AUDIÊNCIA PÚBLICA
VIRTUAL
ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO MARÍTIMA NOS
BLOCOS SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-M-503 E SEAL-M-573,
NA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS
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Mapa de
Localização

Descrição
da Atividade

A atividade exploratória a ser executada pela
ExxonMobil na área dos blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501,
SEAL-M-503 e SEAL-M-573 tem por objetivo
conhecer as características das reservas ali
existentes e avaliar o potencial de produção
de petróleo na região.
Para tanto, está prevista a perfuração de até 11
poços nestes blocos, sendo 01 poço firme e 10
contingenciais. A perfuração do primeiro poço
deverá ser iniciada no segundo semestre de 2021.
A partir dos resultados do primeiro poço serão
definidas as atividades nos demais.

A área total dos
blocos é de 4.531
km². Estes estão
localizados em
profundidades
variando entre
1.900 e 3.800
metros e com
distância mínima
da costa de,
aproximadamente,
50 km (município
de Brejo Grande/
SE).

Estas atividades serão realizadas, pela ExxonMobil,
em conformidade com as melhores práticas de
saúde e segurança, com as exigências de controle
ambiental do IBAMA e com as demais exigências
regulatórias.
CRONOGRAMA DA ATIVIDADE
Resultados:
Os demais poços
dependerão do resultado
do primeiro poço

2º Semestre de 2021
Primeiro Poço
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Para dar apoio à atividade de perfuração, será utilizada uma
base em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e outra em
Maceió, no estado de Alagoas.
Já para o suporte marítimo, serão utilizadas cinco
embarcações. A função destas embarcações será levar
equipamentos e suprimentos para a unidade de perfuração
e trazer os resíduos gerados na unidade, para destinação
em terra – reciclagem, disposição em aterro etc.

Segurança da
Atividade nos blocos
da ExxonMobil na
bacia de SergipeAlagoas

Para realizar
as perfurações,
será utilizado
o navio-sonda
West Saturn.

ÁREA DE SEGURANÇA
Fonte: www.marinha.mil.br
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Há muitos riscos na navegação ou pesca nas áreas próximas às
plataformas, por isso, deve-se respeitar a Área de Segurança de 500
metros ao seu redor. Essa orientação está prevista nas Normas 07 e
08, da Marinha do Brasil, e busca garantir a segurança de todos.
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Mapa Área
de Influência

Área de
Influência

A Área de Influência corresponde a toda região que possa,
de alguma forma, ser impactada pelas ações regulares da
atividade durante a sua implantação e/ou operação.
Critério

Área de Influência

- Área da atividade
- Área sujeita ao descarte
de Efluentes

- Área total dos blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501,
SEAL-M-503 e SEAL-M-573 (4.531 km2).

- Municípios que sofrerão
interferências sobre
a atividade pesqueira
artesanal

- Paripueira (AL);
- Maceió (AL);
- Marechal Deodoro (AL);
- Jequiá da Praia (AL);
- São João da Barra (RJ);
- Campos dos Goytacazes (RJ);
- Niterói (RJ);
- Rio de Janeiro (RJ).

- Rota das embarcações
de apoio e aeronaves

– Bases de apoio marítimo

- Rotas das embarcações entre os blocos
SEAL-M-351, SEAL- M-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573 e
as bases de apoio marítimo em Niterói/RJ e
Maceió/AL
- Rotas das aeronaves entre os blocos
SEAL-M-351, SEALM-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573 e
a base de apoio aéreo em Aracajú/SE.
- Niterói (RJ) e Maceió (AL)
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Fator Ambiental

Impactos
Ambientais

A seguir serão apresentados os principais impactos
operacionais identificados para a atividade de perfuração
da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Fator Ambiental

Ar

Baleias, golfinhos e tartarugas

O aumento do tráfego marítimo pode acarretar um
aumento da probabilidade de colisão com esses
organismos, apesar de remota. Além disso, a geração
de ruídos e vibrações pode interferir no comportamento
destes animais no entorno das unidades marítimas.

