
MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

NOTA À IMPRENSA

Brasília, DF.
Em 19 de março de 2020.

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, em relação ao incidente de derramamento de óleo que atingiu as regiões

nordeste e sudeste do Brasil, as ações emergenciais de resposta nos locais atingidos foram

efetivas, os danos ao meio ambiente foram mitigados e a destinação final dos resíduos de

óleo coletados está sendo executada de forma ambientalmente adequada. 

Essas  ações  de  resposta,  que  antes  demandavam  esforços  coordenados  das

diversas  organizações  envolvidas,  passaram a  representar  procedimentos  rotineiros  de

monitoramento  e  ações  pontuais  de  limpeza  de  vestígios  remanescentes,  dentro  da

capacidade dos órgãos regionais. Desta forma, não é mais necessária a coordenação no

nível  Federal,  caracterizando,  assim,  a  perda  da  significância  nacional  do  incidente,

condição  essa  que  motivou  o  acionamento  do  Plano  Nacional  de  Contingência  para

Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional  (PNC). Assim, o
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GAA informa que o PNC será desmobilizado a partir de 20 de março de 2020. 

Nesse contexto, o GAA deixa consignado um agradecimento especial à valorosa

participação de voluntários, que, em conjunto com agentes de todos os órgãos envolvidos,

contribuíram para a recuperação de praias, rios e mangues no litoral do País.

Por fim, cabe esclarecer que a MB, por meio de suas Capitanias dos Portos, o

Ibama e a ANP permanecerão monitorando e contribuindo com as ações de limpeza que

se fizerem necessárias, juntamente aos órgãos estaduais e municipais responsáveis.

Contato:
Departamento de Imprensa
Centro de Comunicação Social da Marinha
Telefones: (61) 3429-1293 / 99238-9790
Email: imprensa@marinha.mil.br
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