 230 localidades em 88 municípios. 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), já são 14 unidades de conservação federal atingidas pela poluição. Mais de 160 praias, 

mangues, estuários etc; prejuízos à economia, ao turismo, ao bem-estar, a uma infinitude de 

recursos naturais; risco à atividade pesqueira e à própria subsistência de comunidades tradicionais, 

populações ribeirinhas, quilombolas etc, etc e etc. 

 

O Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por 

Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, portanto, já deveria ter sido acionado há 

muito tempo (mas não foi, e continua não sendo, como será demonstrado). Mais uma vez, 

a grave omissão da União precisa ser reparada pelo Poder Judiciário. 
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7 – DA NECESSIDADE, URGENTE, DE REFORMA DA 

DECISÃO DE 1.º GRAU. É PRECISO FAZER CUMPRIR O PLANO NACIONAL DE 

CONTINGÊNCIA PARA INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO EM ÁGUAS 

SOB JURISDIÇÃO NACIONAL – PNC (Decreto 8.127/2013). 

 

O Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo 

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, imperioso salientar, decorre de comando da Lei 

9.966/2000, que “dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada 

por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional e dá outras providências”. Com efeito, a Lei de Regência, em seu Capítulo II, trata dos 

“sistemas de prevenção, controle e combate da poluição”, cujos artigos 7.º e 8.º selam: 

 

Art. 7o Os portos organizados, instalações portuárias e plataformas, bem como 

suas instalações de apoio, deverão dispor de planos de emergência individuais 

para o combate à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas, os quais 

serão submetidos à aprovação do órgão ambiental competente. 

 

§ 1o No caso de áreas onde se concentrem portos organizados, instalações 

portuárias ou plataformas, os planos de emergência individuais serão 

consolidados na forma de um único plano de emergência para toda a área sujeita 

ao risco de poluição, o qual deverá estabelecer os mecanismos de ação conjunta 

a serem implementados, observado o disposto nesta Lei e nas demais normas e 

diretrizes vigentes. 

 

§ 2o A responsabilidade pela consolidação dos planos de emergência individuais 

em um único plano de emergência para a área envolvida cabe às entidades 

exploradoras de portos organizados e instalações portuárias, e aos proprietários 

ou operadores de plataformas, sob a coordenação do órgão ambiental 

competente. 

 

Art. 8o Os planos de emergência mencionados no artigo anterior serão 

consolidados pelo órgão ambiental competente, na forma de planos de 

contingência locais ou regionais, em articulação com os órgãos de defesa civil. 
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Parágrafo único. O órgão federal de meio ambiente, em consonância com o 

disposto na OPRC/902 , consolidará os planos de contingência locais e 

regionais na forma do Plano Nacional de Contingência, em articulação com 

os órgãos de defesa civil. 

 

O Decreto 8.127/2013, a sua vez, regulamentando a Lei 9.966/2000, 

institui, no Brasil, em 22 de outubro de 2013, o “Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional” (PNC). 

 

O PNC em questão, vale dizer, apresenta, dentre outras definições, aquela 

que corresponde a “incidente de poluição por óleo” (artigo 2.º, IV) como sendo: 

 

“ocorrência que resulte ou possa resultar em descarga de óleo, inclusive 

aquelas de responsabilidade indeterminada, em águas sob jurisdição 

nacional e que represente ou possa representar ameaça à saúde humana, 

ao meio ambiente, ou a interesses correlatos de um ou mais Estados, e 

que exija ação de emergência ou outra resposta imediata” 

 

É evidente, pois, que o gravíssimo incidente ambiental em curso na Região 

Nordeste impõe que a União dê início, de imediato, ao Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. 

 

Afinal, a situação fática em exame preenche todos, absolutamente 

todos os requisitos caracterizadores do “incidente de poluição por óleo”, a saber: 

 

i. ocorrência que resulte em descarga de óleo, inclusive aquelas de 

responsabilidade indeterminada, 

 

ii. descarga de óleo em águas sob jurisdição nacional 

 

iii. e que representam ameaça à saúde humana, ao meio ambiente 

 

iv. ou a interesses correlatos de um ou mais Estados (no caso, como cediço, 

são afetados 09 Estados brasileiros, todo Nordeste, 1/3 do País!) 

 

v. que exija ação de emergência ou outra resposta imediata. 

 
2  OPRC/90 = CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE PREPARO, RESPOSTA E COOPERAÇÃO EM 

CASO DE POLUIÇÃO POR ÓLEO, 1990, disponível em https://www.mma.gov.br/images/arquivo/ 

80037/Cartas%20SAO/Legislacao/OPRC90.pdf, acesso em 15/10/2019. 

https://www.mma.gov.br/images/arquivo/
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E o objetivo do PNC é justamente “permitir a atuação coordenada de 

órgãos da administração pública e entidades públicas e privadas para ampliar a capacidade 

de resposta em incidentes de poluição por óleo que possam afetar as águas sob jurisdição 

nacional, e minimizar danos ambientais e evitar prejuízos para a saúde pública” (artigo 1.º). 

 

Para tanto, o PNC apresenta a seguinte estrutura (artigos 4.º e 5.º): 

 

Art. 4º Integram a estrutura organizacional do PNC: 

I - Autoridade Nacional; 

II - Comitê-Executivo; 

III - Grupo de Acompanhamento e Avaliação; e 

IV - Comitê de Suporte. 

 

Art. 5º O Comitê-Executivo será composto por representantes dos 

seguintes órgãos e entidades: 

 

I - Ministério do Meio Ambiente; 

II - Ministério de Minas e Energia; 

III - Ministério dos Transportes; 

IV - Secretaria de Portos da Presidência da República; 

V - Marinha do Brasil; 

VI - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

- IBAMA; 

VII - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; e 

VIII - Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional. 

Parágrafo único. O Comitê-Executivo será coordenado pelo Ministério do 

Meio Ambiente, que exercerá a função de Autoridade Nacional do PNC. 

 

 

A Autoridade Nacional do PNC, portanto, compete à União, por 

meio do Ministério do Meio Ambiente, cabendo-lhe (artigo 6.º): 

 

Art. 6º Compete à Autoridade Nacional do PNC: 

 

I - coordenar e articular ações para facilitar e ampliar a prevenção, 

preparação e a capacidade de resposta nacional a incidentes de poluição 

por óleo; 
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II - articular os órgãos do SISNAMA, para apoiar as ações de resposta definidas 

pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação; 

 

III - decidir pela necessidade de solicitar ou prestar assistência 

internacional no caso de incidente de poluição por óleo, em conjunto com 

o Grupo de Acompanhamento e Avaliação; 

 

IV - convocar e coordenar as reuniões do Comitê-Executivo; 

 

V - convocar e coordenar as reuniões do Comitê de Suporte, quando o PNC não 

estiver acionado; e 

 

VI - comunicar o acionamento do PNC aos órgãos e instituições integrantes do 

Comitê de Suporte. 

 

A sua vez, ao Grupo de Acompanhamento e Avaliação (formado pela 

Marinha do Brasil, IBAMA e ANP  - artigo 8.º)  compete “definir a significância do incidente, 

classificando-a como nacional ou não” e “tendo por base, de forma isolada ou em conjunto, os 

seguintes critérios” (artigo 17, do Decreto Regulamentador): 

 

Art. 17 (...) 

 

I - acidente, explosão ou incêndio de grandes proporções, que possam provocar 

poluição por óleo; 

 

II - volume descarregado e que ainda pode vir a ser descarregado; 

 

III - poluição ou ameaça significativa a corpos d'água e outros recursos 

naturais importantes quanto aos seus usos identificados ou à saúde 

pública, economia e propriedades; 

 

IV - sensibilidade ambiental da área afetada ou em risco; 

 

V - eficácia das respostas dos Planos de Emergência Individuais e de Área; 

 

VI - solicitação de ajuda do próprio operador da instalação, do comandante do 

navio ou do poluidor; 

 

VII - possibilidade de a descarga atingir águas jurisdicionais de países vizinhos; 
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VIII - poluidor não identificado, em áreas não cobertas por Planos de 

Área; e 

 

IX - outros critérios julgados relevantes. 

 

Parágrafo único. Constatada a significância nacional do incidente, o 

Grupo de Acompanhamento e Avaliação designará Coordenador 

Operacional e acionará o PNC. 

 

 

O mais relevante a se extrair do dispositivo legal é o seu parágrafo único, 

o qual, de forma cristalina sedimenta que “CONSTATADA A SIGNIFICÂNCIA NACIONAL 

DO INCIDENTE, O GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DESIGNARÁ 

COORDENADOR OPERACIONAL E ACIONARÁ O PNC”. 

 

Cabe perguntar: ainda resta alguma dúvida se o caso 

gravíssimo em exame é de significância nacional? 

 

Toda a zona costeira da Região Nordeste foi atingida. São 09 Estados da 

Federação impactados, o que corresponde a 1/3 do País. 

 

Fato é que, passados, mais de 50 (cinquenta) dias de significativos 

danos ambientais, sem identificação da fonte de origem, sem a mínima ideia da extensão 

do vazamento, tem-se, pelo menos, três situações claríssimas: 

 

I) O IBAMA se limita a fazer limpeza das praias. Nada é realizado 

para proteção da zona costeira e áreas sensíveis. De fato, como constatado, as autoridades 

ambientais aguardam que o óleo chegue às praias, esperando contar com a sorte que apareçam na 

menor quantidade possível, pois não há monitoramento aéreo para além de voos costeiros;  

 

II) A limpeza das praias, realizada a passos lentos e com equipes 

muito aquém do necessário, o é não de acordo com a extensão do dano, mas sim, conforme 

a “quantidade de pessoas treinadas nas áreas”; agora surge a informação de que tropas do 

Exército brasileiro atuarão nisso, o que talvez aumente o ritmo, a depender da quantidade do 

material humano envolvido; todavia, não se tem garantia de emprego de técnicas adequadas. 

 

III) Utiliza-se de métodos amadores enquanto existe todo um Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
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Nacional - PNC, aprovado por Decreto Regulamentador de Lei, para ser implementado. E, nesse 

passo, é essencial o acionamento e a implementação material do PNC, com o cumprimento 

de todos os requisitos normativos e sua execução com observação das melhores técnicas 

e o necessário aporte de recursos financeiros, que deverão provir da União, uma vez que 

não se tem, por enquanto, a origem da fonte causadora. 

 

Ademais, é tão visível a necessidade de se dar início ao PNC em 

exame, ante a caracterização evidente da SIGNIFICÂNCIA NACIONAL do desastre am-

biental que afeta, remarque-se, toda a Região Nordeste, que, com base somente em dados 

oficiais, a imprensa nacional tem narrado a imensidão do problema, como visto no item precedente. 

Está, há muito tempo, visível aos olhos de todos, no Brasil e no mundo. 

 

E para além da “significância nacional” caracterizada por todas as infor-

mações e registros fotográficos trazidos à colação,  e como forma de demonstrar o óbvio, tem-se 

que, com propriedade, a doutora e professora sênior da Universidade de São Paulo (USP), Yara 

Schaeffer Novelli3, uma das mais experientes peritas brasileiras em danos ambientais por vazamento 

de óleo, sedimenta, em recente entrevista concedida (11/10/2019), que: 

 

“(...) 

