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II.5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
O diagnóstico ambiental visa retratar a qualidade ambiental da área de abrangência dos estudos,
relativos às atividades de perfuração marítima de poços nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEALM-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573, na Bacia de Sergipe-Alagoas, definida no item II.4 –
Área de Estudo.
No diagnóstico ambiental são indicadas as principais características dos diversos fatores que compõem
o sistema ambiental, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações existentes
entre os meios físico, biótico e socioeconômico da área de estudo, bem como visando subsidiar a
identificação e avaliação dos impactos e riscos decorrentes da atividade.
A caracterização dos diversos fatores ambientais integrantes dos meios físico, biótico e
socioeconômico foi realizada a partir de dados primários e/ou secundários obtidos para a região,
conforme a disponibilidade de informações e as diretrizes do TR SEI/IBAMA 5363447.
Para o melhor conhecimento da área dos blocos foi desenvolvido o Projeto de Caracterização
Ambiental – PCA, onde foram coletadas e analisadas amostras de água e sedimento para a
caracterização físico-química e biológica. Os dados obtidos no PCA subsidiaram o diagnóstico da
qualidade das águas e sedimentos, bem como das comunidades planctônicas e bentônicas locais.
Assim, considerando as informações solicitadas no TR SEI/IBAMA 5363447, o diagnóstico ambiental
encontra-se estruturado conforme a Tabela II.5 - 1.

Rev.00

Março/2020

II.5-1/2

EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573, Bacia de Sergipe-Alagoas

Tabela II.5 - 1: Estrutura do Diagnóstico Ambiental dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico
II.5.1 Meio Físico
II.5.1.1 – Meteorologia

Item desenvolvido conforme diretrizes do TR SEI/IBAMA 5363447

II.5.1.2 – Oceanografia

Item desenvolvido conforme diretrizes do TR SEI/IBAMA 5363447

II.5.1.3 – Qualidade da Água e do
Sedimento

Item elaborado com base nos dados obtidos no PCA, conforme
diretrizes do TR SEI/IBAMA 5363447.

II.5.1.4 – Geologia e Geomorfologia

Item desenvolvido conforme diretrizes do TR SEI/IBAMA 5363447.
II.5.2 Meio Biótico

O TR SEI/IBAMA 5363447 estabelece que o item deverá ser elaborado com base nos dados obtidos no PCA,
comparados com dados secundários. Dados referentes a áreas prioritárias, unidades de conservação, bem
como áreas de concentração, reprodução, alimentação de quelônios, aves e mamíferos aquáticos são
abordados no item II.5.4 – Síntese da Qualidade Ambiental.
II.5.2.1 – Comunidades Planctônicas
Itens elaborados com base nos dados obtidos no PCA.
II.5.2.2 – Comunidades Bentônicas
II.5.3 Meio Socioeconômico
Item desenvolvido conforme diretrizes do TR SEI/IBAMA 5363447.
II.5.4 Síntese da Qualidade Ambiental
Item desenvolvido conforme diretrizes do TR SEI/IBAMA 5363447.

Após a apresentação da legislação ambiental aplicável à atividade alvo deste licenciamento e à área
onde a mesma será desenvolvida (item II.5.A), são apresentados os diagnósticos dos Meios Físico,
Biótico e Socioeconômico, elaborados de acordo com a tabela acima.
Vale ressaltar que, o relatório do PCA se encontra apresentado, na íntegra, em volume próprio anexo
ao presente documento.
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Meio Físico
Meteorologia
Oceanografia
Os itens de Meteorologia (II.5.1.1) e Oceanografia (II.5.1.2) foram elaborados pela empresa
PROOCEANO, de acordo com o Termo de Referência SEI/IBAMA 5363447, específico para a Atividade
de Perfuração Marítima de Poços nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501,
SEAL-M-503, SEAL-M-573, Bacia de Sergipe-Alagoas, e encontram-se apresentados a seguir.
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1 Meteorologia
Para permitir um melhor conhecimento da Meteorologia na área dos blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573, localizada na Bacia de
Sergipe-Alagoas (SEAL), nesta seção é realizada uma ampla caracterização meteorológica da
região. Este relatório visa contribuir para a identificação e avaliação de processos e fenômenos
que podem causar ou ampliar impactos e riscos associados à atividade de perfuração marítima
na área de concessão composta pelos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEALM-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

1.1 Introdução
Este relatório foi elaborado a partir da análise de bancos de dados regionais e globais, além de
dados obtidos em pesquisas bibliográficas.
A região de interesse é a Bacia de Sergipe-Alagoas (SEAL), mais especificamente o entorno
dos blocos ExxonMobil adquiridos durante as rodadas de licitações da ANP n° 13, 14 e 15
(SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M -501, SEAL-M-503, SEAL-M-430, SEAL-M-573). A Bacia
SEAL está localizada na região Nordeste do Brasil, abrangendo os estados de Sergipe e
Alagoas (Figura 1).
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Figura 1: Localização dos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M430 e SEAL-M-573 na Bacia de Sergipe-Alagoas (SEAL).

A caracterização meteorológica da região da Bacia de Sergipe-Alagoas, especificamente na
localização dos blocos, baseou-se na análise e interpretação dos dados das seguintes fontes:


Médias climatológicas mensais relacionadas ao período de 1961 a 1990, temperatura,
precipitação, evaporação, umidade relativa, pressão atmosférica e insolação, obtidas
no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nas estações de Aracaju (SE) e Maceió
(AL);



Dados horários da temperatura do ar, precipitação, pressão atmosférica, umidade
relativa e ventos na estação automática INMET de Maceió (AL) e Aracaju (SE) para o
período de 2009 a 2015;
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Dados horários de ventos, temperatura do ar, precipitação, pressão atmosférica e
umidade relativa da reanálise ERA5 do ECMWF (European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts), para o período de 1979 a 2019, compreendendo 41 anos;



Dados bibliográficos existentes para a região;

As médias climatológicas do INMET fornecem médias mensais dos parâmetros meteorológicos
em um determinado local por períodos de 30 anos. Serão apresentadas as médias
climatológicas mensais da temperatura do ar, precipitação, evaporação, umidade relativa,
pressão atmosférica e insolação, obtidas nas estações de Maceió (AL) e Aracaju (SE) para o
período de 1961 a 1990. A metodologia utilizada pelo INMET para obter as médias
climatológicas segue as diretrizes da OMM (Organização Meteorológica Mundial) e informações
detalhadas

sobre

os

cálculos

e

tratamento

de

dados

podem

ser

vistas

em

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas.
Para avaliar a variabilidade dos parâmetros meteorológicos em uma frequência de amostragem
mais alta, também foram utilizados os dados de temperatura do ar, precipitação, umidade
relativa e pressão atmosférica das estações automáticas meteorológicas do INMET de Maceió
(AL) e Aracaju (SE). Esses dados foram coletados em intervalos de uma hora entre
aproximadamente 2008 e 2015. Os dados de evaporação e insolação não estão disponíveis
para essas estações do INMET e suas caracterizações são feitas apenas de acordo com suas
médias climatológicas, conforme descrito acima. Os dados dessas estações também foram
usados para identificar eventos extremos. Para esta identificação, foram definidos valores
limites para cada variável analisada e as ocorrências fora desse limite foram identificadas como
extremas. Os limites foram baseados na distribuição normal, e valores distantes da média duas
vezes o desvio padrão (acima e abaixo), são identificados como eventos extremos raros. Os
dados das estações automáticas do INMET apresentam algumas pequenas lacunas ao longo
da série temporal e uma grande lacuna para todo o ano de 2011.
A variação espacial dos parâmetros meteorológicos (temperatura do ar, precipitação, umidade
relativa, pressão atmosférica e ventos) na região oceânica da Bacia SEAL foi realizada através
de médias sazonais elaboradas com dados de 1 hora a partir da reanálise ERA5 do ECMWF,
para o período entre janeiro de 1979 e dezembro de 2019. Esse conjunto de dados com
resolução espacial de 31 km também foi utilizado na elaboração das médias mensais
climatológicas de cada parâmetro, no ponto da grade mais próximo dos blocos da ExxonMobil
na Bacia de SEAL.
A reanálise é um método no qual observações e modelos numéricos são combinados para
gerar uma estimativa abrangente do estado de um sistema. Esse processo é baseado em
técnicas de assimilação de dados (DA), desenvolvidas no escopo da previsão numérica do
tempo, em que uma previsão de curto alcance é combinada com os dados disponíveis para
obter a melhor estimativa do estado da atmosfera, denominada análise, que é usada como
condição inicial para uma nova previsão atualizada. A Reanálise é o mesmo processo, mas
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sem a restrição de tempo para emitir previsões operacionais, usando assim um número maior
de observações disponíveis e com controle de qualidade mais robusto e, tipicamente, voltando
várias décadas no tempo. O ERA5 é a reanálise atmosférica de quinta geração do ECMWF do
sistema climático global, representando o estado da arte em reanálises atmosféricas. Os dados
dos produtos de reanálise provaram ser confiáveis, precisamente por incorporar observações
no sistema.
Os locais das fontes de dados usadas neste relatório são apresentados na Figura 2 e Tabela 1
que mostram um resumo das fontes de dados usadas e das respectivas variáveis analisadas, e
sua extensão temporal e espacial. A Tabela 2 apresenta unidades variáveis e convenção
direcional do vento usadas neste relatório.

Figura 2:- Região de interesse para análise, com a delimitação da Bacia SEAL e blocos SEAL da
ExxonMobil (SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573).
Os pontos vermelhos representam os locais das estações automáticas do INMET em Aracaju (SE) e
Maceió (AL). Os pontos amarelos são os pontos da grade da ERA5 e o ponto preto é o ponto de
grade ERA5 usado para a análise da série temporal.
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Tabela 1: Resumo das variáveis analisadas, fontes, extensões temporais e espaciais dos dados
usados.

Coordenadas
Latitude
Longitude

Fontes

INMET-Aracaju
10,95º S
(SE)
INMET-Maceió
9,55º S
(AL)

37,05º W
35,77º W

INMET-Aracaju
10,95º S
(SE)
INMET–Maceió
9,55º S
(AL)

Parâmetros

Descrição

TA, P, UR, PA, E, Média climatológica mensal (1961I
1990)
TA, P, UR, PA, E, Média climatológica mensal (1961I
1990)

37,05º W

TA, P, UR, PA, V

35,77º W

TA, P, UR, PA, V

Dados Horários
(mar/2008-mar/2015)
Dados Horários
(set/2008-mar/2015)

ERA5 (Ponto)

11,25º S

36º W

TA, P, UR, PA, V

1-hora (V, TA, UR, PA, P) resolução de
tempo. (1979 a 2019)

ERA5 (Área)

5º S – 15ºS

30º W - 40º
TA, P, UR, PA, V
W

1-hora (V, TA, UR, PA, P) resolução de
tempo (1979 a 2019)

Rótulo: TA = Temperatura do Ar; P = Precipitação; PA = Pressão Atmosférica; UR = Umidade
Relativa; V = Ventos; E = Evaporação; I = Insolação;

Tabela 2: Unidades variáveis e convenção direcional do vento usadas neste relatório.

