
 

  

 

Compilação das ações de prevenção e preparação do Governo do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do Grupo 

de Trabalho Especial para Acompanhamento e Vigilância do Avanço das Manchas de Óleo na Costa Brasileira 

(Decreto Estadual 46.804/2019), bem como atuação como Comitê de Suporte no Grupo de Acompanhamento 

e Avaliação (GAA) do Plano Nacional de Contingência no atendimento emergencial do aparecimento de 

manchas de óleo de origem desconhecida nas praias do litoral brasileiro. 

 

Este formulário inclui ações da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, como coordenação do 

GTE, do Instituto Estadual do Ambiente, e da Defesa Civil Estadual.  

 
1. AÇÕES DE GESTÃO, INTERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E DIVULGAÇÕES REALIZADAS 

 

24.outubro.2019 

Publicação do Decreto n° 46.804, de 23 de outubro de 2019, que cria o Grupo de Trabalho 

Especial (GTE), para acompanhamento e vigilância diante do avanço das manchas de óleo na 

costa brasileira. Integram o GTE, sob liderança da Secretária de Estado de Ambiente e 

Sustentabilidade (SEAS) Dra. Ana Lúcia Santoro: a Superintendência Geral das Regionais 

(SUPGER/INEA), a Gerência de Operações em Emergências Ambientais (GEOPEM/INEA) e 

a Gerência de Informações Hidrometeorológicas e de Qualidade das Águas (GEIHQ/INEA). 

 

25.outubro.2019 

Realização da 1° reunião do GTE. A SEAS se reuniu com representantes da Marinha do Brasil 

(MB), Petrobras, Porto Açu, COPPE/UFRJ, e IBAMA.  Foi apresentado o cenário atual do 

surgimento de óleo nas praias do Nordeste pela Secretária, que demandou ao INEA ações 

preparatórias para a eventual chegada de óleo na região costeira do estado do Rio de Janeiro, 

solicitando a COPPE/UFRJ atualização sobre a possibilidade do atingimento do litoral do 

estado do Rio de Janeiro. Foram discutidas ações já adotadas pela MB, IBAMA e Petrobras na 

resposta ao cenário. O Porto Açu se colocou a disposição do GTE para apoiar as ações 

preparatórias. A GEOPEM/INEA informou que passou a manter seu quadro técnico em 

vigilância para o cenário. Foi indicado convidar a Defesa Civil Estadual à compor o GTE. 

a) Nome do Incidente 
Mancha de origem 
desconhecida – Região 
Nordeste 

b) Período Operacional (data – hora) 
De: 24/10/2019 08h 
Até: 19/11/2019 12h 
Data: 19/11/2019 

Resumo da Situação do 

Incidente 

Grupo de Trabalho Especial - 

ERJ  

 

ICS 209 

c) Tipo de Incidente 

X Vazamento de óleo  Substâncias perigosas  Acidente aéreo 

 Salvatagem  Terrorismo  Ruptura de barragem 

 Acidente marítimo  Desastre Natural   



 

  

 

31.outubro.2019 

Realização da 2° reunião do GTE. A SEAS se reuniu com representantes da Marinha do Brasil 

(MB), Petrobras, Porto Açu, COPPE/UFRJ, IBAMA, e Defesa Civil Estadual. GEOPEM/INEA 

apresentou um Plano de Capacitação para os Municípios litorâneos, e para as Superintendências 

Regionais e Unidades de Conservação do INEA. O Plano foi aprovado pelo GTE. 

GEOPEM/INEA informou que o Plano de Emergência havia sido atualizado com as 

recomendações publicadas pelo IBAMA, dentro dos procedimentos adotados pelo GAA. Foi 

apresentado ainda pela GEOPEM/INEA, a estimativa de efetivo, kits de EPI e Resíduos 

necessários para primeira resposta, para três cenários de percentual de atingimento do óleo nas 

praias fluminenses. O IBAMA apresentou as ações adotadas, e citaram pontos de atenção, como 

cuidados com a fauna e gestão de resíduos. A COPPE/UFRJ informou que estava estabelecendo 

métodos para previsão da trajetória do óleo, e em paralelo, também buscando aprimorar a 

metodologia usada para identificar a origem. A MB informou que questões sobre o efetivo 

devem ser tratadas em comunicação formal junto ao Ministério da Defesa, inclusive das Forças 

Armadas que estaria disponível no ERJ no caso de surgimento de óleo. 

 

08.novembro.2019 

Com o atingimento do óleo nas praias do estado do Espírito Santo, a Secretária do Estado do 

Ambiente demandou à GEOPEM a ativação das outras áreas técnicas do INEA para 

estruturação de ações preparatórias de resposta. 