“Estamos sendo feitos de tolos”, alerta a mais expe-

riente perita brasileira em danos ambientais por va-

zamento de óleo 

 

“Estamos sendo tratados feito tolos”. A frase resume a revolta de Yara Schaeffer 

Novelli, doutora e professora sênior da Universidade de São Paulo (USP), em 

relação ao vazamento de óleo que já é considerado o maior desastre am-

biental do Nordeste. Ela foi a primeira perita judicial da primeira ação civil 

 
3 Yara Schaeffer-Novelli Bacharel e Licenciada em Historia Natural pela Universidade do Brasil (1965), Mestre 

em Oceanografia Biológica, pela Universidade de São Paulo (1970), Doutora em Ciências: Zoologia, pela 

Universidade de São Paulo (1976) e Livre-Docente em Oceanografia Biológica, pela Universidade de São Paulo 

(1991). Livre-Docente, aposentada, encontra-se como Professora Sênior da Universidade de São Paulo, desde 1998, 

onde continua respondendo pelo BIOMA-Centro de Ensino e Informação sobre Zonas Úmidas Costeiras Tropicais, 

com Enfase no Ecossistema Manguezal. Tem experiência de várias décadas na área de Oceanografia, com ênfase 

em Oceanografia Biológica, atuando principalmente nos seguintes temas: manguezal, impacto ambiental e 

ecologia de ecossistemas costeiros tropicais. Membro titular do Comitê Nacional de Zonas Úmidas-CNZU/MMA 

como representante da Rede MangueMar; Membro Titular no Grupo de Assessoramento Técnico-GAT do Plano 

de Ação Nacional de Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal na Costa 

Brasileira - PAN Manguezal (CNPT/ICMBio/MMA); Membro do SCC/IUCN Mangrove Specialist Group (IUCN-

União para a Conservação da Natureza). Representante titular da Sociedade Civil/CONAMA junto ao Gi-GERCO. 

Extenso e qualificado currículo na Plataforma Lattes, em http://lattes.cnpq.br/6791992397542072. 
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pública movida no Brasil por dano ambiental, em 1983, num rompimento de 

oleoduto da Petrobras na Baixada Santista. Naquela época, o Brasil tinha recém-

publicado e regulamentado a Lei 6938, de 1981, da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

 

Desde então, leis, normas, protocolos, planos nacionais e experiências foram 

sendo acumulados. Marcos legais não faltam, mas eles não estão sendo cumpri-

dos. O descaso e o silêncio do governo federal são ensurdecedores. A 

Marco Zero Conteúdo conversou por quase 1h ao telefone com a cientista, con-

siderada umas das maiores conhecedoras do assunto no País e sócia-fundadora 

da ONG Instituto Bioma Brasil. 

 

“Nós (o Brasil) começamos com o pé errado. Mas, com todo esse tempo 

– as primeiras manchas de óleo apareceram em 30 de agosto -, para mim 

foi intencional não se envolver pessoas e grupos que poderiam definitiva-

mente ter colaborado. Teríamos tudo para ter agido de forma organizada, 

legal e dentro das normas desde o primeiro momento em que se avistou 

óleo chegando às praias. Não precisa de muito, está tudo aí no Google”, 

avalia Yara, autora de mais de 100 artigos científicos e escritora ou organi-

zadora de mais de 40 livros. 

 

A Lei 9.966, de 2000, estabelece o que deve ser feito em termos de preven-

ção, controle e fiscalização de poluição causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. 

São os princípios básicos a serem seguidos por todos os tipos de embar-

cações, portos, plataformas e instalações, nacionais ou estrangeiros, que 

estejam em águas brasileiras. 

 

“Está tudo lá, mastigado”, reforça. A lei mostra desde o que deve ser feito 

quando se registram as primeiras aparições de óleo, como classificar, con-

trolar, prevenir e transportar as substâncias, incluindo marcos legais de 

infrações e punições, além de elencar quem são os responsáveis pelo cum-

primento. 
 

A legislação, porém, não está sendo cumprida. Foi necessário que o pro-

blema se espalhasse assustadoramente para que, só no último sábado (7) – quase 

40 dias depois dos primeiros registros -, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) deter-

minasse que a Polícia Federal e a Marinha investigassem as causas e as responsa-

bilidades do que, com atraso, passou a ser considerado um crime ambiental de 

grandes proporções. As ações de mitigação e prevenção estão sendo reali-

zadas num trabalho de formiguinha, que muitas vezes envolve mais o ati-

vismo do que o cumprimento governamental. 
 

Nada deveria ter sigilo, explica Yara: “o próprio Plano Nacional de Con-

tingência diz que imprensa tem que ser comunicada e que é para haver 

https://www.facebook.com/institutobiomabrasil/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9966.htm
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reuniões diárias e divulgações de tudo que está acontecendo. Eu fico 

pasma, esse é o adjetivo que configura o que estou sentindo no momento”, 

lamenta. 

 

A professora explica que a Lei 9.966 também atribuiu ao Ministério do 

Meio Ambiente a responsabilidade na identificação, localização e defini-

ção dos limites das áreas ecologicamente sensíveis à poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas. 

 

Em 2008, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 

estabeleceu que esse mapeamento deveria ser representado pelas chamadas Car-

tas SAO (Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo). A 

maior parte das bacias nordestinas são mapeadas: Ceará e Potiguar (Rio 

Grande do Norte), em 2004; Sul da Bahia, em 2013; Sergipe-Alagoas/Per-

nambuco-Paraíba, em 2013; e Pará-Maranhão/Barreirinhas, em 2017. Es-

sas cartas se juntam à Lei 9.966. Mas isso também não aconteceu, e agora o va-

zamento já atingiu mais de 2 mil quilômetros de costa. 
 

“As Cartas SAO identificam a sensibilidade ambiental que deve ser protegida, os 

recursos biológicos sensíveis ao óleo. Está tudo lá, cheio de figurinhas, mapa, 

bichos, atividades socioeconômicas que podem vir a ser prejudicadas”, frisa Yara. 

 

Isso significa, portanto, que o governo federal deveria estar protegendo o 

que já está mapeado e usando imagens de satélite para prevenção, para 

saber onde colocar as barreiras de contenção e absorção. “O Porto de Suape, 

por exemplo, é obrigado a ter essas barreiras. O mesmo vale para a Petrobras 

no Recôncavo Baiano. E onde elas estão?”, questiona a professora. “Até 

palha de coqueiro poderia ter sido colocada na praia”, diz ela para provar 

mais uma vez o quão absurda é a situação. 

 

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) do Governo de 

Sergipe, que declarou situação de emergência e onde o óleo já atingiu a 

foz do Rio São Francisco, informou que a Petrobras não tem mais dispo-

níveis as boias absorventes que seriam enviadas para conter as manchas 

de óleo no Rio Vaza Barris, em Aracaju. O estado precisará investir R$ 100 

mil na compra dos equipamentos. 

 

Como se não bastassem a Lei 9966 e as Cartas SAO, ainda existe um Plano Na-

cional de Contingência, de 2012, que prevê as medidas a serem tomadas pelo 

governo diante de grandes vazamentos de petróleo no mar e que deveria ter sido 

ativado desde o início para evitar que problemas maiores acontecessem. 
 

Na época em que foi anunciado, período ainda de início da exploração do 

pré-sal, o plano tinha um orçamento de R$ 1 bilhão, uma espécie de seguro 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=575
https://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo.html
https://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo.html
https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2019/10/10/petrobras-nao-tem-boias-de-contencao-das-manchas-para-sergipe-diz-adema.ghtml
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/audiencias-publicas/audiencias-publicas/08-05-2012-definicao-e-criacao-de-novos-modelos-eficazes-de-prevencao/apresentacoes/marco-antonio-almeida
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/audiencias-publicas/audiencias-publicas/08-05-2012-definicao-e-criacao-de-novos-modelos-eficazes-de-prevencao/apresentacoes/marco-antonio-almeida
https://oglobo.globo.com/economia/plano-de-contingencia-contra-vazamentos-de-petroleo-tera-1-bi-4053506
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que funciona apenas em caso de grandes acidentes, nos quais os respon-

sáveis não são identificados imediatamente. 

 

“(...) 

 

“Estou realmente abismada e aborrecida. Estamos passando para os bra-

sileiros que ouvem essas notícias há mais de um mês que a gente paga aos 

pesquisadores que não sabem dizer nada. Não posso ver uma coisa dessas 

e não reagir. Temos obrigação legal e cidadã de tentar contribuir e cola-

borar. Fomos financiados a vida inteira pra fazer uma devolutiva para so-

ciedade”, comenta a cientista da USP. 

 

(...)“Já vi áreas costeiras em São Paulo impactadas por óleo, é bem diferente dessa 

quantidade que está chegando ao Nordeste. E imaginar que esse óleo sofreu in-

temperismo e já mudou muito… Essa mancha quando foi exposta pela primeira 

vez na superfície do mar, era enorme. Ela vai secando, se dissolvendo na coluna 

d’água, perdendo componentes, grudando mais e diminuindo o tamanho da man-

cha”, ensina. 

 

Se esse óleo realmente tiver sido despejado em alto-mar, a recomen-

dação era que se tivesse usado tensoativos, como se fossem deter-

gentes que dissolvem o material. Mas agora que o material está na 

costa, essa ação não é recomendada, porque podem fazer mal aos 

seres humanos, à fauna e à flora. 

 

A curto prazo, os danos já estão sendo conhecidos: tartarugas mortas, filhotes 

que não estão podendo ser chegar ao mar nos locais de desova, redes de pesca e 

corais sujos de óleo. Os tratores que estão sendo usados para a limpeza das praias 

estão levando uma camada considerável de areia da superfície onde há muita vida, 

isso sem contar com a compressão da areia. “Isso é uma perda muito grande. 

 

Há animais, crustáceos pequenos, larvas e outros organismos vivos importantes 

para o início da cadeia alimentar”, mostra Yara. Eles são inclusive alimentos para 

as aves que se deslocam do hemisfério norte para cá para se alimentar na época 

de inverno. As algas sujas de óleo tendem a ir para o fundo do mar e lá se de-

comporem. “Muita coisa é irreversível, um efeito crônico de longo prazo”.(...) 

 

 

(informação disponível em http://marcozero.org/estamos-sendo-feitos-de-tolos-alerta-a-mais-experiente-

perita-brasileira-em-danos-ambientais-por-vazamento-de-oleo/, acesso em 12/10/2019) 
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8. O EVIDENTE NÃO ACIONAMENTO DO PLANO 

NACIONAL DE CONTINGÊNCIA PARA INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR 

ÓLEO EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL – PNC 

 

A documentação juntada aos autos pela União, em sua manifestação 

preliminar, em realidade comprova exatamente o que o Ministério Público Federal afirma e 

reafirma nesta Ação Civil Pública. NÃO FOI ACIONADO, nos termos do Decreto 

8.127/2013, o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em 

Águas sob Jurisdição Nacional – PNC. NÃO FOI ACIONADO. 

 

Deveras, os documentos trazidos à colação pela União demonstram, sim, 

que 99,99% das ações realizadas o são de monitoramento em busca de manchas de óleo (onde 

aparecem e não aparecem), espera pelo óleo chegar nas praias e, após, limpeza de praias (e ainda 

assim a ritmo lento e sem o emprego das técnicas e agilidade necessárias). 

 

Ora pois, o acionamento e a essência da implementação do Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 

Nacional – PNC está toda prevista em ato normativo, no Decreto 8.127/2013. 

 

A União, porém, sob o pretexto de um ineditismo que não existe, como 

veremos, opta em atuar à margem do regramento. E é a própria União que diz isso: 

 

“Em suma, o PNC está instaurado, com as soluções sendo tomadas 

com as devidas adaptações necessárias a uma resposta 

ambientalmente mais eficiente ao desastre, não sendo possível ou 

recomendável ter "irrestrita observância de todas as diretrizes, regramentos 

e procedimentos" do PNC, sob pena de diminuir a capacidade de resposta e 

poder contribuir para o agravamento do dano ambiental”. 

 

O PNC está instaurado, com as soluções sendo tomadas com as devidas 

adaptações necessárias a uma resposta ambientalmente mais eficiente ao desastre? 

 

Com qual base técnica, científica e normativa? 
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Isso é muito grave. Se o Poder Judiciário avalizar esse modo de 

proceder estará concedendo carta branca ao Poder Executivo para ignorar todo e qualquer 

arcabouço normativo. Amanhã pode ser o dia de afastar inúmeros dispositivos constitucionais 

sob essa mesma alegação de que são “fatos inéditos” e o que se faz são apenas “devidas adaptações 

necessárias” como forma de dar melhor e mais eficientes ao problema. 