Parâmetros

Unidades

Temperatura do Ar
Precipitação

°C
mm/h

Convenções

Pressão Atmosférica hPa
Umidade Relativa
%

Rev. 00

Ventos
Evaporação

m/s
mm

Insolação

Horas

Direção “de onde vêm”
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1.2 Caracterização de grande escala
A América do Sul possui características climáticas distintas em todo o seu território,
principalmente em relação aos regimes de precipitação e temperatura, devido à sua extensão
territorial, posicionamento geográfico e relevo. Essa variabilidade climática está diretamente
relacionada às condições atmosféricas resultantes da interação entre fenômenos pertencentes
a várias escalas temporais e espaciais, da escala planetária à escala local.
A meteorologia na Bacia de Sergipe-Alagoas é altamente influenciada pela posição relativa de
dois processos de grande escala: o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e a Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT). A ZCIT apresenta uma oscilação latitudinal sazonal - posição
mais ao norte durante o inverno austral e posição mais ao sul durante o verão/outono austral - e
o ASAS apresenta uma oscilação SE-NW - sudeste durante o verão austral e noroeste durante
o inverno (Figura 3).

Figura 3: A representação esquemática da variabilidade sazonal da grande escala apresenta a Zona
de Convergência Intertropical (ZCIT) e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e sua
influência no campo eólico da Bacia de SEAL.

Portanto, é necessário entender esses fenômenos para entender as características
meteorológicas e climáticas da região. A ZCIT é uma característica meteorológica que circunda
a Terra perto do Equador, onde há uma convergência dos ventos alísios dos hemisférios norte
e sul. A ZCIT é caracterizada como uma região de precipitação, que oscila entre latitudes de
14° N a 5° S ao longo do ano (UVO & NOBRE, 1989; FERREIRA, 1996). Sua migração segue a
zona equatorial de baixa pressão, conforme mostrado na Figura 4. Durante os meses de março
e abril, a ZCIT atinge sua posição mais ao sul (5° S) sobre a região de interesse, provocando
chuvas na região norte do Brasil. No entanto, em anos de seca, a ZCIT permanece no
Hemisfério Norte, inibindo a formação de chuvas no Norte-Nordeste do Brasil (RI PRO06,
2007). Vale ressaltar que a posição latitudinal da ZCIT é afetada pela oscilação sul do El Niño,
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mas seu mecanismo ainda é o foco da discussão científica (JOHN et al. 2000; MARTIN et al.
2000; MARTIN et al. 1998).
Como a ZCIT representa a convergência dos ventos alísios dos dois hemisférios, a mudança da
ZCIT mais ao norte no inverno austral favorece a predominância dos ventos alísios do sudeste
na região da Bacia SEAL. No verão austral, a ZCIT fica mais ao sul e a região do SEAL não
está tão exposta aos ventos alísios do sudeste e está mais sob a influência dos ventos do
Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul.
O Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) afeta o clima do Brasil oscilando em torno de
sua posição média, estando localizado mais a sudeste no verão austral (30ºS e 15ºO) e mais a
noroeste no inverno austral (22ºS e 30ºO). Essa oscilação ocorre porque, durante o inverno
austral, as temperaturas são mais baixas nos continentes e, como consequência, os centros de
alta pressão migram para o continente, enquanto no verão austral as temperaturas nos
continentes são mais altas e, portanto, os centros estão mais distantes. O fortalecimento do
ASAS está principalmente relacionado à sua migração para o norte, com picos climatológicos
em torno de 1026 hPa em agosto (HASTENRATH, 1985).
A Figura 4 apresenta as oscilações sazonais da ZCIT e ASAS para janeiro (mês austral do
verão) e julho (mês austral do inverno). Pode-se observar o equilíbrio entre as duas
características de grande escala que governam o padrão geral de vento e pressão na Bacia
SEAL. Durante os meses de inverno austral, a ZCIT fica mais ao norte e o ASAS fica mais ao
oeste, expondo a Bacia do SEAL a ventos fortes do SE e pressão mais alta. Durante os meses
de verão austral, a ZCIT fica mais ao sul e o ASAS fica mais a leste, diminuindo a pressão
atmosférica e expondo a Bacia do SEAL aos ventos E menos intensos da ramificação norte da
circulação eólica do ASAS. Como será explorado, todas as variáveis meteorológicas analisadas
são afetadas por esse equilíbrio sazonal entre ASAS e ZCIT na Bacia SEAL
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Figura 4: Posicionamento da ZCIT durante Janeiro (a) e Julho (b). Fonte:
http://www.ux1.eiu.edu/~cfjps/1400/circulation.html. 02/11/2009.

Os mecanismos físicos envolvidos no acoplamento oceano-atmosfera na região tropical ainda
não estão completamente esclarecidos. O consenso da comunidade científica é que os padrões
anormais observados nas anomalias da temperatura da superfície do mar (TSM) surgem da
dinâmica interna do próprio oceano (TRENBERTH, 1997). Além disso, são forçados pelos
processos dinâmicos e termodinâmicos que ocorrem na atmosfera, que atuam nos oceanos
tropicais que redistribuem as anomalias da TSM. Estas, por sua vez, através de processos de
transferência de calor (evaporação, processos convectivos, formação de nuvens, etc.)
simultaneamente forçam a atmosfera e causam mudanças no campo eólico em baixas
elevações. Esses mecanismos de retroalimentação, sob certas condições, produzem
instabilidades no sistema acoplado (RI PRO06, 2007).
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O fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENSO) é um exemplo da manifestação dessa instabilidade
e pode ser definido como um fenômeno de escala global associado a um forte acoplamento
oceano-atmosfera que se manifesta sobre o Oceano Pacífico Tropical. Esse fenômeno consiste
em um componente oceânico - o El Niño ou La Niña - e um componente atmosférico - a
Oscilação Sul - representado pela diferença entre a pressão do nível do mar entre o Pacífico
Central (Taiti) e o Pacífico Ocidental (Darwin / Austrália) (RI PRO06, 2007).
El Niño é um fenômeno global periódico do sistema acoplado oceano-atmosfera. Sua
intensidade é variável e exerce grande influência na região equatorial. O fenômeno ocorre
devido ao aquecimento (anômalo) das águas superficiais no Pacífico Tropical e consequentes
mudanças na dinâmica atmosférica. (ARAGÃO, 1997). Durante a ocorrência desse fenômeno,
as interações oceano-atmosfera em larga escala que ocorrem no Oceano Pacífico Tropical
causam alterações na circulação geral da atmosfera, ou seja, na Célula Walker, gerando
alterações nos padrões de circulação e precipitação, que podem desencadear condições
climáticas adversas (secas, inundações, altas temperaturas, entre outras) em várias regiões
continentais do mundo (RI PRO06, 2007).
As mudanças no clima das regiões Norte e Nordeste do Brasil devem-se principalmente à
modificação da célula Walker, uma vez que essas regiões estão sob ação da ramificação
descendente dessa célula (CAVALCANTI, 1996). O ENSO causa movimentos anômalos
descendentes, que inibem a formação de nuvens e reduzem a precipitação nessa região. Além
disso, durante os anos de El Niño, a ZCIT está localizada anormalmente mais ao norte de sua
posição normal no Atlântico Tropical. Consequentemente, a Bacia do SEAL permanece mais
exposta aos ventos alísios do SE ao longo do ano e a região norte e nordeste do Brasil
experimenta períodos de seca prolongados.
De 1990 a 1994, a influência do ENSO causou um extenso período de seca no Nordeste do
Brasil. Em 1992, foram detectadas anomalias de precipitação na estação chuvosa na região
norte do Nordeste do Brasil e associadas à baixa intensidade da ZCIT (FISCH, op. Cit.). Nos
anos 1925-26, 1976-77 ou 1982-83, El Niño foi intenso e a precipitação no verão (Hemisfério
Sul) foi menor do que nos anos normais no norte da Amazônia, resultando em baixos níveis de
água nos rios Negro e Amazonas (FISCH , op. Cit.).

1.3 Caracterização de mesoescala
Para manter a consistência dos dados apresentados, a discussão a seguir é separada de
acordo com as quatro estações astronômicas: verão austral (janeiro a março), outono (abril a
junho), inverno (julho a setembro) e primavera (outubro a dezembro).
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1.3.1 Temperatura do Ar
As temperaturas do ar mínimas, máximas e médias climatológicas nas estações de INMET de
Maceió e Aracaju são apresentadas, com base no período de medições de 1961-1990 (Figura 5
a Figura 7).
É possível observar um gradiente de temperatura latitudinal da estação de Maceió (AL) (mais
ao norte) até a estação de Aracaju (SE) (mais ao sul). As temperaturas mínimas são
observadas durante os meses de inverno austral e máximas nos meses de verão, conforme
esperado. A faixa de temperatura média anual é limitada, com variação de aproximadamente
2,5°C para as duas estações (Figura 5). Além disso, o intervalo entre as temperaturas mínimas
e máximas climatológicas é pequeno (Figuras 6 e 7), evidenciando a estabilidade da
temperatura do ar na Bacia SEAL, esperada na região Nordeste do Brasil.

Figura 5: Temperaturas do ar médias climatológicas (1961-1991) para as estações do INMET de
Maceió (AL) e Aracaju (SE).
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Figura 6: Temperaturas do ar mínimas climatológicas (1961-1991) para as estações do INMET de
Maceió (AL) e Aracaju (SE).

Figura 7: Temperaturas do ar máximas climatológicas (1961-1991) para as estações do INMET de
Maceió (AL) e Aracaju (SE).
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Para a avaliação das variações espaciais e sazonais da temperatura do ar na região de
interesse, são apresentados dados sazonais da temperatura do ar climatológico a 2 metros de
altitude, obtidos da reanálise ERA5, para o período de 1979 a 2018 (Figura 8).
A variação sazonal observada nas estações do INMET é observada nos dados do ERA5, com
temperaturas mais altas no verão e baixas nos meses de inverno. O gradiente positivo de
temperatura do sul para o norte também é observado na área offshore. A variabilidade anual e
espacial na região é fraca, variando de valores de ~ 24°C a ~ 28°C.
Verão

Outono

Inverno

Primavera

Figura 8: Temperatura do ar na Bacia SEAL para o verão, outono, inverno e primavera austrais a 2m
de elevação. Fonte: Dados da reanálise ERA5 de 1987 a 2017.