 

13.novembro.2019  

Realização da 3° reunião do GTE. Dentre os assuntos abordados na reunião, incluem-se a 

criação de rede de pontos focais nos Municípios já capacitados para monitoramento das praias. 

Os Municípios que participaram foram: São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, 

Campos dos Goytacazes, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Macaé, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e Saquarema. Foi solicitada a continuidade da capacitação 

dos outros municípios litorâneos restantes no ERJ, e ampliação da capacitação para servidores 

do próprio INEA, com base nas orientações estabelecidas pelo IBAMA. A capacitação dos 

municípios incluiu instruções para estimativa de necessidades de equipamentos de proteção 

individual, gestão de resíduos com definição de áreas de armazenamento temporário e logística 

de acesso. Foram apresentados também os Comitês Técnicos criados em atendimento a 

demanda do GTE, sendo eles: Monitoramento, Fauna, Gestão de Resíduos, Logística, 

Preparação e Resposta, Capacitação, Águas e Comando. Estes Comitês foram criados para 

acompanhamento das ações previstas no Plano de Ação do estado do Rio de Janeiro, para 

implantação da estrutura de resposta ao eventual surgimento de óleo nas praias fluminenses. 

 
2. AÇÕES DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DE PRAIA 

1. MONITORAMENTO TERRESTRE E LIMPEZA DE PRAIA 

 



 

  

31.outubro.2019 

Realização do exercício simulado das empresas com potencial de derramamento de óleo na 

região do Porto Açu para avaliação da integração operacional na região do Plano de Área do 

Açu. Exercício simulado realizado com sucesso.  

 

06.novembro.2019 

Foi ministrado curso de Técnicas de Avaliação e Limpeza de Praias Atingidas por óleo 

(Shoreline Cleanup and Assessment Technique - SCAT) para servidores do INEA que atuam 

nas unidades litorâneas como Superintendências Regionais e Unidades de Conservação, com 

participação de militares do Exército Brasileiro e da Defesa Civil Estadual, com a prática 

realizada na Praia do Imbuhy (Niterói, RJ). 

 

11.novembro.2019 

Neste dia, a capacitação foi ministrada para os Municípios de São Francisco do Itabapoana, São 

João da Barra, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Casimiro de 

Abreu, Macaé, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e Saquarema, usando como base as 

dependências do Centro de Visitação do Porto Açu. Os municípios capacitados apresentaram 

dois representantes que passam a integrar a rede de monitoramento em tempo real, com a missão 

de informar diariamente sobre o surgimento de óleo nas praias, e atuar na limpeza preventiva 

de lixo nas praias.  

 

13.novembro.2019 

Realização do exercício simulado das empresas com potencial de derramamento de óleo na 

região de Sepetiba para avaliação da integração operacional na região do Plano de Área de 

Sepetiba. Exercício simulado realizado com sucesso.  

 

14.novembro.2019 

A Defesa Civil Estadual se propôs a organizar junto às COMPDECs (Coordenadorias 

Municipais de Proteção e Defesa Civil) a operacionalizar o monitoramento diário das praias, a 

partir de um grupo com os órgãos municipais de Defesa Civil. O grupo de Monitoramento da 

SEAS/INEA passa então a atender demandas dos órgãos municipais de meio ambiente, e 

difundir informações. 

 

19.novembro.2019 
Nenhuma ação foi tomada em campo para limpeza de praias para atender a emergências, por não ter 
ocorrido o surgimento de óleo nas praias fluminenses, ou situações que possuam nexo causal com o 
cenário de surgimento de óleo nas praias do Nordeste. 

 

 

 

 



 

  

2. GESTÃO DE RESÍDUOS 
 
11.novembro.2019 
Alinhamento entre GEOPEM e GEILAM (unidade gestora do Manifesto de Resíduos no INEA) para 
elaboração do Manual Operacional de Gestão de Resíduos, incluindo aspectos de segregação e 
armazenamento temporário, na medida em que os Municípios fossem capacitados. Definida a 
necessidade de um ponto focal técnico no INEA para a Gestão de Resíduos, telefone direto para o 
assunto, e técnicos para vistoria das áreas de armazenamento temporário a serem definidas pelos 
Municípios. 
 
16.novembro.2019 
Primeira versão do Manual Operacional de Gestão de Resíduos da GEILAM/INEA a ser submetida 
para revisão antes da divulgação aos Municípios.  

