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PR-145/2019 
 

Ao Senhor 
Jair Messias Bolsonaro 
Presidente da República Federativa do Brasil 
agendapr@presidencia.gov.br;  
gabinetepessoal@presidencia.gov.br 

 
Assunto: Óleo no Litoral do Nordeste Brasileiro 

 

Há mais de um mês uma mancha de óleo atingiu a costa brasileira na Região 

Nordeste afetando fortemente o litoral e os estuários dos vários estados da Região. Até o 

presente momento, faltam informações precisas sobre as dimensões da mancha, os seus 

impactos no ambiente e na saúde, e de ações efetivas de contingenciamento e mitigação. 

Diariamente a imprensa divulga a retirada de toneladas de óleo das praias do 

Nordeste. Fato louvável!  Entretanto, conduzido inadequadamente! A remoção tem sido 

feita com o auxílio da população e de profissionais, mas basta apreciar as fotos e vídeos 

para verificar que não estão utilizando equipamentos de proteção pessoal adequados: 

Botas, luvas, proteção de todo o corpo e o uso de máscaras para gases tóxicos. Vale 

ressaltar que o óleo libera compostos voláteis tóxicos que variam em quantidade e 

composição, especialmente quando expostos ao sol. 

Por outro lado, as ações divulgadas focam especialmente as praias onde a remoção 

é mais fácil pois o óleo é retirado junto com a areia. Entretanto os danos aos recifes, aos 

manguezais e aos paredões rochosos são muito mais impactantes do que nas praias, pois 

a remoção do óleo além de ser difícil não é efetiva. Nos recifes que são porosos, o óleo 

infiltra e permanece por várias décadas. O mesmo ocorre com os manguezais pois 

impactam o sedimento, a vegetação e toda fauna e flora podendo causar danos 

irreparáveis a curto e médio prazos. É preciso considerar também o efeito do óleo na água 

do mar, antes de chegar a costa, contaminando a flora e a fauna livre, principalmente o 

pescado que chega aos mercados locais contaminado. O dano ao ambiente e a saúde 

humana poderá ser extenso e longevo. 

Além dos órgãos já envolvidos é preciso contar com a participação efetiva dos 

Ministérios de Educação, Saúde, Ciência Tecnologia e Comunicações e Minas e Energia, 

entre outros. Merece destaque que o Brasil tem em suas Universidades e Institutos de 

Pesquisas especialistas que podem e devem ser chamados para contribuir para 

evitar danos maiores ao ambiente e a população nas áreas atingidas pela poluição com 

petróleo.  
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Também, é preciso ressaltar que o Brasil possui uma estrutura precária para 

acidentes envolvendo petróleo, particularmente em sistemas aquáticos. Faltam, por 

exemplo, radares que possibilitariam a detecção da presença de óleo em tempo real para 

que providências pudessem ser antecipadas. Sendo a Biodiversidade um patrimônio 

relevante, além dos ambientes naturais é preciso atenção com as Unidades de 

Conservação, pois em várias delas já há registro de óleo. É preciso envidar esforços para 

proteger o Arquipélago de Abrolhos. 

A população precisa ser informada adequadamente sobre a origem e extensão da 

mancha de óleo e dos perigos relativos ao ambiente e a saúde humana, inclusive ao 

consumir pescado e mariscos provenientes dos locais atingidos.  Os danos econômicos à 

Região Nordeste vão muito além dos provocados neste momento às atividades de turismo. 

Neste caso, também, os impactos serão danosos e longevos em toda a região. 

Nesse sentido a Academia Brasileira de Ciências se manifesta junto as Autoridades 

Federais, Estaduais e Municipais no sentido de alertar para os perigos e danos deste imenso 

derrame de óleo como também cobrar às autoridades ações efetivas de divulgação, 

contingenciamento e mitigação. 

Atenciosamente, 

 

 
Luiz Davidovich 

Presidente 