 

Não é possível, em absoluto. O Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC tem um 

formatação ampla, à altura do desastre socioambiental em exame e, mais que isso, abarca 

instrumentos indispensáveis para a capacidade de resposta e que, por óbvio, vão muito 

além de ações de monitoramento, espera e limpeza de praias. 

 

Nessa trilha, cumpre tecer várias considerações a respeito dos principais 

argumentos – e documentos – apresentados pela União.  

 

 

8.1 DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE 

PODERES. TEM RAZÃO A UNIÃO, MAS UMA RAZÃO ÀS AVESSAS. 

NECESSIDADE DE SE FAZER CUMPRIR OS REGRAMENTOS EXISTENTES 

 

A União tem razão ao alegar a ocorrência de violação ao Princípio da 

Separação dos Poderes. Mas é uma razão às avessas. Explica-se. 

 

A demanda judicial em tela, ao buscar que o Poder Judiciário determine 

o acionamento e a implementação material e integral do Plano Nacional de Contingência 

para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, não traz à luz 

eventual substituição do Poder Judiciário em função que é do Poder Executivo. 

 

Ao contrário, o que se almeja é que o Poder Judiciário corrija o 

Poder Executivo, pois este sim violou o Poder Legislativo ao não observar o Decreto 

8.127/2013, feito por ele próprio, mas que regulamentou a Lei 9.966/2000.  

 

O Poder Regulamentar, como cediço, embora seja do Poder Executivo 

deve ser utilizado nos limites permitidos pelo Poder Legislativo. E de nada serve o Poder 

Executivo observar esse regramento ao fazer o Decreto Regulamentador e, à frente, 
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justamente quando se mostra necessária sua aplicação, simplesmente o ignorar e agir 

conforme o entendimento dos gestores do momento, ou nas palavras da própria União 

“COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÃO NECESSÁRIAS”. 

 

A propósito, quando a União aduz que “não dispõe o Poder Judiciário 

nem o Ministério Público Federal de estrutura nem de condições técnicas para avaliar a 

complexidades de incontáveis circunstancias de ordem natural, técnica, logística, gestão etc, para 

decidir pela instalação ao não do PNC, tampouco de suas ações, alcance e coordenação”, vale 

ressaltar que a presente Ação Civil Pública em momento algum defende algo sequer 

semelhante a isso. Mas, tampouco, Judiciário e MPF devem se sujeitar a deliberação do 

Executivo tomadas ao arrepio das normas, porquanto se entende no poder de as 

interpretar, repise-se, “COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÃO NECESSÁRIAS”. 

 

O que se quer, remarque-se, é que os regramentos existentes sejam 

cumpridos. As diretrizes estão nas leis e regulamentos. Não podem surgir dos ocasionais 

detentores do poder. Assim é que deve ser o Estado Democrático de Direito. Essa é a 

República Federativa do Brasil. A normatividade precisa ser restabelecida, sobretudo 

quanto se trata de um grave desastre ambiental e cujo principal texto normativo (Decreto 

8.127/2013) foi elaborado, anos a fio, de modo a garantir, em situações como a atual, o 

emprego das melhores técnicas e de tudo que a ciência, inclusive como prevenção e 

precaução, produziu e produz para dar a melhor resposta possível. 

 

 

 

8.2 O INEDITISMO DO DESASTRE AMBIENTAL É OUTRO: 

DESMISTIFICANDO A VERSÃO PROPAGADA PELA UNIÃO 

 

A União, não somente em sua manifestação preliminar, mas em vários 

locais, inclusive em público, reiteradamente destaca o “ineditismo” desse incidente com óleo, como 

se fosse algo jamais visto, pensado, estudado ou ocorrido no Brasil.  

 

É algo que não corresponde à realidade. 

 

E, sem dúvida, o desconhecimento dos gestores que estão à frente, 

pela União, desse desastre ambiental, está diretamente relacionado ao não acionamento 

e à não implementação do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição 

por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC. 
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É que ao não observar o que e como deve ser feito, a União (leia-se 

os gestores ocasionais) simplesmente não tem contato com os maiores especialistas do 

Brasil, nem com as técnicas mais adequadas e muito menos com os documentos 

elaborados, de forma científica, multiprofissional e detalhada para se lidar em situações 

dessa gravidade, a exemplo das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo. 

 

Ora pois, historicamente, dentre as várias centenas de acidentes com 

vazamento de óleo ocorridas e atendidas na costa brasileira, cenários com ocorrência de manchas 

órfãs são comuns, especialmente nas áreas portuárias, normalmente de pequenas dimensões e 

volumes. Inédita sim é a dimensão catastrófica destas manchas órfãs no Nordeste 

atingindo mais de 2.200 km (dois mil e duzentos quilômetros) de costa. 

 

Outrossim, também não é inédito no Brasil o cenário com manchas 

com elevada densidade, placas de pixe, e de subsuperfície. Diversos vazamentos no Brasil 

tiveram a presença/ocorrência de óleos densos, resultado das características originais do óleo 

vazado (Classe IV ITOPF) ou do seu intemperismo (evaporação, solubilização, dispersão, fot-

ooxidação, biodegradação, etc.). Podem ser citados como exemplos o acidente da Baía da 

Guanabara e vazamentos no TEBAR com óleos densos do Pós Sal (nas décadas de 80-90) e com 

óleos de outros países no Brasil (por exemplo o acidente com óleo Cheng-Li em São Sebastião) 

nos anos 90, dentre outros. O adensamento do óleo original pelo intemperismo, podendo 

resultar inclusive em seu afundamento e sedimentação é uma situação esperada, inclusive 

nas modelagens de dispersão do óleo através dos balanços de massa. 

 

 Deveras, os famosos agregados-óleo-mineral (OMA – Oil Mineral 

Agregates) são internacionalmente reconhecidos como processo de subducção do óleo, 

especialmente em áreas estuarinas ou com elevadas concentrações de material em suspensão (LEE 

& STOFFYN-EGLI, 2001; STOFFYN-EGLI & LEE, 2002; OMOTOSO et al., 2002). Portanto, 

a sedimentação de óleo intemperizado não é uma situação inédita no Brasil e faz parte da 

rotina das emergências com vazamento de óleo. 

 

É bastante simples: basta a União, e seus gestores de momento, 

consultarem especialistas no Brasil e no mundo ou estudarem a bibliografia existente que 

entenderão que o “ineditismo” que imaginam existir não existe. 

 

 

8.3 A CONFUSÃO ESTABELECIDA PELA UNIÃO. 

DIFERENÇA ENTRE ADOTAR PROVIDÊNCIAS E ACIONAR E IMPLEMENTAR 

O PLANO NACIONAL DE CONTINGÊNCIA PARA INCIDENTES DE POLUIÇÃO 
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POR ÓLEO EM ÁGUAS SOB JURISDIÇÃO NACIONAL – PNC. OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA UNIÃO SÃO PROVA CONTRA ELA: NADA DE PNC 

 

Os relatos apresentados pela União, e documentos respectivos, tão-

somente demonstram que a Marinha do Brasil, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP vêm atuando, mediante uma série de atos formais e de execução em 

relação ao grave desastre ambiental. Todavia, o que se tem feito (não obstante os esforços e 

aqui vale sim, como o MPF tem feito em todos os locais em que se debate o tema, reiterar 

o registro e aplaudir a dedicação de servidores públicos dos mais diversos órgãos, não só 

do Nordeste, mas de Norte a Sul do Brasil) não corresponde, nem de longe, a acionamento 

e implementação do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por 

Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional - PNC. 

 

Com a devida vênia, observar, registrar, comunicar e, o mais grave, 

se limitar a esperar o óleo chegar à costa e tão somente proceder à limpeza das praias (e 

ainda assim a passos lentos e sem as técnicas adequadas) somente reafirma a omissão da União 

quanto ao seu dever de cumprir os regramentos existentes. 

 

Ademais, os esforços para se identificar a origem do óleo, claro, são 

importantes. Mas isso não é o mais urgente. As áreas sensíveis e vulneráveis, em termos 

socioambientais, dos 09 Estados do Nordeste, precisam de proteção e a União (em termos de 

comando central) pouco ou nada faz a respeito. O cenário só não é mais grave, frise-se, devido à 

elogiável dedicação de servidores públicos federais, estaduais e municipais, que a despeito da 

omissão dos órgãos centrais da União, seguem fazendo tudo que podem. 

 

À frente, a União também registra uma série de comunicações realizadas 

e que comprovariam o acionamento do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de 

Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional - PNC. 

 

A União traz seus números e diz, por exemplo: 

 

(...) 

“Ao todo, a Marinha do Brasil já empregou mais de 1.500 militares de 48 

Organizações Militares, distribuídos em 15 Navios de Superfície, 2 

helicópteros da MB, 1 aeronave de asa fixa da FAB, 63 viaturas, 2 

Grupamentos de Fuzileiros Navais, 21 equipes de Inspeção Naval e 5 

Centros de Comando das Operações, tendo realizado até hoje 1.062 
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Inspeções Navais”. 

 

(...) 

Outrossim, no gerenciamento dos incidentes de poluição, o IBAMA, 

conforme a vasta documentação ora anexada aos autos, além de fazer a 

identificação de áreas sensíveis, tem monitorado as praias e coordenado 

os trabalhos de limpeza das prefeituras, dos órgãos estaduais de meio 

ambiente, além de atuar no planejamento operacional e estratégico, 

emitindo relatórios diários, em conformidade com o manual do PNC . O 

IBAMA já empregou, além do trabalho direto de servidores seus, 2 

helicópteros e 1 aeronave de asa fixa. 

 

(...) 

A PETROBRAS, sob demanda do IBAMA, também tem contribuído 

com o GAA ( art. 9º do Decreto nº. 8.127/2013) com meios aéreos (2 

helicópteros), pessoal e recursos materiais. Além dos 100 (cem) 

funcionários da estatal disponibilizados, contratou mais 1700 para ajudar 

nas limpezas das praias, ativou 5 Centros de Defesa Ambiental e 9 Centros 

de Resposta a Emergência. 

 

“(...) 

Percebe-se pela documentação anexa que ações estão sendo tomadas 

pelos órgãos envolvidos, comunicados pelo Ofício Circular 

1132/2019/MMA, bem como por Estados e Municípios, pela liderança 

ou decisão do GAA, contribuindo para mitigar os danos ambientais 

decorrentes do aparecimento de óleo na costa nordestina brasileira”. 

 

 

É de se ressaltar que a União tenta convencer com números o que 

não consegue demonstrar com ações concretas. E, de novo, como não acionou devidamente 

o PNC, insiste em retóricas no sentido de que tudo faz e o faz “com as devidas adaptações 

necessárias”. Ao consignar, por exemplo, que o IBAMA atua identificando as áreas sensíveis, 

esquece, ou desconhece, que isso já está identificado há muito tempo.  

 

Vale ressaltar, mais uma vez, as Cartas de Sensibilidade Ambiental e o 

próprio MAPEAMENTO AMBIENTAL PARA RESPOSTA À EMERGÊNCIA NO MAR 

– MAREM, (http://www.marem-br.com.br/) o qual foi elaborado a partir de um Acordo de 

http://www.marem-br.com.br/
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Cooperação Técnica entre o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA).   

 

Formou-se, pois, um banco de dados, o MAREM, “que permite uma 

análise detalhada e ágil da região ocasionalmente afetada por um derramamento de óleo”. 

 

A União, que diz ter acionado e estar executando o PNC, porém, ignora 

tudo isso e mais. Talvez sejam “as devidas adaptações necessárias”. 

 

Os documentos apresentados pela União são prova contra ela 

própria. Prova cabal de que não acionou o PNC, tampouco o implementa nos termos do 

Decreto Regulamentador (Decreto 8.127/2013). O que faz é o que quer, não o que a 

normatividade, com profunda base científica, determina. 