A média climatológica, as temperaturas máximas e mínimas do ar na região dos blocos da
ExxonMobil são observadas na Figura 9 obtidas das séries temporais ERA5 no ponto de grade
mais próximo (Figura 2). Temperaturas máximas de 29°C e mínimas de 22°C podem ser
esperadas nos blocos da ExxonMobil, com pouca variação sazonal, de ~ 2,5°C da amplitude
média da temperatura do ar.
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Figura 9: A temperatura do ar média, máxima e mínima climatológica, com base em todo o conjunto de dados ERA5 (1979-2019), do ponto de grade mais próximo aos
blocos SEAL da ExxonMobil.
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A Tabela 3 apresenta as estatísticas básicas das séries temporais de temperatura do ar ERA5
no ponto de grade mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil.
Tabela 3: Estatísticas básicas das séries temporais de temperatura do ar para o ponto de grade mais
próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil.
Max (oC)

Média (oC)

Min (oC)

Desvio Padrão (oC)

28,9

25,9

21,6

1,02

Nas Figura 10 e Figura 11, todas as séries temporais e análise espectral das séries temporais
da temperatura do ar das estações do INMET de Maceió e Aracaju são apresentadas para
avaliar a variabilidade a uma taxa de amostragem mais alta para o período de 2009-2015
(intervalo de amostragem horário).
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Figura 10: Séries temporais da temperatura do ar da estação do INMET de Aracaju (superior) e análise espectral (inferior). Período dos dados: março/2008 a
março/2015.
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Figura 11: Série temporal da temperatura do ar da estação do INMET de Maceió (superior) e análise espectral (inferior). Período dos dados: setembro/2008 a
março/2015.
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Observa-se que, como esperado, as séries na frequência de amostragem horária apresentam
maior variabilidade e amplitude térmica do que as observadas na variabilidade das séries
climatológicas mensais, da ordem de 10°C. A análise espectral indica que variações com essa
amplitude estão associadas a ciclos diários, uma vez que o pico mais alto de energia está
localizado no período de 24 horas. Picos de energia também são observados às 12 horas e 324
dias (sazonal).
A Tabela 4 apresenta as estatísticas básicas dos dados de temperatura do ar da estação
meteorológica automática de Aracaju e Maceió para 2009-2015. Devido ao menor calor
específico do continente em relação à água do mar, as medições da temperatura do ar
continental tendem a ter amplitudes maiores (máximas mais altas e mínimas mais baixas).
Tabela 4: Estatísticas básicas dos dados de temperatura do ar obtidos na estação meteorológica
automática de Aracaju e Maceió. Fonte: INMET
Estação
Aracaju

Max (oC)

Média (oC)

Min (oC)

Padrão (oC)

35,5

26,65

18,7

2,08

Maceió

34,3

25,43

17,6

2,69

As Figura 12 e Figura 13 apresentam a temperatura do ar média, máxima e mínima para as
duas estações meteorológicas durante 2009-2015. O mesmo padrão sazonal é observado, com
temperaturas mais baixas no inverno austral e mais altas no verão.
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Figura 12: Temperatura do ar mensal média, máxima e mínima para a estação automática do INMET
de Aracaju. Período dos dados: março/2008 a março/2015.

Figura 13: Temperatura do ar mensal média, máxima e mínima para a estação automática do INMET
de Maceió. Período dos dados: setembro/2008 a março/2015.
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1.3.2 Precipitação Total
Nas estações de Maceió e Aracaju (Figura 14), os valores médios da precipitação mensal
acumulada durante 1961-1990 apresentam uma sazonalidade bem definida, onde maiores
chuvas são observadas entre março e julho e menores entre agosto e fevereiro. O mês com
maior precipitação acumulada é maio, com precipitação de aproximadamente 375 mm,
registrada na estação de Maceió. Novembro aparece como o mês com menor precipitação
(menos de 50 mm em Maceió). Diferentemente da temperatura do ar, observa-se uma faixa
muito grande de precipitação acumulada, outra característica da região nordeste do Brasil,
relacionada à migração da ZCIT que atinge sua posição mais ao sul nos meses de março/abril,
causando as altas taxas de precipitação observadas.

Figura 14: Precipitação mensal acumulada climatológica (mm) nas estações de Maceió (AL) e
Aracaju (SE) para 1961-1990. Fonte: INMET

Para a avaliação das variações espaciais e sazonais da precipitação na região dos blocos
SEAL da ExxonMobil, mapas de precipitação sazonal obtidos a partir da reanálise ERA5 são
apresentados na Figura 15. O outono austral (abril a junho) aparece como a estação com maior
precipitação. É possível observar um gradiente positivo em direção à costa em todas as
estações.
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Verão

Outono

Inverno

Primavera

Figura 15: Precipitação sazonal acumulada (mm) na Bacia SEAL para o verão, outono, inverno e
primavera austrais. Fonte: Dados da reanálise ERA5 de 1979 a 2019.

A Figura 16 mostra as médias climatológicas da precipitação acumulada mensalmente para o
ponto de grade ERA5 mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil.

Rev. 00

40 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 16: Precipitação mensal acumulada climatológica para os blocos da ExxonMobil mais próximos do ponto de grade. Fonte: Reanálise ERA5 de 1979 a 2019.
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A seguir, na Tabela 5 são apresentadas as estatísticas básicas das séries temporais da taxa de
precipitação obtidas a partir dos dados da ERA5, no ponto da grade mais próximo dos blocos
SEAL da ExxonMobil.
Tabela 5: Estatísticas básicas para a precipitação total (mm/hora)
Max (mm/h)

Média (mm/h)

Min (mm/h)

Padrão (mm/h)

17,2

0,1

0,0

0,19

As Figura 17 e Figura 18 mostram todas as séries temporais da taxa de precipitação (mm/h)
das estações do INMET de Aracaju e Maceió, para avaliar a variabilidade de precipitação a
uma frequência de amostragem mais alta (horária).
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Figura 17: Séries temporais da taxa de precipitação (mm/h) na estação de Aracaju (SE). Fonte: Estação meteorológica automática do INMET Período dos dados:
março/2008 a março/2015.

Figura 18: Séries temporais da taxa de precipitação (mm/h) na estação de Maceió (AL). Fonte: Estação meteorológica automática do INMET Período dos dados:
setembro/2008 a março/2015.
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As estatísticas básicas para as séries temporais da taxa de precipitação (mm/h) das estações do
INMET de Aracaju e Maceió são apresentadas na Tabela 6.
Tabela 6: As estatísticas básicas para as séries temporais da taxa de precipitação (mm/h) das
estações do INMET de Aracaju e Maceió.
Max (mm/h)

Média (mm/h)

Min (mm/h)

Padrão (mm/h)

Aracaju

75,4

0,14

0,0

1,05

Maceió

74,4

0,18

0,0

1,12

1.3.3 . Evaporação
A média mensal climatológica de evaporação nas estações do INMET de Maceió (AL) e Aracaju
(SE) também está relacionada à migração da ZCIT, com os menores valores observados
durante os meses de outono, quando a ZCIT atinge sua posição sul e mais alta durante os
meses da primavera e verão.

Figura 19: Média mensal da evaporação climatológica (mm) nas estações de Maceió (AL) e Aracaju
(SE). Fonte: INMET

Rev. 00

44 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

1.3.4 Umidade Relativa
A umidade relativa climatológica obtida nas estações do INMET de Maceió (AL) e Aracaju (SE)
para o período de 1961-1990 apresenta padrões diferentes para as duas estações. Maceió
apresenta um padrão sazonal com maior umidade entre abril e julho - relacionado aos meses
de precipitação mais altos - mas Aracaju não apresenta um forte padrão sazonal nesse
conjunto de dados. A maior média mensal climatológica para Maceió é de 82,5% em maio e
para Aracaju é de 79,5 em abril (Figura 20).

Figura 20: Média mensal climatológica (1961-1990) da umidade relativa para Maceió (AL) e Aracaju
(SE). Fonte: INMET

Para a avaliação espacial e sazonal da umidade relativa do ar na área da Bacia SEAL, são
apresentados na Figura 21 mapas sazonais do conjunto de dados da reanálise ERA5 (1979 a
2018). Como esperado, o outono apresenta a umidade relativa mais alta, como as taxas de
precipitação sazonal, provavelmente relacionadas à posição mais ao sul da ZCIT nesta
estação.
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Verão

Outono

Inverno

Primavera

Figura 21: Mapas sazonais da umidade relativa para a Bacia SEAL. Fonte: Reanálise de ERA5 (1979
a 2019).

A Figura 22 apresenta a média mensal climatológica obtida do conjunto de dados ERA5 para o
ponto da grade mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil. É possível observar a grande
estabilidade dos valores médios, máximos e mínimos desse parâmetro, como observado
anteriormente com a temperatura do ar da ERA5. Os valores médios de umidade relativa são
próximos de 80%, o máximo oscila em torno de 92% e o mínimo em torno de 55%. A região é
sempre úmida ao longo do ano.
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Figura 22: Média, máxima e mínima climatológica da umidade relativa do ponto de grade ERA5 mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil.
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A Tabela 7 apresenta as estatísticas básicas para as séries temporais de umidade relativa da
ERA5 para o período de 1979 a 2019. O valor mínimo de 51,31%, a média de 77,4% e o
pequeno valor do desvio padrão (6,2%) confirmam a estabilidade dessa variável.
Tabela 7: Estatísticas básicas para a umidade relativa para o ponto de grade da ERA5 mais próximo
dos blocos SEAL da ExxonMobil. Fonte: ERA5 (1979-2019).
Max (%)

Média (%)

Min (%)

Padrão (%)

92,4

77,4

51,31

6,2

As Figura 23 e Figura 24 apresentam as séries temporais da umidade relativa obtidas na
estação meteorológica automática do INMET de Maceió e Aracaju, para avaliar a variabilidade
em frequência mais alta (dados com frequência horária). A partir da análise espectral, observase picos de energia relacionados aos períodos de 12 e 24 horas, relacionados à variação de
temperatura do ar diária.
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Figura 23: Séries temporais horárias da umidade relativa para a estação do INMET de Aracaju (SE) (superior) e análise espectral (inferior). Período dos dados:
março/2008 a março/2015.
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Figura 24: Séries temporais horárias da umidade relativa para a estação do INMET de Maceió (AL) (superior) e análise espectral (inferior). Período dos dados:
setembro/2008 a março/2015.

Rev. 00

50 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

É apresentado na Tabela 8 as estatísticas básicas obtidas das séries temporais de umidade
relativa horária do INMET para ambas as estações analisadas. Os valores mínimos obtidos
nesta série são inferiores aos observados nas séries temporais ERA5 na região dos blocos da
ExxonMobil, atingindo valores de 33% na estação de Aracaju, e o desvio padrão é maior (~
15%), provavelmente relacionado à maior frequência de observações e para a posição
continental, onde se espera uma maior variação de temperatura. No entanto, os valores médios
são muito semelhantes (~ 75%).
Tabela 8: As estatísticas básicas para as séries temporais de umidade relativa horárias das estações
do INMET de Aracaju (SE) e Maceió (AL).
Max (%)

Média (%)

Min (%)

Padrão (%)

Aracaju

100,0

78,84

38,0

9,82

Maceió

100,0

78,6

33,0

12,49

As Figura 25 e Figura 26 apresentam os valores médios mensais de umidade relativa obtidos a
partir do conjunto de dados horários do INMET nas estações de Aracaju e Maceió. Confirmando
o que foi observado para o comportamento da média climatológica mensal (1961-1990), a
estação de Maceió apresenta um padrão sazonal mais claro, embora com pouca variabilidade
(cerca de 10% da diferença entre os valores médios mínimo e máximo).
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Figura 25: Valores médios mensais de umidade relativa de Aracaju obtidos na estação automática do
INMET com frequência de dados de 1 hora.