Peixes

A luminosidade emitida pela plataforma e embarcações de
apoio durante o período noturno pode causar alterações
no comportamento dos peixes.

Aves

O aumento do tráfego aéreo pode acarretar em aumento
da probabilidade de colisão de aves com as aeronaves de
apoio. Há, também, a possibilidade de aves costeiras serem
transportadas para a unidade de perfuração pelas embarcações de apoio.

Biodiversidade

Possibilidade de introdução de novas espécies
exóticas e proliferação do coral-sol, já existente na bacia de
Sergipe-Alagoas, por meio de organismos que se encontram incrustados na unidade de perfuração e embarcações
de apoio.

Tráfego Aéreo e Terrestre

Aumento do tráfego aéreo e terrestre, em função da maior
demanda pelo transporte de trabalhadores, insumos e
resíduos.

Tráfego Marítimo

Aumento do tráfego marítimo em função da maior
circulação de embarcações em uma área já intensamente
utilizada para navegação.

Impacto

Alteração na qualidade do ar em função da emissão de
gases vinculada ao funcionamento de motores, máquinas e turbinas a diesel das embarcações e da unidade de
perfuração.

Impacto

Água (próximo à plataforma e
embarcações)

Alteração da qualidade da água provocada pelo descarte
de resíduos alimentares, efluentes sanitários e água
de lavagem, além do descarte de cascalho e fluido de
perfuração.

Atividade Pesqueira

Possibilidade de incidentes com petrechos de pesca e/
ou com barcos pesqueiros, em função da navegação das
embarcações de apoio e da unidade de perfuração

Clima

Contribuição para o efeito estufa em função da emissão
de gases.

População

Geração de expectativas na população após a divulgação
da atividade.

Ecologia
(relação dos seres vivos com o
ambiente)

Alteração no ambiente do entorno da plataforma, já
que novos locais para a fixação de organismos serão
oferecidos, e peixes e aves serão atraídos provocada pelo
descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares.

Economia

Aumento da arrecadação de tributos a partir da demanda
por serviços diversos e pela aquisição de insumos necessários à operação.

Conhecimento Científico

Geração de conhecimento sobre a região, por meio dos
estudos e implementação de projetos.

Plâncton (micro-organismos
da coluna d’água)

Os possíveis impactos sobre o plâncton serão
decorrentes das alterações da qualidade da água, devido
ao descarte de efluentes domésticos e oleosos, assim
como ao descarte de cascalho e fluido de perfuração
durante a perfuração dos poços.

Infraestrutura para disposição
de resíduos

Demanda sobre a infraestrutura de armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos.

Bentos (organismos que vivem
associados ao fundo)

A deposição de cascalho com fluido de perfuração sobre
o assoalho oceânico, durante a perfuração dos poços,
poderá provocar impactos sobre os organismos de fundo.
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PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS

Projetos
Ambientais

PROJETOS E PLANOS AMBIENTAIS
Projeto de
Monitoramento
Ambiental (PMA)

Monitora a ocorrência de mudanças ambientais relevantes
no ambiente marinho, no entorno da unidade de perfuração,
visando à aplicação das medidas corretivas necessárias em
tempo hábil.

Projeto de Monitoramento
de Fluidos e Cascalho
(PMFC)

Monitora o uso e o descarte dos produtos utilizados na
perfuração e dos resíduos gerados a partir dessa atividade
(fluidos de perfuração, cascalhos, fluidos complementares e
pastas de cimento).

Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Atividade
de Perfuração (PGRAP)

Trata da gestão dos resíduos sólidos específicos gerados
pela Atividade de Perfuração (fluidos, cascalho e pasta de
cimento).

Projeto de Controle
da Poluição (PCP)

Controla a geração de resíduos e efluentes a bordo da
unidade de perfuração e das embarcações de apoio, para
minimizar a poluição que pode resultar do descarte no mar,
das emissões atmosféricas e da destinação em terra.