 

A um, observe-se o Ofício Circular nº. 1132/MM enviado pelo Ministro 

do Meio Ambiente a diversos Ministros de Estado e outros órgãos, entre os dias 11 e 14/10/2019:  

 

“(...) 

Assunto: PNC/Designação do Coordenador Operacional aos 

órgãos e instituições integrantes do Comitê de Suporte. 

 

Senhor (...), 

 

Tendo em vista comunicação recebida na data de 08 de outubro p.p., 

instruída com a recomendação adotada pelo Grupo de Acompanhamento 

e Avaliação – GAA, na condição de Autoridade Nacional do Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em 

Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, instituído pelo Decreto n.º 8.127, 

de 22 de outubro de 2013, e com fundamento na competência 

estabelecida no inciso VI do Art. 6.º, venho comunicar aos órgãos e 

instituições integrantes do Comitê de Suporte, a designação da Marinha 

do Brasil como Coordenador Operacional, nos termos do inciso I, 

parágrafo único do Art. 9.º do Decreto 8.127, de 2013, para o 

prosseguimento das medidas previstas nos dispositivos retro referidos”. 

 

É isso o acionamento do Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC? 
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É sério? 

 

É mais uma dentre as “devidas adaptações necessárias”? 

 

Um desastre ambiental dessa magnitude, atingindo desenfreadamente os 

09 Estados do Nordeste e é isso que a União (e a Autoridade Nacional, o Ministério do Meio 

Ambiente) tem apresentar como acionamento do PNC? 

 

Ora pois, o Decreto Regulamentador (Decreto 8.127/2013) é de clareza 

solar ao determinar que o Grupo de Acompanhamento e Avaliação – GAA deverá definir a 

significância do incidente, classificando-o como nacional ou não. Constatada a significância 

nacional designará Coordenador Operacional e acionará o PNC (artigo 17 e parágrafo único). 

 

Isso não foi feito. 

 

E por qual razão isso é importante? 

 

Ora pois, acionar o PNC não é mero ato formal de meia página de 

ofício feito às pressas. É evidente o seu caráter substancial.  

 

Deveras, ao se reconhecer a “significância nacional” e demonstrar isso e 

modo bem elaborado começa, desde o princípio, a impulsionar a relevância que o PNC deve ter, 

porquanto seu objetivo é “permitir a atuação coordenada de órgãos da administração 

pública e entidades públicas e privadas para ampliar a capacidade de resposta em 

incidentes de poluição por óleo que possam afetar as águas sob jurisdição nacional, e 

minimizar danos ambientais e evitar prejuízos para a saúde pública” (artigo 1.º do Decreto 

8.127/2013). Tudo tem uma razão de ser, por óbvio. 

 

A comunicação ao Comitê de Suporte, como realizada pelo ofício 

supracitado, parece retratar a dimensão do desastre ambiental?  

 

Não dá nenhuma diretriz, não pede nada, não marca uma reunião, 

não solicita um auxílio, não explica nada de concreto. Nada. 

 

E o Comitê de Suporte, que deve ser envolvido, de verdade, no caso, 

pode aportar uma infinitude de recursos materiais e humanos, indispensáveis. 
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Eis a relevância do Comitê de Suporte (artigo 11 do Decreto): 

 

(...) 

Art. 11. O Comitê de Suporte será composto por representantes dos 

seguintes órgãos e entidades:  

 

I - Casa Civil da Presidência da República;  

 

II - Ministério da Justiça:  

a) Departamento de Polícia Federal; e  

b) Departamento de Polícia Rodoviária Federal;  

 

III - Ministério da Defesa:  

a) Marinha do Brasil;  

b) Exército Brasileiro; e  

c) Força Aérea Brasileira;  

 

IV - Ministério das Relações Exteriores;  

 

V - Ministério da Fazenda:  

a) Secretaria do Tesouro Nacional; e  

b) Secretaria da Receita Federal;  

 

VI - Ministério dos Transportes;  

 

VII - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:  

a) Instituto Nacional de Meteorologia;  

 

VIII - Ministério do Trabalho e Emprego;  

 

IX - Ministério da Saúde;  

 

X - Ministério de Minas e Energia:  

a) Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP;  

 

XI - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;  

a) Secretaria de Orçamento Federal;  

 

XII - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação:  

a) Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE;  

 

XIII - Ministério do Meio Ambiente;  

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;  
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b) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; e  

c) Agência Nacional de Águas - ANA;  

 

XIV - Ministério da Integração Nacional:  

a) Secretaria Nacional de Proteção e de Defesa Civil;  

 

XV - Ministério da Pesca e Aquicultura;  

 

XVI - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e  

 

XVII - Secretaria de Portos da Presidência da República:  

a) Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ.  

 

E isso é assim para que de fato exista uma sinergia de atuação à 

altura do desastre ambiental em curso. É fundamental todos esses órgãos engajados, 

cientes da “significância nacional”, chamados para discutir e colaborar, aportar recursos 

materiais e humanos etc. Mas a União, frise-se, não leva isso a sério. Para ela, basta fazer 

o que entende adequado “com as devidas adaptações necessárias”. 

 

A dois, nesse toar, é imprescindível também a observância, dentre outros 

dispositivos, do §3.º do artigo 11 do Decreto, que determina: 

 

(...) § 3º Em caso de incidente de poluição de óleo de significância 

nacional, constatado o risco de toque de óleo na costa brasileira ou 

quando ocorrer em águas interiores, deve ser convidado a 

participar do Comitê de Suporte um representante do órgão 

estadual do Meio Ambiente de cada Estado afetado. 

 

 

E então, porque os 09 Estados do Nordeste não têm esse 

representante participando do Comitê de Suporte? Aqueles que mais têm contato direto 

com as áreas, as populações, as características socioambientais?  

 

De novo, são “as devidas adaptações necessárias”? É preciso, sim, 

insistir nisso, para deixar claro o quanto a União tenta demonstrar uma realidade que não 

existe. O PNC não foi acionado e implementado como determinado a regulamentação 

decorrente da lei. A União se limita a fazer o que quer e como quer. 
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A três, outro aspecto relevante. 

 

Os relatórios diários do Coordenador Operacional juntados pela 

União aos autos não guardam correspondência com as diretrizes do Plano Nacional de 

Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. 

 

Mais uma vez, como o MPF tem asseverado, as ações se limitam 

basicamente ao monitoramento para verificar se aparecem ou não manchas e limpeza de 

praias; há a preocupação com a imprensa e também se demonstra em alguns trechos que mangues 

foram atingidos, a foz do rio São Francisco foi impactada etc.  

 

Repita-se: constatações, registros de informações e limpeza de 

praias. Isso, nem de longe, correspondente ao PNC acionado e implementado.  

 

Uma observação importante: não se está a dizer que as ações realizadas 

não exijam esforço, dedicação e trabalho diuturno dos envolvidos (isso existe e todos estão de 

parabéns e merecem reconhecimento). Entretanto, essas atividades desconectadas com o 

PNC tão-somente comprovam o quanto ele não foi verdadeiramente acionando e muito 

menos está sendo implementado. Relevantes instrumentos do PNC são ignorados. 

 

 

A quatro, a falta de observância da União ao Plano Nacional de 

Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional e suas 

diretrizes é tamanha que nem sequer procedimentos operacionais simples funcionam. A 

respeito, observe-se o Relatório do IBAMA, de 12/10/2019, juntado pela própria União aos autos: 

 

Relatório do IBAMA de 12/10/2019 

 

Entraves Atuais e Futuros:  

(...) 

• Necessidade de orientação padronizada para as equipes de campo que 

acompanham a limpeza;  

 

• Falta de equipamentos e pessoal para trabalhar no evento 

(administrativo e operacional);  

 

• Distância do PC com integrantes da estrutura de comando;  
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• Distância do PC da equipe de comando da Petrobras e ações de campo;  

 

• Falta de envolvimento prático de outras instituições;  

 

• Alteração de planejamento pelas equipes de campo (ICS 204), sem 

prévio aviso conforme estrutura do ICS. 

 

 

E não é diferente o Relatório da Coordenação-Geral de Emergências 

Ambientais, da Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, de 02/10/209, juntado pela União: 

 

(...) 3.1. Considerando que a população não possui conhecimento de 
como agir diante da presença de um animal oleado encalhado na praia;  
 
3.2. Considerando que a devolução de animal oleado ao mar pode levá-lo 
a óbito;  
 
3.3. Considerando que o Ibama está desautorizado de dar entrevista 
e repassar informações à imprensa; Sugerimos rever a 
desautorização de comunicação com a imprensa em situações 
emergenciais com vistas a salvar a vida de animais, além de orientar 
a população sobre a presença de óleo nas praias através de 
entrevistas e materiais de divulgação.  
 
3.4. Considerando que no início do incidente não havia protocolos e 
procedimentos visando orientar as equipes do IBAMA de como proceder 
em caso de encontro com animais oleados;  
 
3.5. Considerando que nem todos os animais mortos foram recolhidos e 
encaminhados para necrópsia;  
 
3.6. Considerando que não houve coleta de óleo de todos os animais;  
 
3.7. Considerando a necessidade de materialidade para instrução de 
processo administrativo e abertura de inquérito policial;  
 
Sugerimos que em caso de ocorrência de outros incidentes 
envolvendo fauna oleada, os procedimentos elaborados e 
apresentados neste processo sejam adotados desde o início, 
principalmente no que se refere a coleta das carcaças para 
necrópsia e coleta do óleo nos animais. 
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E então, o IBAMA “está desautorizado de dar entrevista e repassar 

informações à imprensa”? Isso parece anteder às diretrizes do PNC? 

 

A realidade normativa é outra.  

 

O Coordenador Operacional, em conjunto com os demais integrantes do 

Grupo de Acompanhamento e Avaliação, e com o apoio do Comitê de Suporte tem, entre outros 

deveres, o de entregar à Autoridade Nacional relatórios do que fez, dentre outras medidas, 

em termos de (artigo 10, inciso VIII, alínea “b”): 

 

“(...) 

ações de comunicação social e institucional realizadas, que conterá 

os registros de comunicação ao poluidor, às autoridades, às 

comunidades envolvidas e ao público em geral, sobre o andamento 

das operações e desdobramentos do incidente, e as ações de 

recuperação previstas para a área atingida; e 

 

É muito grave quando um documento do próprio IBAMA, trazido aos 

autos (em meio a outros tantos que pouco dizem), revela que o que vigora é a “lei do silêncio”.  

 

Via de consequência, é cada vez mais visível e notório que o o Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 

Nacional – PNC, nos termos dos regramentos respectivos, não foi acionado e tampouco 

está sendo implementado como determinado o ordenamento jurídico. 

 

 

8.4 A COMPROVAÇÃO, EM DEZ ASPECTOS ESSENCIAIS, DO 

NÃO ACIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PNC - PLANO NACIONAL DE 

CONTINGÊNCIA PARA INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO EM ÁGUAS 

SOB JURISDIÇÃO NACIONAL, NESSE DESASTRE SOCIOAMBIENTAL 

 

Os argumentos são muitos. A realidade inafastável. Para fins de melhor 

visualização e compreensão, porém, serão apresentados, a seguir, dez aspectos que comprovam o 

não acionamento e implementação do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição 

por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional- PNC, a saber:  
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8.5 OS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DO PNC - PLANO 

NACIONAL DE CONTINGÊNCIA PARA INCIDENTES 

 

O Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo 

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC estabelece, de forma clara e específica, seus 

instrumentos, no artigo 21 do Decreto 8.127/2013: 

 

Art. 21. A fim de atingir seus objetivos, o PNC contará com os seguintes 

instrumentos: 

 

I - cartas de sensibilidade ambiental ao óleo e outros dados ambientais das áreas 

atingidas ou em risco de serem atingidas; 

 

II - centros ou instalações estruturadas para resgate e salvamento da fauna 

atingida por incidente de poluição por óleo; 

 

III - planos de ação dos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais em 

incidentes de poluição por óleo; 

 

IV - Planos de Emergência Individuais e de Área para combate a incidentes de 

poluição por óleo; 

 

V - programas de exercícios simulados; 

 

VI - redes e serviços de observação e previsão hidrometeorológica; 

 

VII - serviço meteorológico marinho; 

 

VIII - Sisnóleo; 

 

IX - Sistema de Comando de Incidentes; e 

 

X - termos de cooperação, convênios e instrumentos congêneres. 