Figura 26: valores médios mensais de umidade relativa de Maceió obtidos na estação automática do
INMET com frequência de dados de 1 hora.
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1.3.5 Pressão Atmosférica
A Figura 27 apresenta a média mensal climatológica da pressão atmosférica obtida no INMET
para o período de 1961-1990. É evidente um gradiente positivo da pressão atmosférica de norte
para sul, com valores médios mais altos na estação mais ao sul de Aracaju (SE). No entanto, o
padrão sazonal é mantido, com valores mais altos nos meses de inverno (julho a setembro),
associados à posição mais ocidental do ASAS (Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul) durante
esta parte do ano.

Figura 27: Média mensal climatológica da pressão atmosférica em Maceió (AL) e Aracaju (SE).
Fonte: INMET (1961-1990).

Para a avaliação das variações espaciais e sazonais da pressão atmosférica na região dos
blocos SEAL da ExxonMobil, os mapas médios sazonais dos dados de pressão atmosférica
obtidos da reanálise ERA5 para o período de 1979 a 2019 são apresentados na Figura 28. É
possível observar o gradiente positivo para o sul em toda a Bacia, confirmando e fornecendo
uma compreensão espacial dos valores médios climatológicos das estações do INMET. A
inclinação nas isóbaras está relacionada à posição relativa do ASAS e da ZCIT e está
intimamente relacionada aos padrões sazonais de vento na Bacia SEAL.
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Figura 28: Mapas espaciais médios sazonais da pressão atmosférica na Bacia SEAL. Fonte: ERA5
(1979-2019).

Na Figura 29 é apresentada a média climatológica da pressão atmosférica para o ponto de
grade ERA5 mais próximo dos blocos da ExxonMobil. Observe que comportamento qualitativo
semelhante foi observado na média mensal climatológica das estações do INMET, com o maior
valor médio em julho/agosto (1017,5 hPa).
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Figura 29: Valores médios, máximos e mínimos mensais climatológicos para a pressão atmosférica (hPa) no ponto de grade ERA5 mais próximo dos blocos SEAL da
ExxonMobil. Fonte: ERA5 (1979-2019).
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As estatísticas básicas das séries temporais da pressão de ar da ERA5 são apresentadas na
Tabela 9, onde é possível observar a variabilidade entre o valor mínimo de 1005,2 hPa e o valor
máximo de 1022,8 hPa.
Tabela 9: Estatísticas básicas para a pressão atmosférica (hPa) no ponto de grade da ERA5 mais
próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil. Fonte: ERA5 (1979-2019).
Max (hPa)

Média (hPa)

Min (hPa)

Padrão (hPa)

1022,8

1014,3

1005,2

2,4

Para avaliar a variabilidade dessa variável para uma frequência de amostragem mais alta
(dados de frequência horária), a Figura 30 apresenta os dados da estação automática do
INMET para Maceió (AL) e Aracaju (SE), bem como a análise espectral obtida a partir da série
temporal. O pico de energia mais alto está associado ao período anual de variabilidade, mas as
12 e 24 horas também aparecem como períodos importantes, provavelmente associados à
maré atmosférica.
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Figura 30: Séries horárias de pressão atmosférica na estação INMET de Aracaju (em cima) e análise espectral (em baixo). Período dos dados: março/2008 a
março/2015.
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Figura 31: Séries horárias de pressão atmosférica na estação INMET de Maceió (em cima) e análise espectral (em baixo). Período dos dados: setembro/2008 a
março/2015.
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As estatísticas básicas dessas séries temporais são apresentadas na Tabela 10 e os valores médios
mensais são apresentados na Figura 32 e Figura 33. O gradiente positivo para o sul na Bacia de
SEAL é mais uma vez evidenciado pela análise das duas estações com maior pressão de ar na
estação de Aracaju (SE). A faixa entre os valores mínimo e máximo em Aracaju é mais próxima da
observada nos blocos ExxonMobil do conjunto de dados da ERA5.
Tabela 10: Estatísticas básicas para a observação da pressão atmosférica horária nas estações do
INMET de Aracaju (SE) e Maceió (AL).
Max (hPA)

Média (hPa)

Min (hPa)

Padrão (hPa)

Aracaju

1022,3

1013,83

1003,6

2,63

Maceió

1012,7

1004,94

995,4

2,43

Figura 32: Pressão atmosférica média, máxima e mínima mensal para Aracaju (SE) obtidas a partir
dos dados horários da estação do INMET.
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Figura 33: Pressão atmosférica média, máxima e mínima mensal para Maceió (AL) obtidas a partir
dos dados horários da estação do INMET.

1.3.6 Insolação
Os valores médios mensais climatológicos para insolação captados nas estações do INMET de
Aracaju e Maceió para 1961-1990 são apresentados na Figura 34. Observe o padrão sazonal
geral esperado, com valores mais altos na primavera/verão e valores mais baixos no
outono/inverno, mais relacionados à reprodução sazonal da eclíptica solar.
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Figura 34: Média mensal climatológica da insolação nas estações de Maceió (AL) e Aracaju (SE).
Fonte: INMET (1961-1990).

1.3.7 . Ventos
O campo eólico na Bacia SEAL é altamente influenciado pela posição relativa de dois
processos de grande escala: o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e a Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT). Conforme discutido no capítulo 1.2 - Caracterização em
Larga Escala, a ZCIT apresenta uma oscilação latitudinal sazonal - posição mais ao norte
durante o inverno austral e posição mais ao sul durante o verão/outono austral - enquanto o
ASAS apresenta uma oscilação SE-NW - sudeste durante o verão austral e noroeste durante o
inverno.
Assim, na região do Bacia SEAL, os ventos alísios de SE associados à ZCIT mais ao norte
dominam o campo eólico durante os meses de inverno e os ventos leste, associados à
ramificação norte do ASAS, dominam o campo eólico durante os meses do verão. Geralmente,
ao longo do ano, a direção do vento na região da SEAL é voltada para o litoral, uma
característica significativa no contexto dos riscos ambientais associados à exploração de O&G.
A Figura 35 apresenta o campo eólico sazonal ao nível de 10 metros, aplicado na reanálise
ERA5 para o período de 1979 a 2019, onde o padrão espacial pode ser observado.
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Figura 35: Campos eólicos médios sazonais no nível de 10 metros para a Bacia SEAL. Fonte: ERA5
(1979-2019).

Na Figura 36, o gráfico percentual mensal de direção do vento na região dos blocos SEAL da
ExxonMobil é exibido usando o ponto de grade da ERA5 mais próximo para o período de 1979
a 2019. Nesta e nas análises subsequentes, uma direção do vento é definida como ‘a partir de’
e os setores direcionais de 45 graus são definidos da seguinte forma com 0 graus indicados a
direção para o norte verdadeiro: N [337,5º-22,5º), NE [22,5º-67,5º), E [67,5º-112,5º), SE
[112,5º-157,5º), S [157,5-202,5º), SO [202,5º-247,5º), W [247,5º-292,5º) e NO [292,5º-337,5º).
Neste gráfico, uma mudança no domínio dos ventos de SE de maio a agosto e no domínio dos
ventos de E de setembro a abril é claramente observada, com uma porcentagem relevante dos
ventos de NE também. Abril e maio aparecem como meses de transição entre os períodos de
vento predominantemente E e SE e setembro e outubro como os meses de transição entre os
ventos predominantemente de SE e E.
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Figura 36: Porcentagem da direção do vento mensal (nível de 10 metros) da ocorrência (%) no ponto
da grade mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil. Fonte: ERA5 (1979-2019).

A Tabela 11 apresenta uma distribuição conjunta da intensidade do vento a 10 metros e direção
para o ponto de grade mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil, considerando todo o
período (1979-2019), enquanto as Tabela 12 a Tabela 15 apresentam a mesma distribuição
conjunta dividida em estações (verão, outono, inverno e primavera austrais, respectivamente).
A distribuição conjunta para todo o período revela uma dominância dos ventos de E com 54,6%
de ocorrência, seguida dos ventos de SE com 33,9%. A intensidade do vento mais comum é de
5,5 a 8 m/s, com ocorrência de 59,6%, seguida pelo compartimento de 3 a 5,5 m/s, com 23%.
Ventos mais fortes que 13 m/s são raros, mas são esperados nos blocos SEAL da ExxonMobil.
A distribuição conjunta sazonal apresenta detalhes sobre o padrão descrito na Figura 36. A
estação verão/primavera apresenta predominantemente os ventos de E e NE, com a primavera
apresentando a maior porcentagem de ventos de NE (25%). O outono e o inverno apresentam
predominantemente os ventos de SE e E, com maior porcentagem de SE no inverno. A
intensidade do vento também é mais alta no inverno, com 23% dos ventos entre 8 e 10,5 m/s.
Das 6 ocorrências acima de 13 m/s, 5 ocorreram no inverno.
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Tabela 11: Ocorrência conjunta anual da intensidade e direção do vento no ponto de grade mais
próximo aos blocos SEAL da ExxonMobil. Fonte: Reanálise de ERA5 (1979-2019).
Direção ->

N

NE

E

SE

S

SO

W

NO

Total

Freq. (%)

Intensidade (m/s)
0,5

3

119

795

2200

1193

218

46

46

53

4670

1,3

3

5,5

292

8457

52383

20497

669

28

10

8

82344

23,0

5,5

8

393

21904 123840

66583

1037

8

10

7

213782

59,6

8

10,5

212

6151

17165

31456

654

1

0

4

55643

15,5

10,5

13

1

80

131

1821

141

0

0

0

2174

0,6

0

0

0

13

0

0

0

0

13

0,0

83

66

72

358626

0,0

0,0

0,0

> 13,0
Total

1017 37387 195719 121563 2719

Freq. (%)

0,3

10,4

54,6

33,9

0,8

Tabela 12: Ocorrência conjunta da intensidade e direção do vento no ponto de grade mais próximo
aos blocos SEAL da ExxonMobil considerando o período do verão (jan-mar). Fonte: Reanálise de
ERA5 (1979-2019).
Direção ->
Intensidade (m/s)

N

NE

E

SE

S

SO

W

NO

Total Freq. (%)

0,5

3

36

278

679

247

40

18

19

29

1346

1,5

3

5,5

174

3761

20999

4105

13

10

10

8

29080

32,8

5,5

8

250

7206

39172

7623

2

1

10

7

54271

61,1

8

10,5

89

985

2237

764

0

0

0

4

4079

4,6

10,5

13

0

8

3

2

0

0

0

0

13

0,0

55

29

39

48

88789

0,1

0,0

0,0

0,1

Total

549

Freq. (%)

0,6
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Tabela 13: Ocorrência conjunta da intensidade e direção do vento no ponto de grade mais próximo
aos blocos SEAL da ExxonMobil considerando o período do outono (abr-jun). Fonte: Reanálise de
ERA5 (1979-2019).
Direção ->
Intensidade (m/s)

N

NE

E

SE

S

SO

W

NO

Total Freq. (%)