Projeto de Prevenção e
Controle de Espécies
Exóticas (PPCEX)

Minimiza a possibilidade de transporte de espécies exóticas,
em especial do coral-sol, pelo navio-sonda e embarcações de
apoio, e consequente infestação na região das operações.

Plano de Monitoramento
de Impactos de
Plataformas e
Embarcações sobre a
Avifauna (PMAVE)

Monitora e minimiza os impactos sobre as aves, realizando
o atendimento e manejo emergencial, caso sejam avistados
na unidade de perfuração animais feridos que necessitem
de atendimento especializado, ou que ofereçam risco à
operação.
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Projeto de Educação
Ambiental dos
Trabalhadores (PEAT)

Minimiza os impactos sobre o ambiente, por meio da
conscientização dos trabalhadores envolvidos diretamente
nas operações, para que conheçam melhor suas atividades e
o ambiente na região do empreendimento, e desempenhem
seu trabalho com as atitudes e as habilidades necessárias à
preservação ambiental.

Projeto de Comunicação
Social (PCS)

Minimiza os impactos sobre a população da região,
estabelecendo um canal de comunicação entre a ExxonMobil
e as partes interessadas para divulgação da atividade e
esclarecimentos sobre os aspectos gerais das operações e
medidas para controle, minimização e monitoramento dos
impactos, conforme demandado pelo IBAMA.

Projeto Ambiental
Complementar para o
Meio Biótico

Busca ampliar o conhecimento da presença de espécies de
coral-sol e seus impactos nos ambientes costeiros da bacia de
Sergipe-Alagoas.

Plano de Compensação
Ambiental

Fornece subsídios ao IBAMA para a definição dos termos
da compensação ambiental (valor a ser pago e unidades de
conservação a serem beneficiadas) relativa à atividade.
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O plano contará ainda com uma base de apoio dedicada à
emergência de resposta costeira, onde estarão presentes os
equipamentos de proteção e profissionais dedicados para
pronta resposta a possíveis eventos acidentais.

Plano de
Emergência
Individual

O PEI também é composto pelo Plano de Proteção à Fauna
(PPAF) e pelo Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da
Costa (PEPLC).

O PEI é desenvolvido de acordo com as exigências da lei
9966/00, a chamada lei do Óleo, e regulamentada pela
resolução CONAMA n° 398, de 11 de junho de 2008.

A ExxonMobil possui
contratos com empresas
de resposta à emergência
no nível nacional e
internacional, caso sejam
necessários recursos
adicionais.

A ExxonMobil conta com uma equipe altamente qualificada e
devidamente treinada, disponível para atendimento a qualquer
tipo de vazamento de óleo para o mar.
O Plano de Emergência conta ainda com um conjunto de
modernos equipamentos para contenção e recolhimento
do óleo, caso ocorra um vazamento para o mar, além de um
sistema de monitoramento com uso de radares com detecção
automática de óleo na água.
A atividade utilizará uma embarcação dedicada para resposta
à emergências, que permanecerá próxima à unidade de
perfuração West Saturn durante todo o tempo de operação.
Somam-se a esta, outras quatro embarcações de apoio que
estarão equipadas para atuarem em caso de um acidente, além
de uma embarcação rápida de apoio.
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Sobre a Audiência
Pública Virtual

A Audiência Pública ocorrerá de forma virtual.
Para participar, acesse o site
www.audienciapublicaexxonmobil.com.br/seal
Ao entrar no site e cadastrar-se, você poderá assistir à
transmissão da APV ao vivo e enviar suas perguntas ao
IBAMA e ao empreendedor.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA) estão disponíveis no site.
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Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações,
entre em contato com a ExxonMobil por meio dos
seguintes canais:
E-mail: audienciapublicaseal@erm.com
Telefone: 0800 009 0020
(Em horário comercial - ligação gratuita)
WhatsApp: (82) 98236-6026
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O licenciamento ambiental desta atividade está sendo conduzido
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis(IBAMA), por meio da Coordenação-Geral
de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e
Costeiros, pertencente à Diretoria de Licenciamento Ambiental
do IBAMA (CGMAC/DILIC/IBAMA).
16