 
3. FAUNA 

3.1. AÇÕES 
 

19.novembro.2019 
Reunião entre GEOPEM e GEFAU (Gerência de Fauna do INEA) para definir as datas e logística para 
capacitação da primeira resposta à Fauna Oleada para servidores das Unidades de Conservação do 
INEA, e a integração do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), que foi criado em atendimento 
às condicionantes ambientais de licenciamento de atividades de pesquisa e exploração de 
hidrocarboneto. Tem como principal objetivo o monitoramento de encalhes de fauna marinha no 
litoral brasileiro, e a avaliação dos potenciais impactos das atividades de produção e escoamento 
de petróleo e gás natural sobre os animais, principalmente aves, tartarugas e mamíferos marinhos. 

 
4. OBSERVAÇÕES POR MUNICÍPIO 

 

Arraial do Cabo 

30.outubro.2019 

Denúncia de surgimento de óleo com origem no acidente do Nordeste, equipe da 

Superintendência Regional Lagos de São João acionada, e confirmou com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente que se tratava de óleo remanescente de acidente ambiental 

anterior.  Sem nexo causal com o óleo de origem no acidente do Nordeste. 

 

Rio de Janeiro 

05.novembro.2019 

Comunicação de caçamba de lixo repleta com óleo com origem no acidente do Nordeste na 

Praia de Grumari. Em apuração junto a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi identificado que o 

material se tratava de resíduo não perigoso feito com itens comestíveis, criado pela equipe 

de produção do filme institucional a ser usando pelo GAA na divulgação das medidas já 



 

  

adotadas pelo Governo Federal e orientações à população. Sem nexo causal com o óleo de 

origem no acidente do Nordeste. 

 

05.novembro.2019 

Comunicação de surgimento de óleo na Praia Vermelha com origem no acidente do 

Nordeste, no bairro da Urca. Equipe da GEOPEM foi ao local, e identificou que se tratava 

de formação rochosa de ocorrência comum em regimes de maré baixa.  Sem nexo causal 

com o óleo de origem no acidente do Nordeste. 

 

Carapebus 

16.novembro.2019 

Comunicação pelo Município de Carapebus de surgimento de barris cheios de petróleo em 

praia do município, com origem no acidente do Nordeste. A Guarda Municipal Ambiental 

foi ao local, e identificou que se tratava de barris com água. Esvaziaram, e removeram os 

tambores. Sem nexo causal com o óleo de origem no acidente do Nordeste. 

 
5. SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – SIEDEC 

 
5.1. SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – SEDEC 

14.novembro.2019 

A Defesa Civil Estadual, através do Centro Estadual de Administração de Desastres 

(CEstAD) do Departamento Geral de Defesa Civil (DGDEC), organizou as COMPDECs 

(Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil) a operacionalizar o 

monitoramento diário das praias, a partir de um grupo com os órgãos municipais de Defesa 

Civil.  
 

Para auxiliar no monitoramento diário das praias, a GEOPEM/INEA encaminhou ao 

CEstAD um procedimento básico orientativo, com base nas recomendações do IBAMA já 

apresentadas nas capacitações, e uma planilha modelo para consolidação das informações 

obtidas no monitoramento. 

 
6. PERSPECTIVAS / OBJETIVOS / DEMANDAS / DESAFIOS 

- DESAFIOS 

• Mapear pontos ambientalmente sensíveis onde seja possível a adoção da proteção por 

barreiras. 

• Mapear e vistoriar áreas a serem definidas pelos Municípios para o armazenamento 

temporário de resíduos para controle. 

• Definir ponto de destinação final adequada para os resíduos de acordo com o tipo: resíduo 

oleoso, equipamentos contaminados, e resíduo contaminado (areia e lixo). 

• Consolidar e validar as informações obtidas dos Municípios. 



 

  

 
- DEMANDAS 

• Capacitação dos municípios restantes (região Metropolitana e Sul Fluminense). 

• Encaminhar o Manual Operacional de Gestão de Resíduos, incluindo aspectos de 

segregação e armazenamento temporário, para os Municípios capacitados. 

• Vistoria na foz do rio Paraíba do Sul para definição de condições e equipamentos de 

proteção, com articulação com o Comitê de Bacia do rio Paraíba do Sul. 

• Simulado Operacional do Plano de Área da Baía de Guanabara. 

• Reforço na capacitação dos municípios de São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, 

Campos dos Goytacazes, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Macaé, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e Saquarema. 

 
7. RECURSOS 

 

RECURSOS MOBILIZADOS 

Tipo (aeronave, embarcação, equipamentos de resposta etc.) Alocado 

Viaturas 05 

Embarcação 00 

Aeronave 00 

Total 05 

RECURSOS HUMANOS 

Agência Efetivo 

SEAS 08 

SEDEC 04 

GEOPEM/INEA 12 

GEFAU/INEA 03 

GEUC/INEA 01 

GELAB/INEA 02 

GEILAM/INEA 05 

GEHIQ/INEA 08 

Total 43 

 

 

 

 