748

140

21

20

16

2483

2,8

0,5

3

56

353

1129

3

5,5

72

1711

15185 10428

520

8

0

0

27924

31,2

5,5

8

35

1001

19119 25221

577

4

0

0

45957

51,3

8

10,5

8

22

2821

9598

300

0

0

0

12749

14,2

10,5

13

0

0

29

327

61

0

0

0

417

0,5

Total

171

3087

1598

33

20

16

89530

Freq. (%)

0,2

3,4

1,8

0,0

0,0

0,0

38283 46322
42,8

51,7

Tabela 14: Ocorrência conjunta da intensidade e direção do vento no ponto de grade mais próximo
aos blocos SEAL da ExxonMobil considerando o período do inverno (jul-set). Fonte: Reanálise de
ERA5 (1979-2019).
Direção ->
Intensidade (m/s)

NE

E

SE

S

SO

Total Freq. (%)

0,5

3

0

44

174

95

17

0

330

0,4

3

5,5

3

689

6294

4491

109

10

11596

12,8

5,5

8

0

1445

22184 27563

442

3

51637

57,0

8

10,5

0

175

5684

19158

346

1

25364

28,0

10,5

13

0

0

94

1417

76

0

1587

1,8

0

0

0

13

0

0

13

0,0

3

2353

990

14

90527

0,0

2,6

1,1

0,0

> 13,0
Total
Freq. (%)
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Tabela 15: Ocorrência conjunta da intensidade e direção do vento no ponto de grade mais próximo
aos blocos SEAL da ExxonMobil considerando o período da primavera (out-dez). Fonte: Reanálise
de ERA5 (1979-2019).
Direção ->
Intensidade (m/s)

N

NE

E

SE

S

SO

W

NO

Total Freq. (%)

0,5

3

27

120

218

103

21

7

7

8

511

0,6

3

5,5

43

2296

9905

1473

27

0

0

0

13744

15,3

5,5

8

108

12252 43365

6176

16

0

0

0

61917

69,0

8

10,5

115

4969

6423

1936

8

0

0

0

13451

15,0

10,5

13

1

72

5

75

4

0

0

0

157

0,2

9763

76

7

7

8

89780

10,9

0,1

0,0

0,0

0,0

Total

294

Freq. (%)

0,3

19709 59916
22,0

66,7

Estatísticas básicas para as séries temporais completas (anuais) de ventos obtidas a partir do ponto
de grade ERA mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil são apresentadas na Tabela 16. Vento
mínimo observador foi 13,5 m/s e o valor médio foi 6,5 m/s com 1,5 m/s do desvio padrão.
Tabela 16: Estatísticas anuais para séries temporais do vento no ponto de grade mais próximo aos
blocos SEAL da ExxonMobil. Fonte: Reanálise de ERA5 (1979-2019).
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Máx (m/s)

Média (m/s)

Min (m/s)

Padrão (m/s)

13,5

6,5

0,1

1,5
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Stickplots de ventos para o ano de 2018 por mês são apresentados nas Figura 37 e

Figura 38 onde o padrão geral descrito acima pode ser observado em detalhe. Os ventos variam
entre as direções SE, E e NE.
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Figura 37: Gráficos vetoriais de vento no ponto da grade mais próximo dos blocos SEAL da
ExxonMobil de janeiro a junho (2018). Fonte: Reanálise ERA5.
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Figura 38: Gráficos vetoriais de vento no ponto da grade mais próximo dos blocos SEAL da
ExxonMobil de julho a dezembro (2018). Fonte: Reanálise ERA5.
A Figura 39 apresenta um gráfico com valores climatológicos médios, máximos, mínimos, primeiro e
terceiro quartis do ponto mais próximo aos blocos SEAL da ExxonMobil, com base em todo o período
de dados de vento ERA5 (1979-2019). São apresentadas ambas estatísticas de vento e rajada de
vento. O mês mais intenso de intensidade de vento média e máxima é julho. Ventos constantes de
até 14 m/s e rajadas de vento de até 17 m/s podem ser esperados nos blocos SEAL da ExxonMobil.
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Figura 39: Média, máxima, mínima, 1º e 3º quartil de ventos (em cima) e rajada de vento (em baixo) obtidos no ponto da grade mais próximo dos blocos SEAL da
ExxonMobil. Fonte: ERA5 (1979-2019).
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A Figura 40 apresenta as rosas dos ventos mensais obtidas com o conjunto de dados ERA5 de 41
anos (1979-2019) no ponto mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil, o padrão direcional
descrito anteriormente pode ser claramente observado. Janeiro, fevereiro e março apresentam
predominância de ventos E, com alguma ocorrência de ventos SE e NE também. De abril a
setembro, a predominância do SE é observada com pico em julho, quando os ventos também são
mais intensos. Em outubro, a predominância já é restaurada para os ventos de E e novembro e
dezembro apresentam a maior porcentagem de componente eólico NE.

Figura 40: Rosas de vento mensais (de janeiro a dezembro) para o ponto da grade mais próximo dos
blocos SEAL da ExxonMobil. Fonte: ERA5 (1979-2019).
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A seguir, nas Figura 41 e Figura 42 são apresentados os dados horários das estações automáticas
do INMET de Aracaju (SE) e Maceió (AL), permitindo a análise de séries temporais de intensidade do
vento com maior frequência de amostragem (dados horários). A análise espectral também é
apresentada. Observam-se os principais picos de energia às 24 e 12 horas e no período anual. O
período de 24 horas está relacionado ao sinal da brisa terrestre e marítima e o período anual ao ciclo
sazonal.
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Figura 41: Séries horárias da intensidade do vento na estação INMET de Aracaju (SE) (em cima) e análise espectral (em baixo). Fonte: INMET
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Figura 42: Séries horárias da intensidade do vento na estação INMET de Maceió (AL) (em cima) e análise espectral (em baixo). Fonte: INMET
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A Tabela 17 apresenta as estatísticas básicas das séries temporais de dados horários do INMET
para ambas as estações. Aracaju (SE) apresenta ventos mais fortes que Maceió, tanto para os
valores máximos (10,8 m/s) quanto médios (3 m/s). Os ventos nos blocos SEAL da ExxonMobil
apresentam ventos mais intensos do que nas estações costeiras.
Tabela 17: Estatísticas básicas da intensidade do vento nas estações de Maceió e Aracaju. Fonte:
INMET
Estação
Aracaju
Maceió

Máx (m/s)
10,8
8,7

Média (m/s)
3,06
2,71

Min (m/s)
0,0
0,0

Padrão (m/s)
1,54
1,65

As Figura 43 e Figura 44 apresentam a intensidade do vento média e mínima mensal obtida a partir
da série temporal do INMET horária nas estações de Aracaju e Maceió.

Figura 43: A intensidade do vento média e máxima mensal obtida a partir da série temporal horária
na estação de Aracaju. Fonte: INMET
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Figura 44: A intensidade do vento média e máxima mensal obtida a partir da série temporal horária
na estação de Maceió. Fonte: INMET.
Em resumo, os ventos na Bacia de SEAL e, mais especificamente, nos blocos da ExxonMobil são
predominantemente de SE, E e NE. Durante os meses de inverno austral - com julho aparecendo
como o mês de inverno mais característico - os ventos são de SE com intensidades mais altas (5,5 a
10,5 m/s), sob a influência dos ventos alísios de SE. Durante os meses de verão, os ventos são
predominantemente de E com intensidades de 3 a 8 m/s, sob a influência dos ventos ASAS. Os
meses da primavera apresentam a maior porcentagem de ventos de NE.

1.4 Identificação de Eventos Meteorológicos Extremos
As ocorrências de eventos extremos são identificadas a partir das séries temporais observadas no
ponto de grade ERA5 mais próximo dos blocos SEAL da ExxonMobil. A definição usada para evento
extremo é a de evento raro. Um resumo dos eventos extremos registrados para os blocos SEAL da
ExxonMobil é apresentado na Tabela 18. Para cada variável, podemos observar os limiares positivo
e negativo (duas vezes acima e abaixo da média, respectivamente), a frequência de ocorrência de
ambas na série temporal e os meses em que esses eventos extremos ocorreram com mais
frequência nas séries analisadas.
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Tabela 18: Tabela de resumo de eventos extremos. Limiares superior e inferior, frequência de
ocorrência acima e abaixo dos limites e meses críticos para a ocorrência. Fonte: ERA5 (1979 a
2018).

Variável
Temperatura (oC)
Precipitação (mm/h)
Umidade Relativa (%)
Pressão atmosférica
(hPa)
Intensidade de rajadas
(m/s)

Limiares

Frequência de
ocorrência (%)
Superior
Inferior
0,96%
2,75%
1,93%
1,6%
2,6%

Superior
27,9
0,45
89,76

Inferior
23,84
64,98

1019,2

1009,34

2,35%

12,66

5,08

2,63%

Meses Críticos
Superior
Mar
Maio
Maio

Inferior
Ago
Ago

1,02%

Ago

Mar

2,12%

Jul

Abr

1.5 Resumo
Dados de estações meteorológicas costeiras (tanto climatológicas quanto de alta frequência) e de
um banco de dados de reanálise global foram analisados à luz de informações bibliográficas, a fim
de retratar as características meteorológicas da região de interesse.
A meteorologia na Bacia de SEAL é altamente influenciada pela Zona de Convergência Intertropical
(ZCIT) e pelo Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), processos de grande escala que
modulam a sazonalidade de todas as variáveis analisadas.
Durante os meses de verão/outono austrais, a ZCIT fica mais ao sul e o ASAS fica mais ao sudeste,
os ventos estão sob a influência da ramificação norte do ASAS (E e NE, ventos moderados) e o
clima em geral é mais quente e úmido, com maiores taxas de precipitação e menor pressão
atmosférica.
Durante o inverno austral, a ZCIT fica mais ao norte e os ventos sobre a Bacia SEAL estão sob a
influência dos ventos alísios de SE (ventos fortes), e o clima em geral é menos quente e úmido, com
pouca precipitação e pressão atmosférica mais alta.
No entanto, a variabilidade sazonal de temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica é
moderada, pois a Bacia de SEAL fica na região nordeste do Brasil, com grande estabilidade ao longo
do ano, sendo quente e úmida em termos gerais. A variabilidade sazonal mais observável é do
regime de ventos, com ventos SE mais severos no inverno e ventos moderados E e NE no verão.
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2 Oceanografia
A caracterização oceanográfica da região da Bacia de Sergipe-Alagoas é baseada nas
seguintes fontes de dados:
 Dados de temperatura e salinidade da água disponíveis nos bancos de dados do National
Oceanographic Data Center (NODC), WOA13 (World Ocean Atlas) e WOD13 (World Ocean
Data);
 Dados de temperatura e salinidade medidos por gliders oceânicos das Campanhas de
Monitoramento Oceânico da ExxonMobil na Bacia de SEAL;
 Dados da temperatura da superfície do mar (TSM) obtidos do produto derivado de satélite
JPL/MUR;
 Dados do produto de reanálise oceânica global Mercator, disponível no Serviço de
Monitoramento do Ambiente Marinho Copernicus (CMEMS);
 Resultados da modelagem hidrodinâmica desenvolvida para a Bacia de SEAL com o
sistema de modelagem ROMS (Regional Ocean Modeling System);
 Correntes medidas por derivadores com drogue do Global Drifter Program (GDP);
 Correntes medidas por derivadores com e sem drogue das Campanhas de Monitoramento
Oceânico da ExxonMobil na Bacia de SEAL;
 41 anos de dados de ondas obtidos da reanálise ERA5 do Centro Europeu de Previsões
Meteorológicas em Médio Prazo (ECMWF);
 Dados do modelo global de marés TPX08 que contém a fase e a amplitude dos principais
constituintes das marés;
 Referências bibliográficas sobre oceanografia local e regional.
Todas as análises realizadas para a caracterização dos parâmetros oceânicos para as quatro
estações do ano consideraram a seguinte divisão sazonal:
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Verão: Janeiro a Março;



Outono: Abril a Junho;



Inverno: Julho a Setembro;



Primavera: Outubro a Dezembro.
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A Tabela 19 resume as fontes de dados usadas no estudo, e suas respectivas localizações e
Tabela 20 apresenta as unidades variáveis e convenções direcionais usadas neste relatório.
Tabela 19: Localização das fontes de dados usada para caracterizar a oceanografia da área da
Bacia de Sergipe-Alagoas. Legenda: T = Temperatura; S = Salinidade; U = componente zonal da
corrente; V = o componente sul da corrente.

