Secretaria do Meio Ambiente - Governo da Bahia -

Comando unificado encerra situação de emergência no litoral baiano
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O grupo atuará em ações de pesquisa, monitoramento e mitigação dos impactos do óleo.

Criado em outubro deste ano para o desenvolvimento de ações coordenadas em resposta ao
avanço das manchas de óleo no litoral baiano, o Comando Unificado de Incidentes teve encerrado
seu caráter de emergência na tarde desta quinta-feira (19). As instituições representadas
continuarão a se reunir de forma sistemática, subdivididas em Grupo Temáticos (GTs), para ações
de pesquisa, monitoramento, e mitigação dos impactos socioambientais das manchas de óleo. A
próxima reunião será realizada no dia 08 de janeiro, e terá como principal ponto de pauta a
articulação institucional para a realização de um seminário internacional sobre as ações do pós-óleo,
com data prevista para março de 2020.
“Recebemos propostas de apoio técnico internacional para atuação na limpeza do óleo nos
mangues, estuários e em áreas recifais. Levamos as ofertas para análise do Comando Unificado, e,
entre elas, a disponibilidade de especialistas da França e Espanha em compartilharem suas
experiências conosco. Vamos reunir as demandas de cada instituição representada no comando
para estruturamos a realização deste seminário, que visa apontar soluções para as áreas afetadas,
monitoramento, pesquisa, e atuação estratégica em caso de desastres futuros”, afirmou o secretário
do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, que se reuniu com membros do Ministério da Transição
Ecológica da França na manhã de hoje (19).
Dos 32 municípios baianos impactados pelas manchas de óleo, 22 declararam e tiveram
reconhecidos o estado de situação de emergência. Até o momento, o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema) já recolheu 385 toneladas de resíduos, coletados pelos municípios. O
material foi transportado para armazenamento temporário em Simões Filho, até sua destinação final.
Alguns municípios, a exemplo de Ituberá no sul do Estado, reportaram manchas de óleo (pelotas)
em suas praias na última semana, com volume significativamente menor.
Participaram da reunião representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec),
do Ministério Público Estadual, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), da Marinha, do Brasil,
além dos técnicos e gestores da Sema e do Inema.
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