NOTA À IMPRENSA
Em 23 de novembro de 2019.
O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do
Brasil (MB), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
informa que o Navio de Pesquisa Hidroceanográfico (NPqHo) “Vital de Oliveira”
encerrou a primeira fase da coleta de dados oceanográficos ao largo da costa da Bahia,
onde há movimentação circular de corrente, e não encontrou indício de óleo.
Atualmente, estão com as praias limpas os estados do RJ, PI, CE, RN, PB e PE.
As seguintes localidades permanecem com vestígios de óleo, com ações de limpeza em
andamento: Araioses, no Maranhão; Japaratinga, Barra de São Miguel, Maragogi,
Coruripe e Feliz Deserto, em Alagoas; Estância e Itaporanga, em Sergipe; e Jandaíra, na
Bahia.
Desde o início da primeira ocorrência de óleo, 749 localidades foram atingidas,
em algum momento. Há 14 dias não são encontradas manchas de óleo no mar e, nos
últimos 30 dias, 94% das ocorrências correspondem a vestígios de óleo nas praias
atingidas.
As fábricas de cimento Votorantim, em Sergipe e Ceará; Apodi, no Ceará;
Intercement, na Bahia; e Mizu, no Rio Grande do Norte, estão recebendo os resíduos de
óleo recolhidos nas regiões atingidas, colaborando com as ações do GAA na destinação
final do material oleoso.
Os estados de AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE estão com a destinação final dos
resíduos oleosos direcionada a fábricas de cimento ou aterro sanitário, ambientalmente
adequados. No primeiro momento, os fragmentos oleosos recolhidos vêm sendo
acondicionados em recipientes apropriados, evitando a contaminação do solo e subsolo.

Caso aviste óleo nas praias, disque 185.
Mar limpo é vida!

Situação das Praias

Praia de Coroa do Meio-SE limpa

Praia de Putiri-ES limpa

Militares realizam monitoramento na Ilha dos Frades - BA limpa

Ilha dos Poldros – MA