Parâmetros

Período

Intervalo
da
amostra

36ºO

TeS

1773 – 2013

-

31,5ºO / 38ºO

TeS

1773 – 2013

-

35,38ºO /
36,38ºO

TeS

1886 – 2014

-

31,5ºO / 38ºO

UeV

2019

1 hora

31,5ºO / 38ºO

TeS

2019

-

31,5ºO / 38ºO

T

2013 – 2015

1 dia

31,5ºO / 38ºO

UeV

2013

1 dia

Coordenadas
Fonte

Latitude

NODC (WOA13)
11,25ºS
(ponto único)
NODC (WOA13)
7,5ºS / 14,5ºS
(área)
NODC (WOD13)
10,75ºS / 11,75ºS
(área)
Derivadores das
Campanhas de
7,5ºS / 14,5ºS
Monitoramento Oceânico
da SEAL
Gliders das Campanhas de
Monitoramento Oceânico
7,5ºS / 14,5ºS
da SEAL
JPL-MUR
7,5ºS / 14,5ºS
CMEMS
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7,5ºS / 14,5ºS

Longitude

ROMS

10,99ºS

36,29ºE

UeV

2013

2h

GDP

7,5ºS / 14,5ºS

31,5ºO / 38ºO

UeV

1979-2019

6h

ERA5

11,5ºS

36O

Ondas

1979 – 2019

1h

TPX08

11,26ºS

36O

Marés

-

-
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Tabela 20: Unidades variáveis e convenção direcional usadas neste relatório.

Parâmetros

Unidades

Temperatura
Salinidade

°C
psu

Convenções

Velocidade corrente
Direção corrente

m/s
Graus

Direção é “para onde vai”

Altura da onda
Direção da onda

Metros
Graus

Direção é “de onde vêm”

Período de onda

Segundos

Amplitude da maré
Fase da maré

Metros
graus

2.1 Caracterização de Grande Escala
A área de estudo sob influência do Giro Subtropical do Atlântico Sul e o sistema de correntes
equatoriais (Figura 45). O Giro Subtropical do Atlântico Sul é uma característica que domina a
circulação em larga escala da bacia do Oceano Atlântico Sul (PETERSON & STRAMMA, 1991).
É formado devido à ação dos ventos do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e é
composto pelas seguintes correntes de superfície: Corrente Equatorial Sul na sua fronteira
norte, Corrente do Atlântico Sul na fronteira sul, Corrente de Benguela na fronteira leste e
Corrente do Brasil na fronteira oeste (PETERSON & STRAMMA, 1991).
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Figura 45: Representação esquemática do Giro subtropical do Atlântico Sul. Fonte: Peterson &
Stramma (1991).

A Bacia de Sergipe e Alagoas (SEAL) está entre as regiões oceânicas brasileiras menos
estudadas, com poucas observações e estudos. No entanto, processos oceanográficos
desafiadores estão presentes na área, como a bifurcação da Corrente Sul Equatorial (CSE),
entre a Corrente do Brasil (CB) e a Subcorrente Norte do Brasil (SNB) (Stramma e England,
1999; Rodrigues et al., 2007).
A bifurcação da CSE ocorre entre 10° S e 20° S e apresenta um forte sinal sazonal atingindo
sua posição mais ao sul durante o outono/inverno austral e a posição mais ao norte na
primavera/verão (Rodrigues et al., 2007) (Figura 46).
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Figura 46: Variação sazonal do esquema de bifurcação da Corrente Sul Equatorial, representação
climatológica.

A sazonalidade da posição de bifurcação da CSE influencia a velocidade do volume e a direção
das correntes na área de SEAL. Durante o verão austral, enquanto a bifurcação ocorre em
latitudes mais baixas, o fluxo em superfície é principalmente para o sul. Durante o inverno,
quando a bifurcação da CSE atinge sua posição mais ao sul, o fluxo de corrente principal é
orientado para o norte (Figura 47).
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Figura 47: Campo médio de corrente superficial de dezembro (esquerda) e junho (direita). O polígono
preto representa a Bacia de SEAL e os polígonos cinza são blocos da EXXON adquiridos durante a
Rodada de Licitação n° 13, 14 e 15 da ANP. As linhas de contorno amarelas representam a quebra
da plataforma continental, entre as isóbatas de 200 e 2000 metros. As correntes foram obtidas do
modelo hidrodinâmico ROMS, elaborado pela PROOCEANO para 2013.

A mesoescala desempenha um papel importante na hidrodinâmica da região, e Soutelino et al.
(2011) descreve a bifurcação da CSE (e a origem da Corrente do Brasil) como fortemente
dominada por vórtices, com grande variabilidade espacial e temporal. A Figura 48 apresenta um
campo instantâneo das correntes de superfície, mostrando um grande número de vórtices
interagindo uns com os outros enquanto se aproxima da quebra de plataforma continental.
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Figura 48: Campo instantâneo da corrente de superfície em 07/01/2013. O polígono preto representa
a Bacia de SEAL e os polígonos cinza são blocos da EXXON adquiridos durante a Rodada de
Licitação n° 13, 14 e 15 da ANP. As linhas de contorno amarelas representam a quebra da
plataforma continental, entre as isóbatas de 200 e 2000 metros. As correntes foram obtidas do
modelo hidrodinâmico da PROOCEANO.

2.2 Caracterização de Mesoescala
Os dados são apresentados separadamente nas quatro estações: verão austral (janeiro a
março), outono (abril a junho), inverno (julho a setembro) e primavera (outubro a dezembro).
Neste capítulo é apresentada uma caracterização dos parâmetros: Temperatura, Salinidade e
Densidade, Distribuição das Massas d´água, Correntes, Ondas (caracterização geral na região
dos blocos e estudo de propagação na Plataforma Continental), e Marés.

2.2.1 Temperatura da água, salinidade e densidade
Para avaliar a variação vertical de temperatura, salinidade e densidade na região da Bacia de
Sergipe-Alagoas, foram utilizados dados da climatologia sazonal NODC WOA13 (World Ocean
Atlas, 2013).
Os campos que compõem o banco de dados de climatologia WOA13 consistem na análise
objetiva dos dados históricos armazenados no NODC, coletados por várias campanhas e
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equipamentos em embarcações de pesquisa e de oportunidade. Essa análise objetiva utiliza
dados espaçados de maneira irregular, gerando uma grade global com uma resolução espacial
uniforme de 1/4°. Esses campos são tridimensionais e os dados são interpolados para 102
níveis de profundidade padrão da superfície até 5.500 m de profundidade. Temporalmente,
essa climatologia representa a média para o período entre 1773 e 2013. Os dados de
climatologia do WOA13 podem ser obtidos no site (http://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOA13
/pr_woa13.html). Informações adicionais sobre as bases climatológicas WOA13 podem ser
obtidas em Locarnini et al. (2013) e Zweng et al. (2013).
Os dados utilizados foram extraídos de um ponto de grade na região central dos blocos
operados pela ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas, localizada a 11,25ºS e 36ºO,
conforme mostrado na Figura 49. O número de observações em cada profundidade na célula
da grade WOA13 analisada é apresentado na Figura 50.

Figura 49: Mapa com a localização do ponto de grade WOA13 (ponto vermelho) usado para a
caracterização da temperatura, salinidade e densidade dos blocos operados pela ExxonMobil na
área da Bacia de Sergipe-Alagoas.
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Figura 50: Número de observações históricas usadas nas análises objetivas dentro da célula da
grade WOA13 analisada.

Os perfis de temperatura, salinidade e densidade para as 4 estações são mostrados nas Figura
51 a Figura 53.
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Figura 51: Perfis de temperatura da água e de salinidade para as quatro estações do ano na região
de estudo. Fonte de dados: WOA13.

Figura 52: Perfis de temperatura e de salinidade (psu) para as quatro estações do ano na região de
estudo. Detalhamento para os 150 metros superiores da coluna d’água. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 53: Perfis de densidade para as quatro estações do ano na região de estudo. Toda a coluna
d’água (esquerda) e dados para os 150m superiores da coluna d’água (direitaa). Fonte de dados:
WOA13.

