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PARTE ÚNICA 

 

No ano de 2019, o litoral nordeste brasileiro foi vitimado com uma das mais ameaçadoras 

tragédias ambientais. Uma mancha de óleo, sem precedentes, cobriu parte significativa de 

praias, manguezais e estuários. Não era possível prever porque, onde e quando apareceria 

novamente. Não se sabia exatamente os malefícios à saúde humana que poderia causar a 

médio e a longo prazos. Tudo era novo e desconhecido. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia 

cumpriu sua missão institucional de “vidas alheias, riquezas salvar”. Homens e mulheres 

multiplicaram-se e, em mutirão, a população e os organismos ambientais municipais, estaduais e 

federais deram o melhor; o óleo foi retirado e a ameaça contida. 

Na Costa do Dendê e na Costa do Cacau a situação não foi diferente. De Maraú à 

Canavieiras o óleo foi implacável. Não havia hora, não havia local que ele não surgisse como 

uma sombra maligna a querer destruir o que de melhor Deus nos presenteou: a beleza natural de 

nossas praias e as pessoas que nelas vivem. O 5º Grupamento de Bombeiros Militar levantou-se 

com poucas armas, mas com muita coragem e determinação para fazer valer seu maior 

patrimônio: a fé que lhe é depositada de Guardião da Costa do Dendê à Costa do Cacau. 

A primeira imagem e a que melhor retrata o início desse episódio é a de um guarda vidas 

recolhendo uma mancha de óleo, descalço, sem luvas e sem máscara, aliás, como todo e 

qualquer guarda vidas deve atuar. Naquele momento, o compromisso falou mais alto e, “mesmo 

com o risco da própria vida”, o mal iminente foi momentaneamente afastado. 

O problema era gigantesco e os recursos, ainda, enormemente escassos. Tudo que 

chegava do Departamento de Apoio Logístico era rapidamente consumido pelos bombeiros 

militares e voluntários. Ilhéus levantou-se. A Secretaria do Meio Ambiente estudou o problema, 

reuniu forças e, de forma inédita no país, congregou municípios, Estado, União, iniciativa privada 

e voluntários. Antes mesmo de o óleo chegar, discutia-se a retirada de plástico das praias, e 

essa expertise foi, pelo então Secretário Municipal do Meio Ambiente, direcionada ao óleo. 

Organizaram-se um comitê de crise, com duas reuniões diárias, cursos de capacitação, com 

mais de 500 (quinhentos) voluntários treinados, central de recolhimento e distribuição de 

equipamentos de proteção individual e, o que de melhor poderia ocorrer, a participação irrestrita 

e sem vaidades da Prefeitura Municipal, da Marinha do Brasil, por meio da Delegacia da 

Capitania dos Portos em Ilhéus, do Exército Brasileiro, da Polícia Militar e da comunidade 

ilheense. Assim, estava montada o que se chamou de Operação Mancha de Óleo / 2019 do 5º 

GBM. Esse modelo serviu de exemplo ao país e, daqui de Ilhéus, partiram ajuda material, 

humana e know-how para todos os oito municípios da área de responsabilidade do 5º GBM 

(Canavieiras, Una, Ilhéus, Uruçuca, Itacaré, Camamu, Igrapiúna e Maraú). 

Exatamente pela gratidão a cada uma das personalidades e instituições que estenderam a 



mão, em um dos momentos mais difíceis enfrentados pelo 5º GBM, é que, no dia de hoje, 

decidiu-se por agradecer e homenagear ao Ex.mo Sr. Cel BM Francisco Luiz Telles de Macêdo, 

Comandante Geral do CBMBA, por abraçar a causa ambiental à agenda da Corporação, ao Sr. 

Cel BM Carlos Miguel de Almeida Filho, Comandante de Operações de Bombeiros Militares do 

Interior, pelo apoio, incentivo e exemplo, combatendo lado a lado com seus liderados; ao Sr. Cel 

PM Marcelo Luiz Brandão Teixeira, Comandante de Policiamento Regional Sul, por dispor as 

forças policiais militares, CIPPA, 68ª CIPM, 69ª CIPM, 70ª CIPM, 71ª CIPM e 72ª CIPM, e somar 

esforços nesse enfrentamento; ao Dr. Mario Alexandre Correa de Sousa, Prefeito de Ilhéus, pela 

disposição, não apenas da Secretaria do Meio Ambiente, mas de todos os órgãos e meios 

municipais; ao Dr. Jerbson Almeida Morais, então Secretário do Meio Ambiente, pela lhaneza no 

trato e capacidade ímpar de somar valores e liderar pessoas; ao Capitão de Corveta Giovani da 

Silva Andrade, delegado da Capitania dos Portos em Ilhéus, pela mobilização da mais antiga das 

Forças Armadas, trazendo para o combate o Grupamento Operativo dos Fuzileiros Navais, o 

Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, Batalhão Tonelero, incontáveis 

equipamentos e a Palavra iluminada nas horas mais difíceis; a Companhia das Docas do Estado 

da Bahia – CODEBA/Ilhéus, pelo apoio no armazenamento dos resíduos; ao Ten PM Luciano 

Rebouças Jovita, Coordenador do Centro Integrado de Comunicações da Região Cacaueira, 

pela gestão diuturna de todos os relatos de aparição de óleo, triando as milhares informações e 

chamados; ao Ten BM Denyson Ribeiro Santos, chefe do Setor de Apoio Administrativo e 

Financeiro, pelo destaque em compromisso e presteza incansáveis durante toda mobilização, 

seja na capitação de recursos seja nas ações operacionais; e, ao Cb BM Ricardo Almeida 

Soares, por ainda não ter saído de serviço; à empresa Avatim Cheiros da Terra Patrimonial e 

Royalties Ltda., na pessoa dos sócios proprietários Sr. Francisco César Favero e da Sr.a Mônica 

Burgos, pela gigantesca parceria estabelecida representar as inúmeras doações de materiais e 

equipamentos, imprescindíveis ao sucesso da operação; ao Sr. Vinicius Rodrigues de Alcântara 

Silva, Presidente do Grupo de Amigos da Praia, pelo exemplo de cidadania na conscientização 

ambiental e na defesa das praias de Ilhéus. 

Nosso muito obrigado a todos que, mesmo não sendo possível citar, jamais serão 

esquecidos pela ajuda voluntária, heroica e anônima na limpeza das praias, sustento único de 

muitos, saúde, lazer e bem-estar de todos. Combateram o bom combate! Parabéns! 

 

 

 

 
Confere 
com o 

Original 
 

 
 
 

 
    ANA ISABEL ARAUJO DE SANTANA - Maj BM 

   SUBCOMANDANTE 

 
 

 
 

EDNEI DA SILVA FACTUM DOS ANJOS – TC BM 
COMANDANTE  