 

 

 

Cabe salientar que esses instrumentos, que devem ser utilizados, 

estão previstos, como disposto no caput do artigo em referência, para que o PNC atinja seus 
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objetivos. E isso está estampado logo no artigo 1.º do Decreto Regulamentador, relembre-se: 

 

Art. 1.º Fica instituído o Plano Nacional de Contingência para Incidentes 

de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional - PNC, que fixa 

responsabilidades, estabelece estrutura organizacional e define diretrizes, 

procedimentos e ações, com o objetivo de permitir a atuação 

coordenada de órgãos da administração pública e entidades 

públicas e privadas para ampliar a capacidade de resposta em 

incidentes de poluição por óleo que possam afetar as águas sob 

jurisdição nacional, e minimizar danos ambientais e evitar 

prejuízos para a saúde pública. 

 

 

Eis que, em termos de instrumentos para garantir o alcance dos 

objetivos do PNC, evidencie-se que eles estão enumerados em 10 incisos. A União, nos autos 

ou fora deles, sequer os refere, fator que se agrava, e muito, quando se trata das medidas 

necessárias à proteção de áreas sensíveis e vulneráveis nos 09 Estados do Nordeste. 

 

A respeito, cumpre destacar o instrumento do PNC listado em primeiro 

lugar, as Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo, as chamadas Cartas SÃO. 

 

De pronto, colaciona-se a contribuição (realizada, a pedido do MPF, 

especificamente para essa causa) da doutora e professora sênior da Universidade de São Paulo 

(USP), Yara Schaeffer Novelli, a qual explicita de forma clara que: 

 

“(...)  

De plano deveriam ser consultadas as Cartas de Sensibilidade ao 

Óleo (https://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibili-

dade-ao-oleo.html) onde consta o Mapeamento de Sensibilidade Am-

biental ao Óleo da Zona Costeira e Marinha, correspondente às 

áreas/bacias correspondentes.  

 

(...) constituem ferramentas essenciais e fonte primária de informa-

ções para o planejamento de contingência e para a implementação 

de ações de resposta a incidentes de poluição por óleo, permitindo 

identificar os ambientes com prioridade de proteção e as eventuais 

áreas de sacrifício, possibilitando o correto direcionamento dos re-

cursos disponíveis e a mobilização adequada das equipes de con-

tenção e limpeza.  

http://?
http://?
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Além disto, as Cartas SAO têm um enorme potencial para emprego no 

planejamento ambiental da zona costeira e marinha, reforçando os instru-

mentos políticos e administrativos de ordenamento territorial. 

 

- Estratégico (em escala da ordem de 1:500.000, abrangendo toda a área 

de uma determinada bacia, ou de bacias contíguas, em caso de bacias me-

nores);   

 

- Tático (em escalas de 1:150.000, para todo o litoral da bacia mapeada); 

 

- Operacional ou de detalhe (em escalas de 1:10.000 a 1:50.000, para 

locais de alto risco/sensibilidade). 

  

Em relação ao conteúdo, as Cartas SAO incluem quatro grupos de 

informações principais: 

 

-Sensibilidade ambiental do litoral ao óleo; 

 

- Recursos biológicos sensíveis ao óleo existentes na área da carta; 

 

- Atividades socioeconômicas que podem ser prejudicadas por der-

ramamentos de óleo ou afetadas pelas ações de resposta. 

  

- Informações para a implementação de ações de resposta a derra-

mes, como estradas de acesso à costa, aeroportos, rampas para bar-

cos, padrões de circulação oceânica e costeira, fontes potenciais de 

poluição por óleo e derivados etc. 

 

 

Nenhuma palavra, nenhuma ação, pela União (nem nos autos, nem fora 

deles), no que se refere às Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo. 

 

E a razão parece muito evidente: mesmo diante da normatividade e 

da base científica que embasa o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por 

Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, como assinalado, a União dele faz uso “COM AS 

DEVIDAS ADAPTAÇÃO NECESSÁRIAS”, seja lá o que isso quer dizer. 
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É de bom tom salientar que a própria página oficial do Ministério do 

Meio Ambiente, ao apresentar as Cartas de Sensibilidade ao Óleo – Cartas SAO 

(https://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo.htm, acesso em 

24/10/2019), ressalta a importância delas nos seguintes termos: 

 

“As Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo (Cartas 

SAO), constituem ferramentas essenciais e fonte primária de informações 

para o planejamento de contingência e para a implementação de ações de 

resposta a incidentes de poluição por óleo (...) 

 

A Lei Nº 9.966, de 28 de abril de 2000, atribuiu ao Ministério do Meio Ambiente 

responsabilidades na identificação, localização e definição dos limites das áreas 

ecologicamente sensíveis com relação à poluição causada por lançamento de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. 

Além disto, a Resolução CONAMA n° 398, de 11/06/2008, insere as Cartas 

SAO no conteúdo mínimo dos Planos de Emergência Individuais (PEI) 

para determinados empreendimentos. Por sua vez, o Decreto n° 4.871, de 

06/11/2003, estabelece que os Planos de Área para o combate à poluição 

por óleo em águas sob jurisdição nacional deverão conter mapas de 

sensibilidade ambiental, conforme as especificações e normas técnicas 

para elaboração das Cartas SAO. (...)” 

 

(...) As bacias foram mapeadas conforme seguinte histórico: Ceará e Potiguar 

(2004); Santos (2007); Espírito Santo (2010); Sul da Bahia (2013); Sergipe-

Alagoas/Pernambuco-Paraíba (2013); Foz do Amazonas (2017); Pará-

Maranhão/Barreirinhas (2017); Campos (2017); Pelotas (2017). 

 

 

Deveras, fato é que as Cartas de Sensibilidade ao Óleo – Cartas SAO 

constituem excepcional instrumento (instrumento normativo e de base técnico-científica, o 

primeiro previsto no PNC, remarque-se) à disposição das autoridades e que devem ser 

utilizados em desastres ambientais como o que está em curso na Região Nordeste. 

 

A União, porém, as ignora. 

 

 

https://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/cartas-de-sensibilidade-ao-oleo.htm
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É relevante trazer à colação, nesse contexto, a título exemplificativo, o 

trabalho conjunto realizado pelos pesquisadores Alexandre Pereira Cabral, Douglas F. M. Gherardi, 

Eduardo Baptista, Dieter Muehe, João L. Nicolodi e Letícia Reis de Carvalho (então vinculados a 

FUGRO Oceansatpeg S.A, ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais–INPE/DSR, à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/IGEO e ao Ministério do Meio Ambiente – 

SQA/GERCOM4). A respeito, os estudiosos retratam a metodologia utilizada: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Em http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/11.15.23.51.45/doc/3785-3788.pdf, acesso em 24/10/2019. 

http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/11.15.23.51.45/doc/3785-3788.pdf
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De igual modo, como relevantes instrumentos para desastres 

ambientais dessa natureza, como o que está em curso na Região Nordeste, tem-se os Planos 

de Emergência Individuais e os Planos de Área para combate a incidentes de poluição por 

óleo, além de “outros dados ambientais das áreas atingidas ou em risco de serem atingidas” 

(artigo 21, inciso I, parte final; e inciso IV do Decreto 8.127/2013). 

 

Nesse toar, importantes se mostram, também, os denominados 

PLANOS DE EMERGÊNCIA PARA VAZAMENTO DE ÓLEO – PEVOs, e inseridos 

neles, os PLANOS ESTRATÉGICOS DE PROTEÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS 

(PPAVs), que contêm procedimentos e fluxogramas relacionados a região de praias, região de 

manguezal, região fluvial e estratégias específicas em relação a toda zona costeira. 

 

A propósito, cabe salientar, novamente, a necessidade de que se utilize do 

MAPEAMENTO AMBIENTAL PARA RESPOSTA À EMERGÊNCIA NO MAR – 

MAREM, (http://www.marem-br.com.br/) com emprego das melhores e mais adequadas 

técnicas, o qual, de igual modo, vem sendo solenemente ignorado pela União. 

 

O MAREM, vale lembrar, foi elaborado a partir de um Acordo de 

Cooperação Técnica entre o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA). 

 

Formou-se, pois, um banco de dados, o MAREM, “que permite uma 

análise detalhada e ágil da região ocasionalmente afetada por um derramamento de óleo”. 

Vale consignar, também, que com o Acordo de Cooperação Técnica foram criados dois projetos: 

um de Proteção e Limpeza da Costa e outro de Proteção à Fauna. 

 

Os trabalhos têm como objetivos, dentre outros: 
 
- a identificação de trechos da costa que devem ser prioritariamente 
protegidos; 
 
- avaliação de condição de acesso para equipes operacionais; 
 
- apresentação de estratégias recomendadas para a proteção da 

http://www.marem-br.com.br/
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costa e limpeza do litoral; 
 
- identificação de espécies vulneráveis e que devem ser 
prioritariamente protegidas; 
 
- identificação de áreas que devem ser prioritariamente protegidas; 
 
- criação de banco de dados com informações georreferenciadas 
que serviriam como guia estratégico no caso de uma emergência. 
 

 

Nesse prisma, a título de exemplo e para melhor visualização, observe-se 

o que deve ser realizado no âmbito do estuário do rio Sergipe (que é federal e localizado na 

capital sergipana), e que apresenta alta sensibilidade à presença de óleo - ISL 10 (Anexos 

II.3.5.3-2 a II.3.5.3-12 – item específico III.4.3.1.2  - PPAVs – no PEVO-SEAL5 – anexo): 

 

 

(...) A partir do diagnóstico ambiental dos municípios de Aracaju e Barra dos 

Coqueiros, no estado de Sergipe, foi identificado o estuário do Rio Sergipe como 

local onde será necessária a elaboração prévia de estratégias para o combate a 

vazamentos de óleo. O mapa operacional SEAL-104A apresenta a estratégia prevista 

para atuação neste estuário. (...) 

 

Para atuação no estuário, são deslocados imediatamente os recursos 

apresentados na tabela III.4.3.1.2-2 abaixo. 

 

Equipamento Quantidade 

Barreiras de contenção e acessórios para sua utilização 540 m 

Barreiras de interface e acessórios para sua utilização 80 m 

Barreira absorvente 120 m 

Recolhedores 3 un 

Bombas de transferência e acessórios para sua utilização  4 un 

Tanque Terrestre (5m3) 2 un 

Tanque Flutuante (5m3) 3 un 

Kit de Limpeza de praia  4 un 

Big Bags  20 un 

 

 
5 É válido relembrar que o PEVO-SEAL (juntado aos autos) é o Plano de Emergência para Vazamento de Óleo, 
Bacia Sergipe Alagoas, dentro do qual estão os PPAVs respectivos. 
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Outrossim, observe-se o quanto os PLANOS ESTRATÉGICOS DE 

PROTEÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS (PPAVs) são detalhados: 

 

 

 

 

Com efeito, como visto, os PPAVs estão repletos de mapas, 

inclusive esse supratranscrito, contendo as áreas sensíveis, no caso, da costa sergipana 

(recifes de coral, mangue, restinga etc) e espécies de faunas e peculiaridades (avifauna, área de 

concentração de avifauna, quelônios/tartarugas, área de produção de quelônios/tartarugas, área 

de alimentação de quelônios/tartarugas, área de concentração de quelônios/tartarugas etc). 
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A riqueza de detalhes dos PPAVs é excepcional, não apenas trazendo 

fluxogramas e procedimentos, mas também mapas classificatórios e específicos: 
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De novo, outro exemplo de detalhamento, sobre a presença de 

cetáceos (golfinhos, botos, baleias) na costa sergipana, no verbo: 

 

E assim o é, sucessivamente, em relação aos estuários dos rios sergipanos 

e todas as áreas sensíveis e vulneráveis, e vale para os demais Estados da Região Nordeste. 