Os perfis de temperatura e salinidade mostram, como esperado para a costa brasileira, a
ocorrência de uma camada de mistura variando entre aproximadamente 50 m (verão) e 100 m
(inverno) de profundidade. Nesta porção superior da coluna d’água, ocorrem as maiores
variações sazonais de temperatura e salinidade; no entanto, por ser uma região tropical, essas
variações sazonais são bastante pequenas. As salinidades superficiais relativamente mais
baixas encontradas durante o verão e o outono provavelmente se devem à excursão da ZCIT
em direção ao sul, causando maior precipitação no litoral nordeste do Brasil.
Na camada de mistura da região oceânica próxima aos blocos operados pela ExxonMobil na
Bacia de Sergipe-Alagoas, as temperaturas médias variam de 26ºC no inverno a 28ºC no
verão. As salinidades superficiais médias variam de cerca de 36,6 psu no outono a 37 psu no
inverno. A salinidade máxima através da coluna d’água (~ 37,1 psu) é encontrada perto da base
da camada de mistura, em média em torno de 70 m de profundidade.
A termoclina e a haloclina começam logo abaixo da camada de mistura (entre 50 e 100 metros
de profundidade). Os perfis de densidade tendem a ser inversos aos perfis de temperatura,
uma vez que as temperaturas regem a densidade no oceano.
Da Tabela 21 a Tabela 23 as temperaturas, salinidade e densidades climatológicas nas
profundidades de 0, 50, 100, 500, 1000 e 2000 m no local do estudo são apresentadas.
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Tabela 21: Variação sazonal da temperatura climatológica (°C) no local do estudo em diferentes
profundidades. Fonte de dados: WOA13.
Temperatura (°C)

Profundidade (m)
Verão

Outono

Inverno

Primavera

0

27,94

27,66

25,99

26,68

100

27,40

27,42

25,89

26,26

500

24,77

24,52

25,14

24,95

1000

6,64

6,68

6,76

6,81

2000

3,87

4,03

3,97

3,95

Tabela 22: Variação sazonal da salinidade climatológica (psu) no local do estudo em diferentes
profundidades. Fonte de dados: WOA13.
Salinidade
Profundidade (m)
Verão

Outono

Inverno

Primavera

0

36,77

36,62

36,98

36,87

100

37,04

37,16

37,14

37,04

500

37,13

37,05

37,17

37,14

1000

34,50

34,54

34,55

34,56

2000

34,48

34,47

34,47

34,45

Tabela 23: Variação sazonal da densidade climatológica (kg/m³ - 1000) no local do estudo em
diferentes profundidades. Fonte de dados: WOA13.
Densidade (kg/m³ -1000)
Profundidade (m)
Verão

Outono

Inverno

Primavera

0

23,74

23,72

24,53

24,23

100

24,12

24,21

24,68

24,49

500

25,02

25,03

24,94

24,98

1000

27,07

27,10

27,10

27,10

2000

27,38

27,36

27,37

27,35

Para a análise da variação espacial e sazonal dessas variáveis na região da Bacia de SergipeAlagoas, são apresentadas as seções horizontais de temperatura, salinidade e densidade para
os níveis de superfície, 100, 500, 1000 e 2000 m de profundidade, para as quatro estações do
ano (Figura 54 a Figura 68).
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Temperaturas superficiais mais altas são encontradas durante o verão e o outono, com os
valores mais altos geralmente ocorrendo no setor norte da Bacia de Sergipe-Alagoas. As
salinidades da superfície são mais altas no sul da Bacia de Sergipe-Alagoas, provavelmente
devido à influência do Giro Subtropical do Atlântico Sul, uma região onde o sistema de alta
pressão causa evaporação que excede a precipitação
A 100 m de profundidade, perto da base da camada de mistura, são encontradas águas mais
frias perto do talude continental (e na região de blocos) transportadas do sul pela SNB (Figura
55). Essas águas mais densas também podem ser vistas nos mapas de densidade para essa
profundidade (Figura 65). A salinidade a 100 m de profundidade apresenta um gradiente com
salinidades mais baixas no norte e mais altas no sul. No nível de profundidade de 500 m, a
região ainda está sob a influência da SNB e os padrões são os mesmos para temperatura,
salinidade e densidade que para as profundidades mais rasas (Figura 56, Figura 61 e Figura
66).
Abaixo da profundidade de 1000 m, as variações dos parâmetros são menos pronunciadas,
tanto espacial quanto sazonalmente.
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Figura 54: Seção horizontal da temperatura superficial (°C) na Bacia de Sergipe-Alagoas, para os
períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 55: Seção horizontal da temperatura (°C) a 100 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 56: Seção horizontal da temperatura (°C) a 500 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 57: Seção horizontal da temperatura (°C) a 1000 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 58: Seção horizontal da temperatura (°C) a 2000 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 59: Seção horizontal da salinidade superficial (psu) na Bacia de Sergipe-Alagoas, para os
períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 60: Seção horizontal da salinidade (psu) a 100 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.

Rev. 00

97 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 61: Seção horizontal da salinidade (psu) a 500 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 62: Seção horizontal da salinidade (psu) a 1000 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 63: Seção horizontal da salinidade (psu) a 2000 m de profundidade na Bacia de SergipeAlagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 64: Seção horizontal da densidade superficial (kg/m³ -1000) na Bacia de Sergipe-Alagoas,
para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 65: Seção horizontal da densidade (kg/m³ -1000) a 100 m de profundidade na Bacia de
Sergipe-Alagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 66: Seção horizontal da densidade (kg/m³ -1000) a 500 m de profundidade na Bacia de
Sergipe-Alagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 67: Seção horizontal da densidade (kg/m³ -1000) a 1000 m de profundidade na Bacia de
Sergipe-Alagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 68: Seção horizontal da densidade (kg/m³ -1000) a 2000 m de profundidade na Bacia de
Sergipe-Alagoas, para os períodos do verão, outono, inverno e primavera. Fonte de dados:
WOA13.Em seguida, da Figura 69 a Figura 74, as seções verticais da temperatura, salinidade e
densidade potenciais obtidas no banco de dados WOA13 são apresentadas para as estações do
verão, outono, inverno e primavera.

A estrutura da termohalina vertical permanece quase a mesmo durante todo o ano com
pequenas variações.
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Figura 69: Seções verticais da temperatura climatológica em 11,25°S na Bacia de Sergipe-Alagoas no verão e outono. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 70: Seções verticais da temperatura climatológica em 11,25°S na Bacia de Sergipe-Alagoas no inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 71: Seções verticais da salinidade climatológica (psu) em 11,25°S na Bacia de Sergipe-Alagoas no verão e outono. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 72: Seções verticais da salinidade climatológica (psu) em 11,25°S na Bacia de Sergipe-Alagoas no inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 73: Seções verticais da densidade climatológica em 11,25°S na Bacia de Sergipe-Alagoas no verão e outono. Fonte de dados: WOA13.
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Figura 74: Seções verticais da densidade climatológica em 11,25°S na Bacia de Sergipe-Alagoas no inverno e primavera. Fonte de dados: WOA13.
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Para o estudo da variabilidade sazonal da temperatura da superfície do mar (TSM), foram
utilizados dados do produto satelital do JPL-MUR (Jet Propulsion Laboratory - Multi-scale Ultrahigh Resolution). O produto, que cobre todo o globo e possui uma resolução relativamente alta
(~ 1 km), é oferecido diariamente, resultando da combinação de vários sensores infravermelhos
e micro-ondas, além de dados in situ. Este produto oferece dados TSM relativamente precisos,
com um erro médio de cerca de 0,6ºC em tempo quase real. Mais informações podem ser
obtidas no site do projeto (https://mur.jpl.nasa.gov) e nas publicações (ARMSTRONG et al.,
2012, CHIN et al., 2017).
A Figura 75 mostra as médias sazonais obtidas a partir dos dados obtidos para o período entre
2005 e 2019 na região da Bacia de Sergipe-Alagoas.
A grande vantagem do uso do sensoriamento remoto para obter dados de temperatura é que,
devido à alta sensibilidade dos sensores em operação, pequenas variações em grandes áreas
podem ser capturadas, principalmente quando comparadas aos resultados obtidos a bordo dos
navios (SOUZA et al., 2005).
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Figura 75: Temperatura superficial do mar na Bacia de Sergipe-Alagoas, para as quatro estações do
ano. Figura gerada a partir dos dados JPL-MUR. Período de dados: 2005 a 2019.

Os mapas de TSM média na Bacia de Sergipe-Alagoas demonstram o mesmo padrão que os
dados de temperatura da WOA13. Temperaturas mais altas ocorrendo durante o verão e o
outono, com os valores mais altos geralmente ocorrendo no setor norte da Bacia de SergipeAlagoas. O inverno apresenta as TSMs mais baixas na bacia.
As séries temporais de TSM obtidas na área dos blocos (11,25ºS e 36ºW) operadas pela
ExxonMobil durante todo o período de dados mostram variações sazonais em geral de 26ºC
(inverno) a 29ºC (verão). Existe também uma variabilidade interanual e, durante todo o período
analisado, foram observadas temperaturas variando abaixo de 25ºC e até quase 30ºC.
As estatísticas básicas compiladas para esta série temporal são apresentadas na Tabela 24. A
TSM mínima nos 14 anos analisados foi de 24,71ºC e a máxima de 29,62ºC
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Figura 76: Séries temporais de TSM na região de estudo. Fonte: JPL/MUR. Período dos dados: 2013
a 2015.

Tabela 24: Estatísticas básicas de TSM para a região dos Blocos. Fonte: JPL/MUR.
Mínima (°C)

Média (%)

Máxima (°C)

Desvio P (°C)

24,71

27,34

29,62

1,04

2.2.2 Massas d’água
As massas de água são grandes corpos d’água com uma história comum de formação,
definidas por suas características de temperatura e salinidade que, por sua vez, definem sua
densidade. Esta última determina a posição que esses corpos ocuparão na coluna d’água
(MIRANDA, 1991).
De acordo com Castro & Miranda (1998), espera-se encontrar as seguintes massas de água na
região da Bacia de Sergipe Alagoas:


Água Tropical (AT) - formada pela mistura de camadas mais superficiais do oceano; é

caracterizada por temperaturas superiores a 18ºC e salinidades superiores a 36 psu. A AT faz
parte do padrão de circulação da superfície do Giro Subtropical do Atlântico Sul e é encontrada
na camada de mistura;
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Água de Mistura (AM) - apresenta salinidade variando entre 34 psu e 36 psu e temperatura

acima de 18° C. A massa de água é formada a partir da mistura entre TW e águas costeiras;


Água Central do Atlântico Sul (ACAS) - tem uma temperatura mínima de 6° C e máxima de

18° C; a salinidade varia entre 34,5 psu e 36 psu. A massa d’água em camadas entre a Água
Tropical (AT) e a Água Intermediária Antártica (AIA) é formada na Convergência Subtropical. A
ACAS entra como parte do Giro Subtropical, circula com as correntes do Atlântico Sul e de
Benguela e chega à costa da América do Sul, transportada pela Corrente Sul Equatorial
(SILVEIRA, 2007).


Água Intermediária Antártica (AIA) - apresenta valores de temperatura entre 2,75° C e 5° C

e salinidade entre 34,1 psu e 34,5 psu. É proveniente da Convergência Antártica, rumo ao
Atlântico Norte. Ela apresenta uma salinidade mínima entre 700 e 1.100m de profundidade. A
maior parte da AIA flui para o leste na Confluência Brasil-Malvinas (~ 38° S) como parte da
circulação intermediária associada ao Giro Subtropical. Essa água fluiria anticiclonicamente e
parcialmente se juntaria novamente à corrente de contorno da fronteira oeste (SILVEIRA,
2007).


Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) - A APAN é caracterizada por temperaturas entre

3,31º C - 2,04º C e salinidades entre 34,59 - 34,87 psu, ocupando níveis entre 1.300 m e 3.600
m do nordeste brasileiro. Formada no Mar do Labrador, é a água que caracteriza a salinidade
local máxima secundária. A APAN é transportada para o sul como um fluxo organizado ao
longo da fronteira ocidental até cerca de 32° S (SILVEIRA, 2007).
A Figura 77 mostra os valores mínimos de salinidade (Figura 77-b), que indicam a presença da
Água Intermediária Antártica. A Figura 78 mostra uma seção vertical de salinidade variando
com latitude e profundidade. Esta seção é indicada por uma linha contínua na Figura 77-a.
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Figura 77: Mapa dos valores de salinidade mínimos causados pela Água Intermediária Antártica. (a)
Profundidade mínima (tons de verde representam áreas onde a salinidade mais baixa é encontrada
em áreas mais rasas e em bege, áreas mais profundas, os números mostram contornos de
profundidade em m); (b) salinidade na profundidade mínima (a escala de cores mostra valores
crescentes de verde para vermelho). Fonte: Tomczak & Godfrey, 1994.

