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CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA

NOTA À IMPRENSA

Salvador-BA.
Em 06 de julho de 2021.

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informa
que a análise feita pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), com as
amostras  coletadas  no dia  29 de junho,  na Praia  de Itacimirim,  municipio  de  Camaçari  –  BA,
concluiu que os resíduos apresentaram perfis químicos  compatíveis  com o material que atingiu a
costa brasileira em 2019. 

Avalia-se  que  o  aparecimento  desse  material  constitui-se  na  reincidência  de  segmentos
oleosos que permaneceram submersos durante as ações pregressas de resposta. Seu aparecimento
decorre, possivelmente, de fatores naturais relacionados com a  maré de sigízia e o regime de ventos
e  correntes,  que  acabaram  por  gerar  uma  ressaca  que  revolveu  sedimentos  e  possibilitou  o
ressurgimento dos fragmentos, que já se encontram em estado avançado de decomposição natural.

Em coordenação com o Instituto  Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Instituto Chico
Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  (ICMBio)  e  Prefeitura  Municipal  de  Camaçari,  foi
realizada na última semana uma ação de remoção dos resíduos identificados; sendo retirados, até o
momento, cerca de 500 kg de material.  

Cabe  ainda  informar  que,  nesta  terça-feira,  06,   foi  realizada  uma  reunião  com
representantes da Prefeitura de Camaçari, IBAMA, INEMA e ICMBio para definir estratégias da
remoção  de  futuros  resíduos  que  venham  a  aparecer.  Ressalta-se  que  os  órgãos  ambientais  e
autoridades  municipais  permanecem  monitorando,  constantemente,  a  região  afetada  pelo
ressurgimento  e  que  as  ações  estão  sendo  realizadas  de  maneira  criteriosa  e  cuidadosa,  sob
supervisão técnica do seu pessoal. 

Caso aviste óleo nas praias, disque 185. 

Mar limpo é vida!
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Contato: 
Assessoria de Imprensa – Capitania dos Portos da Bahia
Telefone: (71) 99967-4715 
Email: cpbacomsocmarinha@gmail.com 

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

www.marinha.mil.br

http://www.marinha.mil.br/