 

 Os PPAVs, assim como as CARTAS DE SENSIBILIDADE AO 

ÓLEO – CARTAS SAO - são um instrumentos valiosos e indispensáveis para a imediata 

adoção das providências protetivas necessárias em desastres ambientais como o que está 

em curso na costa sergipana e em toda a costa nordestina. 

 

 E tudo deve ser utilizado “com emprego das melhores e mais 

adequadas técnicas”, ou seja, quando se for utilizar barreiras de proteção, por exemplo, devem 

ser aquelas adequadas para a área e para a modalidade do óleo, mais ou menos denso, já que tem 

sido diversa a ocorrência no caso. Igualmente para o procedimento de resgate de fauna, para 

a limpeza de praias, para a proteção dos mangues, para a destinação do óleo recolhido etc.  

 

E técnicas existem e devem, com urgência, ser empregadas. 

 

Fato é que todos os planos de ação e proteção existentes são úteis 

e necessários no caso em exame, para Sergipe e para toda a Região Nordeste. 

 

Deveras, se rapidamente implantados, os procedimentos estabelecidos na 

Resolução CONAMA 398, são efetivos para a presente situação, mesmo com este cenário de 

mancha órfã de grandes dimensões e intemperizada. Com logística de pessoal, equipamentos 

e técnicas adequadas, previstas nos PEIs6 aprovados na área, nos PEVO e seus PPAVs, 

bem como na base de dados MAREM e das CARTAS SAO, é possível o controle e 

minimização dos efeitos ambientais e socioeconômicos do acidente. Atualmente existem 

tecnologias e expertise capazes de atuar efetivamente em situações como a presente e minimizar 

 
6 PEI = Plano de Emergência Individual. 
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suas consequências. Obviamente as diretrizes da Resolução Conama 398/08 refletidas nos 

PEIs e PAs precisam ser ajustadas à realidade local e sua dinâmica temporal ao longo da 

emergência. A maior importância dos Planos (PEI, PA, PNC) está na efetiva e rápida organização 

da EOR7, Comando Unificado e das frentes operacionais, de forma integrada e eficiente para 

implantação dos procedimentos visando o acompanhamento das etapas da resposta. 

 

 

8.5.1 – A eficácia das barreiras de proteção: necessidade de 

modalidades e técnicas adequadas. A adequação a estuários e áreas vulneráveis 

 

O MPF, a todo instante, judicial e extrajudicialmente, refere a necessidade 

do emprego das melhores e mais adequadas técnicas.  

 

As barreiras de proteção são, sim, absolutamente relevantes e fazem 

parte de um todo maior de medidas protetivas. Não devem ser simplesmente colocadas e mais 

nada. Igualmente, se for uma ação isolada a utilidade pode ser baixa. 

 

É de muito mais que isso que se está a tratar 

 

Diante da dinâmica de correntes dos estuários, com mesomarés semidiur-

nas, o movimento das marés e da cunha salina geram também intensa movimentação do óleo nestes 

locais. Na maré enchente, o óleo tende a acompanhar o movimento da cunha salina para dentro 

dos estuários. Nesta situação óleo remanescente e presente na costa (onshore) pode ser direcionado 

também para o estuário. Na maré vazante, o óleo tende a seguir o recuo da cunha salina e o movi-

mento das correntes para a boca do estuário. Considerando a presença de manguezais nas margens 

dos estuários, e que estes são os ambientes prioritários a serem protegidos, o uso de barreiras de 

contenção e barreiras de praia é uma técnica essencial a ser composta com os demais procedi-

mentos. Esta técnica deve estar associada aos monitoramentos por terra, água e ar, que devem 

direcionar as ações de contenção preventivas (e remoção), bem como aos procedimentos de remo-

ção e limpeza do óleo confinado, de modo reativo ou preventivo.  

 

Os estuários apresentam vazões especificas e dentro de cada um deles há 

áreas com correntes intensas (canais e corpos centrais do estuário) bem como áreas abrigadas e 

deposicionais (manguezais e seu entorno) onde é possível operar com barreiras com técnicas e 

estratégias específicas. As correntes de maré e de deriva litorânea definem a direção e intensidade 

 
7 EOR = Estrutura Organizacional de Resposta. 
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do fluxo das águas. Assim, observa-se a constante inversão do sentido do fluxo de acordo com a 

maré, o que é um aspecto relevante na gestão das ações de contenção e remoção do óleo. 

 

 

Figura - Exemplos de uso de barreiras (tipo shore boom) para 

confinamento de manchas de óleo em áreas rasas e proteção da linha de costa. 
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Fonte: https://www.nauticexpo.com/pt/prod/lamor/product-44254-334655.html 

 

Associados às barreiras de contenção, devem ser adotados os procedimentos de recolhimento 

(recolhedores, caminhões e bombas a vácuo, absorventes naturais e sintéticos). Isso é técnica. 

 

 

8.5.2 – Outros aspectos técnicos em relação às áreas sensíveis e 

vulneráveis que devem ser protegidas no âmbito do Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional - PNC. O USO DE 

BARREIRAS DE PROTEÇÃO COMO PARTE DE UM TODO 

 

As ações de combate devem ser concentradas nestas áreas para impedir 

que o óleo penetre rio adentro, especialmente durante os períodos de preamar onde o fluxo das 

águas força a entrada do óleo para o interior do estuário. Um importante aliado no combate 

para a proteção destas áreas sensíveis é a técnica de deflexão (desvio) de manchas para 

áreas pouco sensíveis e que viabilizem a sua remoção. Sendo assim, as técnicas para 

deflexão devem ser adotadas de forma concomitante com os procedimentos de contenção 

e remoção caso haja risco de áreas sensíveis serem afetadas. 

 

 

https://www.nauticexpo.com/pt/prod/lamor/product-44254-334655.html
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8.5.3 – Deflexão de Manchas (Zonas de Sacrifício) 

 

É relevante buscar e identificar, em toda a área afetada, nos 09 

Estados da Região Nordeste, pontos de deflexão que podem ser considerados na proteção 

de áreas sensíveis. Estes ambientes passam a ser considerados como opções para desvio e 

confinamento de manchas de óleo que estejam derivando ou ameaçando os manguezais, planícies 

de marés e baixios de elevada sensibilidade. Segmentos consolidados artificiais como muros de 

arrimo, enrocamentos, também são opções de áreas de deflexão. 
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Fonte: https://www.nauticexpo.com/pt/prod/lamor/product-44254-334655.html 

 

 

 

 

 

https://www.nauticexpo.com/pt/prod/lamor/product-44254-334655.html
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Figura – Técnicas de deflexão possíveis de serem utilizadas para proteção de ambientes sensíveis 

 
Fonte: Porto de Vitória 

 

 

A deflexão das manchas de óleo para estes pontos pode 

efetivamente proteger ambientes sensíveis que estejam na rota do óleo e possibilita a sua 

contenção e remoção. Para isso poderão ser utilizadas as barreiras de contenção normalmente 

em formações redundantes (diversos lances paralelos ou em cascata).  Nestes casos, o uso de 

barreiras redundantes, quando necessário, é adotado apenas em pontos, cenários e momentos 

específicos (onde há maior dificuldade de confinamento de manchas por forte correnteza). 

 

 

8.5.4 – Considerações e recomendações relativas  

às barreiras de contenção – DE NOVO, USO INTEGRADO 

 

É cabível pontuar perante esse DD. Tribunal Regional Federal que quando 

o MPF, extrajudicial e judicialmente, enfatiza que sejam empregadas “as melhores e mais adequadas 

técnicas” (que os demandados ou não conhecem ou não querem conhecer, mesmo diante desse 

cenário de desastre ambiental em toda a Região Nordeste) é de disso que se está a falar: 

 

• Considerar barreiras de contenção estrategicamente mobilizadas e 

posicionadas com técnicas corretas nas áreas mais vulneráveis para 

lançamento criterioso e com eficiência avaliada e comprovada. 
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• O uso de barreiras deve ser integrado de forma estratégica em toda 

a operação como instrumento efetivo para proteção de áreas 

sensíveis em cenários específicos. 

 

• O monitoramento detalhado das áreas vulneráveis e sensíveis (como 

as fozes dos rios) deve subsidiar a decisão de implantação e retirada 

das barreiras tanto para deflexão para zonas de sacrifício como para 

proteção dos manguezais, de acordo com a evolução dos cenários. 

 

• A contenção com barreiras nas zonas de deflexão deve estar 

associada a procedimentos de remoção e limpeza. 

 

 

• Áreas de deflexão devem ser consideradas nos estuários. 

 

Observação: importante destacar que este óleo intemperizado por 

longos períodos é propício à formação de mousse (emulsão óleo-água), processo constatado em 

vários locais da costa, inclusive na foz dos rios e sobre praias e rochas. Esse processo de formação 

de mousse resulta no aumento significativo do volume original do óleo. 

 

Figura – Mousse do óleo intemperizado. 

 
Fonte: Diario do Poder 
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Outrossim, adicionalmente observa-se que o óleo presente nas pedras 

e outros ambientes e não recolhido sofre os efeitos da insolação e com o aumento da 

temperatura aumentam sua fluidez, liberando resíduos mais leves remanescentes. 

 
 

Figura – Hidrocarbonetos mais leves e tóxicos liberados pelo óleo intemperizado pelo aumento da temperatura. 

 

 
Fonte: O Popular 

 

8.5.5 – Considerações sobre os procedimentos de limpeza 

 

Os procedimentos de limpeza dos ambientes atingidos devem ser 

previamente definidos seguindo as melhores técnicas visando proteger a biota e os 

ecossistemas de danos adicionais (Lopes et al. ,2006). E o que se faz não passa nem perto disso. 

 

8.5.5.1 Limpeza de praias 

Especial atenção deve ser dada às praias com presença de quelônios 

(tartarugas) em fase reprodutiva, onde procedimentos específicos devem ser adotados. Importante 

considerar que as praias estão sujeitas à dinâmica e mobilização de areia pelo vento e pelo 

hidrodinamismo local, resultando no deslocamento ou soterramento do óleo, o que dificulta seu 

reconhecimento e remoção. As técnicas e procedimentos atualmente em curso nas áreas 

afetadas devem ser redefinidas e ajustadas de forma ambientalmente adequada e eficazes 

na remoção total do óleo e minimização de geração de resíduos de forma desnecessária.  
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A remoção manual com rastelos não se mostra plenamente eficiente para 

retirar as placas e pelotas de óleo intemperizado. Não estão sendo usados os rodos de praia 

previstos nos PEIs e indicados para este cenário.  Em diversos pontos, há registros de sacos 

plásticos com óleo, rompidos e vazando, na praia e contaminando novas áreas, inclusive no 

supralitoral, área propicia à concentração de ninhos de tartarugas. 

 

Figura – procedimento inadequado, adotado para armazenar óleo em limpeza de praia 

 

 
Fonte: revista planeta/ DW/TERRA 

 

Figura – Uso de máquinas pesadas na zona entremarés – Procedimento contraindicado. 
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Fonte: liberal.com.br 

 

De igual modo, importante ressaltar que recifes areníticos, terraços 

exumados, concreções lateríticas, baixios e planícies de maré são ambientes também atingidos pelo 

óleo e que ainda carecem de ações efetivas de limpeza em toda a área afetada. 

Figura - Recifes areníticos, terraços exumados, concreções lateríticas atingidos pelo óleo. 

