
... como é feito e 
para que serve o 
acompanhamento 
técnico dos 
poços de sal
Para garantir a segurança dos bairros, das áreas de entorno 
e das pessoas, o trabalho de acompanhamento técnico dos 
poços de sal utiliza as melhores práticas e alta tecnologia. 
Com o encerramento definitivo da extração em 2019, os 
poços estão passando por obras fiscalizadas pelos órgãos 
competentes, para sua estabilização. Saiba como isso 
acontece:

Uma equipe especializada da Braskem. O trabalho é fiscalizado pela 
Agência Nacional de Mineração (ANM), que recebe mensalmente um 
relatório com todas as atividades de fechamento e preenchimento 
dos poços.

São dois tipos de equipamentos de alta tecnologia, que seguem 
normas internacionais. Um é o piezômetro, instalado dentro 
da cavidade do poço, para medir sua pressão e a temperatura. 
Já com o sonar, os técnicos conseguem identificar, por meio de 
ondas sonoras, como está o preenchimento de cada poço e definir 
o que mais precisa ser feito.

Para garantir a segurança dos bairros e das pessoas. Com os 
dados coletados, a equipe técnica avalia a estabilidade dos 
poços e entende como cada um se comporta a partir de suas 
condições naturais e das técnicas que estão sendo utilizadas para 
o preenchimento e fechamento.

Como medida adicional, a Braskem também instalou uma rede de equipamentos 
para acompanhar eventuais movimentações do solo em torno dos poços e nos 
bairros que fazem parte das áreas de desocupação e monitoramento. Essa rede 
é das mais modernas no país, e compartilha dados em tempo real com o Centro 
de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Maceió (Cimadec), que conta 
com a consultoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para fazer o 
acompanhamento e a análise das informações.

QUEM FAZ O ACOMPANHAMENTO 
TÉCNICO DOS POÇOS?

QUE EQUIPAMENTOS SÃO USADOS?

E PARA QUE TUDO ISSO ACONTECE?

E AS ÁREAS QUE FICAM EM VOLTA DOS POÇOS?

O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS POÇOS SÓ 
COMEÇOU DEPOIS DO FENÔMENO GEOLÓGICO?

Quer saber mais?

Acesse o site
braskem.com.br/alagoas 

Entre no nosso 
WhatsApp: 

0800 006 3029 ou 
0800 954 1234
De segunda a sexta, das 8h às 18h 
(exceto feriados). Ligações gratuitas, 
inclusive de celulares.

82 99973-7161
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Não. A Braskem sempre fez o acompanhamento dos poços, 
utilizando equipamentos modernos, com a fiscalização dos órgãos 
públicos competentes e todas as licenças necessárias para a 
operação.

Canteiro central 
de obras para o 
fechamento de poços

Instalação de sonar
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