 
Fonte: G1 

 

Figura – Manguezais atingidos pelo óleo em Subauma (BA) 
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Fonte: G1 

 

As áreas de deflexão e zonas de sacrifício necessitam que o óleo 

confinado pelas barreiras de contenção seja efetivamente recolhido e a área submetida à limpeza 

para que não resulte em fonte de contaminação secundária. 

 

Figura – Enrocamentos rochosos artificiais definidos como áreas de deflexão do óleo no rio Sergipe. 
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Fonte: polemicaparaiba.com.br 

 

 
Fonte: G1 

 

 

Figura – Planície de maré contaminada com óleo, litoral de Sergipe. 

 

 
Fonte: diário do comércio 

 

 

8.5.5.2 Gestão de resíduos 

 

A gestão dos resíduos, envolvendo a implantação de áreas adequadas para 

disposição temporária, armazenamento, transporte e destinação do óleo não vem sendo 

plenamente implantada em todas as áreas afetadas. Essa é uma realidade inafastável. 
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8.5.6 Atravessar barreiras e fechar foz de rios X realizar deflexões: 

segurança à navegação – técnicas adequadas 

 

As técnicas recomendadas para realizar deflexões e direcionar o óleo para 

áreas de coleta em rios e regiões estuarinas, preveem estratégias em geral diferentes de 

simplesmente atravessar uma barreira de contenção de uma margem a outra do curso d’água, 

transversalmente ao sentido da corrente, impedindo assim a navegação e submetendo a barreira 

de contenção em sua região central (seio) a uma força de corrente bastante elevada. 

 

Fato é que, apesar de variar com o tipo e quantidade do óleo, 

características hidro e morfodinâmicas do local, além da estratégia a que se propõe, o método 

recomendado de instalação de barreiras de contenção nestas áreas para a deflexão do óleo e 

contenção em áreas de coleta ou sacrifício prevê a instalação em ângulos variados, utilizando-se 

favoravelmente dos meandros do curso d’água e das forças hidrodinâmicas para o fim a que se 

propõem. As figuras ilustrativas abaixo mostram a deflexão do óleo pela instalação de 

barreiras de contenção em forma de cascata. 

 

 
Fonte: (MPF, 2018). 

http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2018/caso-

haidar/anexos-apendices-pae-porto-vila-conde/apendice-g-fichas-operacionais.pdf 

 

 

http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2018/caso-haidar/anexos-apendices-pae-porto-vila-conde/apendice-g-fichas-operacionais.pdf
http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/documentos/2018/caso-haidar/anexos-apendices-pae-porto-vila-conde/apendice-g-fichas-operacionais.pdf
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(Porto do Itaqui, 2012) 

http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/_files/arquivos/PEI.pdf 

 

 

Nessa trilha, pela observação da ilustração é possível notar que os 

métodos recomendados de instalação de barreiras de contenção nestes casos não preveem a 

restrição do tráfego de embarcações no local, pois há espaço para passagem entre os lances de 

barreiras (cascatas). Além disso, considerando a necessidade de ajustes constantes destas 

formações conforme variação das condições locais, especialmente da maré, e coleta 

constante do óleo acumulado nestas áreas pelo sistema, é necessário prever 

monitoramento in loco com embarcação e equipe especializada no local, o que por si só 

já representa uma forma de sinalização e auxílio ao tráfego de embarcações. Também vale 

pontuar que se pode instalar nas barreiras de contenção faixas reflexivas, para fácil identificação 

noturna por parte de eventuais navegantes (embarcações de pesca e de lazer, por exemplo). 

 

Figura – Barreira de contenção com boias de sinalização. 

 

http://www.portodoitaqui.ma.gov.br/_files/arquivos/PEI.pdf
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Em relação à questão de eficiência das barreiras de contenção em 

águas rápidas e sua perda de eficiência a partir de 1 nó de corrente, cabe esclarecer que 

estas medidas são realizadas considerando a força da corrente sobre o óleo acumulado no 

seio da barreira, instalada transversalmente ao sentido da corrente no curso d’água. Nestes 

casos, a barreira de contenção para áreas abrigadas começa a perder eficiência (mais que 5%), 

acima de 1 nó de corrente. Todavia, conforme anteriormente mencionado, a técnica 

recomendada para estes casos não prevê a instalação das barreiras transversalmente à 

corrente de uma margem a outra nas áreas que se deseja proteger.  

 

A utilização de deflexões em forma de cascata ou outro método adequado 

para o ambiente e objetivo específico, não prevê o acúmulo do óleo no seio da barreira de 

contenção para recolhimento, o que possibilitaria a perda de eficiência comentada. A estratégia 

prevê apenas o desvio (deflexão), usando favoravelmente a corrente e outras forças hidrodinâmicas 

p/ concentrar o óleo no local definido como área de coleta ou sacrifício. Assim, não há sentido 

falar de limitação tecnológica das barreiras para este fim. 

 

Cabe ressaltar também que o monitoramento do sistema de contenção e 

deflexão instalado deve ser constante, de modo a ajustá-lo de acordo com variações de maré e 

outras alterações que se verifique no local, visando assegurar a sua eficiência e a segurança. 

 

Por fim, reforçando o argumento de que a perda de eficiência das 

barreiras de contenção para correntes acima de 1 nó não é uma limitação tecnológica para o 

método ora proposto, existem no mercado barreiras de contenção que suportam correntes de até 

5 nós com a mesma eficiência de contenção das barreiras convencionais em até 1 nó. 

 

Deveras, exemplo deste tipo de tecnologia é o equipamento 

norueguês denominado NOFI Current Buster®, o qual possui modelos para utilização desde 

áreas oceânicas, até áreas abrigadas. Todavia, apesar de não descartar o uso desta tecnologia, para 

o fim aqui proposto, as barreiras de contenção convencionais são adequadas e suficientes. 
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(NOFI, 2019) 

http://www.nofi.no/en/oilspill/nofi-current-buster-teknologi/nofi-current-buster-2 

 

 

 

8.6 A proteção das áreas sensíveis de toda a Região Nordeste é 

imprescindível... ou cada vez mais os danos serão irreparáveis 

 

A proteção das áreas sensíveis de toda a Região Nordeste é medida que 

se impõe. Ou as melhores e mais adequadas técnicas começam, de imediato, a ser 

implementadas, ou cada vez mais os danos serão irreparáveis. 

 

E o que dizer da previsão de que as manchas de óleo estavam indo 

para o Sul do Nordeste? De fato, e lamentavelmente pela igual ausência de medidas adequadas 

de proteção, a Baía de Todos os Santos e a Ilha de Itaparica, na Bahia, já foram afetadas.  

 

Não bastasse isso, contrariando as previsões das demandadas (que na 

verdade não sabem lidar com o desastre ambiental e não o admitem), fato é que o óleo 

voltou a “subir”, aparecendo em Alagoas, Pernambuco e Maranhão. 

http://www.nofi.no/en/oilspill/nofi-current-buster-teknologi/nofi-current-buster-2
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO NÃO REALIZADAS EM 

TEMPO E OUTROS ESTADOS VOLTAM A SER ATINGIDOS. 

 

Com efeito, as notícias se avolumam a cada dia. Como exemplo, o 

ocorrido recentemente em Alagoas e principalmente em Pernambuco, sede desse DD. 

Tribunal Regional Federal, na Praia dos Carneiros.  

 

E tudo isso tende a piorar por uma razão simples e grave: a fonte do 

óleo é desconhecida e pode estar vertendo até hoje, a quantidade não se sabe ainda, o modo como 

se movimenta no mar é incerto e, o mais grave, remarque-se: a UNIÃO não adota as medidas 

de proteção adequadas em relação às áreas sensíveis e vulneráveis. 

 

É assim no Nordeste todo. 

 

As imagens da Praia dos Carneiros falam por si: 
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O mar parece estar sendo adequadamente monitorado? 

 

As áreas sensíveis estão protegidas? 

 

O que mais é necessário para a União reconhecer que suas ações de 

resposta são insuficientes, inadequadas e sem a devida técnica (qualidade e quantidade)? 

 

É muito grave: isso poderia ser evitado. 

 

A questão é que muitos outros danos podem ser minimizados. 

 

 

Os fatos alarmantes mais recentes, como esse da Praia dos Carneiros, 

veiculados por toda a imprensa nacional, infelizmente, revelam o absurdo despreparo das 

demandadas para tratar desse desastre ambiental, não obstante existam técnicas e planos de 

proteção, muito bem elaborados pelos mais renomados profissionais do Brasil.  

 

Custa dinheiro? Sim. Custa, e não é pouco. 

 

A questão é definir se os demandados serão compelidos a fazer o 
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que lhes cabe (e nossos esforços como sociedade e nação têm sim cofres públicos, apesar da 

crise, aptos a custear tudo que é necessário). Ou, se ao contrário, os demandados prosseguirão 

economizando recursos financeiros para deixar, quem sabe, o mais trágico legado antiecológico às 

futuras gerações (que já é sentido, e muito ainda será, pelas gerações atuais).  

 

Nada mais inaceitável. 

 

Observe-se que o Ministro do Meio Ambiente, em entrevista ao portal 

G1,  declarou que “nós não sabemos quanto deste óleo ainda está no mar”8, o que exatamente 

confirma a essência e tudo o quanto explicitado nesta demanda judicial. 

 

Ora pois, considerando a sensibilidade socioambiental das áreas 

estuarinas que se pretende proteger, aliada à incerteza sobre a chegada de novas manchas de 

óleo à costa nordestina, não é cabível descartar a proteção de áreas sensíveis e afirmar que a 

estratégia neste caso é ineficaz e representa desperdício de recursos. 

 

Cabe reiterar, como bem explicitado na peça inaugural desta demanda 

judicial, de novo, ele, o Princípio 15 - Princípio da Precaução - da Declaração do Rio/92 sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, proposto na Conferência no Rio de Janeiro, em 

junho de 1992, no sentido de que “quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, 

a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental” 

(MMA, 2019). Uma outra forma de interpretação do Princípio da Precaução foi feita durante a 

Bergen Conference realizada em 1990 nos Estados Unidos: "É melhor ser grosseiramente certo 

no tempo devido, tendo em mente as consequências de estar sendo errado do que ser 

completamente errado muito tarde" (MMA, 2019). 

 

Assim sendo, não restam dúvidas de que existem alternativas 

técnicas e tecnológicas para efetuar a proteção de áreas sensíveis, promover a deflexão do 

óleo para áreas de coleta e realizar o recolhimento, prevenindo sua chegada a áreas 

altamente sensíveis como áreas de manguezal. Logo, não se deve falar de desperdício de 

recursos e descartar estas ações preventivas consagradas mundialmente, conforme as melhores 

técnicas e na esteira da mais renomada biografia especializada acerca do tema em exame. 

 

 
8Em https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/10/16/nos-nao-sabemos-quanto-deste-

oleo-ainda-esta-no-mar-diz-ministro-do-meio-ambiente-apos-sobrevoo-em-alagoas.ghtml:, 

acesso em 17/10/2019. 

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/10/16/nos-nao-sabemos-quanto-deste-oleo-ainda-esta-no-mar-diz-ministro-do-meio-ambiente-apos-sobrevoo-em-alagoas.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2019/10/16/nos-nao-sabemos-quanto-deste-oleo-ainda-esta-no-mar-diz-ministro-do-meio-ambiente-apos-sobrevoo-em-alagoas.ghtml
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9. O POSICIONAMENTO DOS ESTADOS DO NORTESTE 

 

A União, por fim, assevera que o Ministério Público Federal (que 

nesta demanda judicial tem como origem a articulação de seus membros com atribuição, repita-se, 

nos 09 Estados do Nordeste) desconhece “as atividades que com muito comprometimento 

vêm sendo desenvolvidas pelos órgãos federais envolvidos no PNC”. 

 

Sem maiores digressões, vejamos algumas recentes manifestações 

dos Governadores da Bahia e de Pernambuco, a respeito da questão em exame: 

 

(...) Governador da Bahia e ministro do Meio 
Ambiente discutem em rede social por causa 
de óleo nas praias do Nordeste 
 

Discussão começou neste sábado (19/10), após ministro Ricardo Salles 
comentar uma postagem que Rui Costa fez na quinta-feira (17/10) 

 

(...) 
Na postagem, Rui escreveu: ‘já foram removidos mais de 155 
toneladas deste material, entretanto precisamos de um 
posicionamento e de resoluções do Governo Federal, através 
da Marinha e do IBAMA, que são os responsáveis pelo cuidado 
com o oceano, mas continuam em silêncio’. 
 
Neste sábado, Ricardo Salles rebateu: ‘Estive pessoalmente na 
Bahia anteontem, percorri de Salvador a Praia do Forte. Eu vi 
centenas de fuzileiros navais, agentes do IBAMA, equipes 
municipais, mas não vi ninguém do Governo Estadual’. 
 
Algumas horas depois, Rui consta respondeu ao comentário 
de Salles: ‘De helicóptero realmente não tinha como ver. Fazer 
foto e dizer que trabalhou é muito fácil. Deixe de fazer política e 
trabalhe. O senhor já sabe o que causou esse gravíssimo acidente 
ambiental? Além de nada, o que o senhor fez? Não quero acreditar 
em preconceito contra o Nordeste’. 
 

(https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/10/19/governador-da-bahia-e-ministro-do-meio-
ambiente-discutem-em-rede-social-por-causa-de-oleo-nas-praias-do-nordeste.ghtml). 
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(...) Governador federal trata com 
improviso praias atingidas pelo óleo, diz 
governador de Pernambuco 
 
Paulo Câmara (PSB) disse esperar que governo ponha em funcionamento 
o Plano Nacional de Contingenciamento para incidentes dessa espécie 
 

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), afirmou na 
manhã desta segunda-feira (21) que o governo federal trata 
"no improviso" o vazamento de óleo que já atingiu 201 
localidades nos nove Estados do litoral nordestino. 
 
— É o maior acidente ambiental da história do Brasil e não 
pode ser tratado, depois de 50 dias, da forma improvisada 
como a gente está vendo nos dias de hoje — declarou Câmara. 
 
Paulo Câmara disse esperar que, após determinação da Justiça 
Federal em Pernambuco, o governo Jair Bolsonaro ponha em 
funcionamento o Plano Nacional de Contingenciamento para 
Incidentes de Poluição por Óleo. 
 
— O plano de contingência não foi colocado em funcionamento. 
A gente, diante da decisão da Justiça, espera que isso ocorra. É 
fundamental que o plano funcione — destacou o governador. 
 

 
(https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2019/10/governo-federal-trata-com-improviso-

praias-atingidas-pelo-oleo-diz-governador-de-pernambuco-ck20v7u79004p01lg3tu8fjhd.html) 

 
 

 

A verdade é que não deveria ser assim. Governo Federal e Governos 

Estaduais, e Municipais, precisam estar com sinergia total em desastres como esse.  

 

E é para isso que existe o Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – o PNC, o qual, de 

forma urgente precisa ser acionado e implementado integralmente com respeito à 

normatividade e base científica correspondentes. 

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/pernambuco/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/jair-bolsonaro/
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10 – DOS REQUERIMENTOS –  

DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL 

 

Ao teor do delineado, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL reitera 

os pedidos efetuados nesta Ação Civil Pública, pugnando sejam deferidos com a urgência que 

o caso requer, mediante ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para: 

 

10.1) conceder a tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil brasileiro, determinando-se, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), à UNIÃO e às demais 

demandadas que, cada qual em suas atribuições: 

 

10.1.1) acionem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo 

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, com irrestrita 

observância de todas as diretrizes, regramentos e procedimentos 

estabelecidos no Decreto N.º 8.157/2013, que regulamenta a Lei 

9.966/2000, de modo a ser efetivado, com a maior brevidade possível, 

o objetivo de assegurar “a atuação coordenada de órgãos da 

administração pública e entidades públicas e privadas para 

ampliar a capacidade de resposta” ao gravíssimo incidente 

ambiental de poluição por óleo que afeta todos os Estados da Região 

Nordeste, reconhecendo-se sua “significância nacional”; 

 

10.1.2) façam atuar, imediatamente após a implementação do Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo 

em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, a Autoridade Nacional, 

o Comitê Executivo, o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, o 

Coordenador Operacional e o Comitê de Suporte, com a devida 

observância aos artigos 5.º a 11 do Decreto N.º 8.157/2013, inclusive 

com a integral composição institucional nele prevista; 

 

10.1.3) determinem, em especial, ao Coordenador Operacional que 

cumpra fielmente seus deveres (artigo 10 do Decreto N.º 8.157/2013) 

e apresente relatórios semanais ao Juízo Federal, quanto a: 
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I - garantir, em ordem de prioridade, a segurança da vida humana, a pro-
teção do meio ambiente e a integridade das propriedades e instalações 
ameaçadas ou atingidas pela descarga de óleo; 

II - estabelecer centro de operações; 

III - exigir do poluidor ou dos responsáveis pelos Planos de Emergência 
Individuais e de Área, conforme o caso: 

a) as ações de resposta e seu acompanhamento; 

b) o apoio logístico e as condições de trabalho adequadas para o pessoal 
envolvido nas ações de limpeza ambiental; 

c) a disponibilidade, no local do incidente, dos equipamentos previstos 
nos Planos de Emergência Individual e de Área, e a colaboração quanto 
à mobilização dos equipamentos necessários; 

d) a proteção das áreas ecologicamente sensíveis; 

e) o resgate da fauna por pessoal treinado e seu transporte para centros 
de recuperação especializados; 

f) o monitoramento ambiental da área atingida; 

g) a adequação da coleta, do armazenamento, do transporte e da dispo-
sição dos resíduos gerados no incidente de poluição por óleo; e 

h) o emprego das tecnologias e metodologias de resposta, em conformi-
dade com a legislação; 

IV - assegurar que: 

a) as comunicações sejam realizadas adequadamente; 

b) os serviços de atenção às urgências, de assistência especializada e de 
vigilância em saúde ambiental estejam disponíveis; e 

c) as ações e recursos materiais e humanos empregados pelos órgãos da 
administração pública sejam documentados e contabilizados; 

V - manter a imprensa, as autoridades e o público informados da situa-
ção, e estabelecer centro de informações, quando couber; 

VI - acionar a Defesa Civil, quando necessário, para a retirada de popu-
lações atingidas ou em risco eminente de serem atingidas pelos inciden-
tes de poluição por óleo; 

VII - realizar reuniões periódicas com os participantes da ação de res-
posta para acompanhamento e controle das ações planejadas; e 

VIII - efetuar os registros do incidente, a serem entregues à Autoridade 
Nacional, que conterão, no mínimo: 

a) relatório técnico, com a caracterização do incidente, os métodos e os 
procedimentos utilizados nas ações de resposta; 

b) relatório das ações de comunicação social e institucional realizadas, 
que conterá os registros de comunicação ao poluidor, às autoridades, às 
comunidades envolvidas e ao público em geral, sobre o andamento das 
operações e desdobramentos do incidente, e as ações de recuperação 
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previstas para a área atingida; e 

c) relatório financeiro-administrativo consolidado, que discrimine 
recursos humanos e materiais aplicados no exercício de sua Coor-
denação e custos envolvidos na operação, com o objetivo de regis-
trar as despesas para mitigação do incidente e o posterior ressar-
cimento pelo agente poluidor. 

 

10.1.4) observem, quanto ao Comitê de Suporte, no que se refere à 

situação fática tratada nesta demanda judicial, o disposto no artigo 11, 

§4.º, do Decreto N.º 8.157/2013, convidando a participar desse 

específico colegiado “um representante do órgão estadual do 

Meio Ambiente de cada Estado afetado”; 

 

10.1.5) utilizem todos os instrumentos previstos para garantir a 

efetividade do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de 

Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, nos 

termos do artigo 21 do Decreto N.º 8.157/2013, quais sejam: 

 

I - cartas de sensibilidade ambiental ao óleo e outros dados ambientais 

das áreas atingidas ou em risco de serem atingidas; 

 

II - centros ou instalações estruturadas para resgate e salvamento da 

fauna atingida por incidente de poluição por óleo; 

 

III - planos de ação dos órgãos ambientais federais, estaduais e 

municipais em incidentes de poluição por óleo; 

 

IV - Planos de Emergência Individuais e de Área para combate a 

incidentes de poluição por óleo; 

 

V - programas de exercícios simulados; 

 

VI - redes e serviços de observação e previsão hidrometeorológica; 

 

VII - serviço meteorológico marinho; 

 

VIII - Sisnóleo; 
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IX - Sistema de Comando de Incidentes; e 

 

X - termos de cooperação, convênios e instrumentos congêneres. 

 

 

Requer-se, também, seja determinado à demandada UNIÃO, e às 

demais, que adotem todas as providências que se mostrem necessárias 

para disponibilizar os recursos (materiais e humanos) suficientes, a 

todos os órgãos e agentes envolvidos, públicos ou privados, para o 

efetivo cumprimento do Plano Nacional de Contingência para 

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 

Nacional – PNC, nos termos em que imposto por esse Juízo Federal 

(item precedente) e que comprovem, perante a Justiça Federal, inclusive 

com registros fotográficos, o cumprimento das medidas adotadas. 

 

Requer-se, a título cominatório, a imposição de astreintes9 em valor não 

inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por dia, em caso de 

descumprimento da decisão judicial, a ser revertido para ações 

socioambientais futuras na Região Nordeste. 

 

O MPF, por pertinente, comunica a esse DD. Tribunal Regional Federal 

que, para fins de operacionalização, fiscalização e com respeito à independência e autonomia de 

cada Estado da Federação envolvido, que uma vez implementado o Plano Nacional de 

Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional – PNC, 

membros do Ministério Público Federal em cada Estado da Federação atingido acompanharão a 

execução do PNC de acordo com as circunstâncias e especificidades socioambientais locais. 

 

 

 

 

 

 
9 Sem prejuízo da adoção de todas as medidas necessárias à efetivação do provimento específico ou de seu resultado 
prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 497, § único, do Novo Código de Processo Civil. 
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Por fim, considerando a complexidade e relevância do caso em exame, 

caso julgue oportuno esse DD. Relator, o MPF requer seja designada audiência pública de 

caráter especial, a ser realizadas no período de até 03 dias consecutivos, na cidade sede desse E. 

TRF, em Recife-PE, com a presença das partes e seus técnicos e, mediante convocação por edital, 

de todos aqueles integrantes de “órgãos da administração pública e entidades públicas e 

privadas”, nacionais ou internacionais, aptos a contribuir, com prévia inscrição justificada, de 

modo a se “ampliar a capacidade de resposta” a esse grave desastre ambiental, à luz do objetivo do 

Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 

Nacional – PNC (artigo 1.º e 6.º, III, do Decreto 8.127/2013 que regulamenta a Lei 9.966/2000). 

 

É o que requer o MPF de todo o Nordeste. 

 

 

Aracaju-SE, data do protocolo eletrônico. 

 

 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República em Sergipe 

 

 

 

LÍVIA NASCIMENTO TINOCO 

Procuradora da República em Sergipe 

 

 

 

RAQUEL DE MELO TEIXEIRA 

Procuradora da República em Alagoas 
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VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE 
Procuradora da República na Bahia 

 
 
 

NILCE CUNHA RODRIGUES 
Procuradora da República no Ceará 

 
 
 

 
HILTON ARAÚJO DE MELO 
Procurador da República no Maranhão 

 
 

 
ANTÔNIO EDÍLIO MAGALHÃES TEIXEIRA 

Procurador da República na Paraíba 
 
 

 
EDSON VIRGÍNIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República em Pernambuco 
 

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República no Piauí 
PRM Parnaíba-PI 

 
 

VICTOR MARIZ 
Procurador da República no Rio Grande do Norte 
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