Figura 78: Seção vertical de salinidade através da bacia ocidental do Oceano Atlântico. AIA - Água
Intermediária Antártica, APAN - Água Profunda do Atlântico Norte, ML - Mar de Labrador, MG - Mar
de Greenland, AME - Água Mediterrânea Europeia. Fonte: Tomczak & Godfrey, 1994.
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A avaliação das massas d’água presentes na região de interesse é feita a partir da análise dos
dados primários disponíveis no banco de dados WOD13 e dos dados secundários, disponíveis
na climatologia WOA13.
A partir dos dados primários coletados entre os anos de 1966 e 2017 e disponíveis no banco de
dados WOD13, foi realizada uma análise das massas d’água presentes na região de interesse,
a partir da construção de um diagrama T-S.
O banco de dados conhecido como WOD13 (World Ocean Database 2013) corresponde aos
dados históricos armazenados no NODC coletados por várias campanhas e equipamentos em
todo o mundo. Uma descrição completa desse banco de dados pode ser encontrada em
Johnson et al. (2013). A Figura 79 indica a localização dos dados do WOD13 usados. Os dados
foram processados e as observações com valores inferiores ou superiores a três vezes o
desvio padrão para cada profundidade foram descartados. Um total de 16.957 pontos de dados
foi utilizado na análise.

Figura 79: Localização dos dados do WOD (pontos vermelhos) utilizados para caracterizar as
massas d’água nos Blocos operados pela ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas. Período dos
dados: 1966 - 2017.
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Na Figura 80, o diagrama T-S disperso, desenhado com os dados do WOD13, é apresentado.
O diagrama T-S é plotado em um modelo de massa d’água preparado com dados para a região
costeira brasileira (SILVA et al., 1982) e as cores referem-se às profundidades dos dados. A
Tabela 25 apresenta os índices da termohalina usados na elaboração do diagrama T-S.

Figura 80: O diagrama T-S disperso da região dos blocos operados pela ExxonMobil, com base nos
dados do WOD13. A curva azul representa o modelo preparado por Silva et al. (1982). Período de
dados: 1966 – 2017
Tabela 25: Índices termohalinos usados no diagrama TS. Fonte: Silva et al. (1982).
Massa d’água

Temperatura (°C)

Salinidade

AM

> 18

32,5 – 35,6

AT

> 18

> 36

ACAS

5 – 18

34 – 36,25

AIA

2,75 – 5

34 – 34,6

APAN

2–4

34,7 – 35

Pode-se notar a presença das seguintes massas d’água: Água Tropical (AT), Água Central do
Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA) e Água Profunda do Atlântico Norte
(APAN). Observa-se que a Água de Mistura, embora presente nos dados, não ocorre de
maneira perceptível na região. Como a plataforma continental é muito estreita, é possível que
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essa água seja capturada na formação de feições de mesoescala e seja transportada para a
região de estudo.
Para a análise da variabilidade sazonal das massas d’água, seções verticais da densidade da
água do mar foram plotadas para as quatro estações do ano (Figura 81 e Figura 82). Essa
análise foi realizada a partir dos dados climatológicos obtidos no WOA13, do NODC. As
massas d’água foram inferidas a partir de seus respectivos limites de densidade (linhas
isopicnais).
Através das seções, pode-se observar que praticamente não há variabilidade sazonal nas
massas d’água da região.

Rev. 00

119 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 81: Seções verticais da densidade climatológica na latitude de 11,25°S no verão e outono. As linhas isopicnais representam os limites entre as massas d’água.
Fonte de dados: WOA13.
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Figura 82: Seções verticais da densidade climatológica na latitude de 11,25°S no inverno e primavera. As linhas isopicnais representam os limites entre as massas
d’água. Fonte de dados: WOA13.
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Além disso, dados de temperatura e salinidade coletados por gliders oceânicos durante a
campanha de monitoramento oceânico da SEAL realizada pela ExxonMobil durante o outono e
a primavera de 2019 foram usados para aprimorar as análises de massas d’água. Os gliders
são Veículos Autônomos Subaquáticos (AUVs) em forma de torpedo que navegam através da
coluna de água convertendo o movimento vertical em deslocamento horizontal. Eles são
equipados com asas de hidrofólio e um deslocador de centro de massa que controla
autonomamente o pitch e o roll do veículo enquanto ele mergulha e sobe na coluna de água,
seguindo um plano de navegação estabelecido por um piloto remoto no escritório. A cada
mergulho, o equipamento retorna à superfície e se conecta por satélite, transmitindo os dados
coletados e recebendo novos comandos, executando uma trajetória serrilhada no oceano.
Durante a campanha de outono, um glider foi lançado na área dos blocos da ExxonMobil em 8
de maio de 2019, nas coordenadas de 11º19’S e 36º40‘O. De 8 a 23 de maio, o glider
completou 90 mergulhos da superfície até 950 m de profundidade e mediu 180 perfis de
temperatura e salinidade na área proposta.
Na campanha de primavera, um glider foi lançado na área dos blocos da ExxonMobil em 5 de
dezembro de 2019, nas coordenadas de 11º19’S e 36º40‘O. O equipamento permaneceu na
água de 5 a 12 de dezembro completando 85 mergulhos da superfície até 700 m de
profundidade e mediu 170 perfis de temperatura e salinidade.
A Figura 83 apresenta as trajetórias completas realizadas pelos gliders durante as duas
campanhas. Ambos os gliders oceânicos cruzaram três transectos imaginários que serão
designados como transecto Raso, transecto Norte e transecto Profundo. Na Figura 83 o
transecto Raso está localizado entre os pontos A e B, o transecto Norte está localizado entre os
pontos B e C e o transecto Profundo entre C e D.
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Figura 83: Trajetória do glider oceânico na campanha de outono (linha pontilhada azul) e na
primavera (linha pontilhada laranja).

Foram coletados 350 perfis de temperatura e salinidade, compreendendo 160.675 medições
(Tabela 26).
Tabela 26: Número de dados de temperatura e salinidade coletados durante o programa de
monitoramento oceânico da SEAL.

90

Perfis de
CTD
180

Profundidade
(m)
0-950

Dados
coletados
101.426

85

170

0-700

59.249

175

350

-

160.675

Equipamento/Campanha

Mergulhos

Inverno
Verão
Total

Três massas d’água foram encontradas na área da superfície para 950 m de profundidade
durante ambos os períodos (Figura 84 – outono e Figura 85 - primavera): A Água Tropical (AT),
a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) e a Água Intermediária Antártica (AIA). Os dados
coletados na campanha de inverno apresentam amplitude de temperaturas e salinidades mais
altas, especialmente nos 100 m superiores da coluna d’água.
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Figura 84: Diagrama TS com base nos perfis de temperatura e salinidade medidos na campanha do
inverno. A isopícnica σθ de 24,5 e 26,8 define os limites entre a AT e ACAS e entre a ACAS e a AIA
respectivamente (Schott et al., 2005).

Rev. 00

124 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 85: Diagrama TS elaborado com os perfis de temperatura e salinidade medidos na campanha
do verão. A isopícnica σθ de 24,5 e 26,8 define os limites entre a AT e ACAS e entre a ACAS e a AIA
respectivamente (Schott et al., 2005).

A variabilidade espacial dos perfis de temperatura e salinidade coletados na campanha de
inverno pode ser vista nos gráficos feitos para os três transectos completos (Figura 86 a Figura
88). Também é possível ver a variabilidade da extensão vertical das massas d’água na região.
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Figura 86: Seção vertical de temperatura de 8 de maio a 23 de maio nos três transectos.

Figura 87: Seção vertical de salinidade (psu) de 8 de maio a 23 de maio nos três transectos.
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Figura 88: Seção vertical de densidade de 8 de maio a 23 de maio nos três transectos. As linhas de
densidade de 24,5 e 26,8 representam as fronteiras da AT para a ACAS e da ACAS para a AIA
respectivamente.

Durante o Transecto Raso (trajetória A para B na Figura 83), o glider estava sob a influência do
mesmo regime dinâmico (Subcorrente Norte do Brasil - SNB), sem variações visíveis nas
posições das massas d’água. Nesse setor, a Água Central do Atlântico Sul é mais espessa,
empurrando a Água Tropical para cima e empurrando para baixo a Água Intermediária
Antártica.
No Transecto Norte (trajetória B para C na Figura 83), o glider estava saindo do talude
continental e, como consequência, na região central da SNB, a Água Central do Atlântico Sul
fica mais fina. A camada de mistura com a Água Tropical fica mais espessa e o topo da Água
Intermediária Antártica se move para cima.
No Transecto Profundo (trajetória C a D, na Figura 83), não há alterações nos limites verticais
das massas d’água. Este transecto está fora do regime da SNB e está sob a influência do fluxo
de baixa intensidade para o leste da Corrente Equatorial Sul.
Das Figura 89 a Figura 91 as seções verticais calculadas para a campanha de verão.
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Figura 89: Seção vertical de temperatura de 5 de dezembro a 12 de dezembro nos três transectos.

Figura 90: Seção vertical de salinidade (psu) de 5 de dezembro a 12 de dezembro nos três
transectos.
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Figura 91: Seção vertical de densidade de 5 de dezembro a 12 de dezembro nos três transectos. As
linhas de densidade de 24,5 e 26,8 representam as fronteiras da AT para a ACAS e da ACAS para a
AIA respectivamente.

Comparando com a campanha de inverno, quando o fluxo da SNB é mais forte e mais raso na
região, as elevações da superfície isopícna relacionadas ao topo da AIA são menores no
transecto norte (B a C na Figura 83). No transecto raso que ficava próximo à fronteira da
Corrente Brasil no verão, a camada de Água Tropical também é mais fina que no inverno.

2.2.3 Correntes
Para visualizar os campos médios de circulação na região da Bacia de Sergipe-Alagoas, foram
utilizados os resultados da análise global do Serviço de Monitoramento do Meio Marinho
Copernicus (CMEMS). O Projeto CMEMS fornece resultados diários da análise global do
estado dos oceanos, com resolução de 1/12º. O sistema de análise e previsão utiliza o modelo
NEMO (Núcleo de Modelos Europeus do Oceano), forçado pelos campos atmosféricos obtidos
no ECMWF (Centro Europeu de Previsões Meteorológicas em Médio Prazo). O modelo assimila
dados de correntes, alturas da superfície do mar e TSMs obtidos de satélites, bem como dados
de temperatura e salinidade obtidos in situ.
Da Figura 92 a Figura 101, campos de correntes médias sazonais são plotados para os níveis
de profundidade de 0, 100, 500, 1000 e 2000 m, respectivamente. Os mapas representam as
estações médias para o ano de 2013, considerado um ano representativo.
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Através dos mapas de correntes de superfície (Figura 92 e Figura 93), pode-se ver que a região
é claramente influenciada pela Corrente Sul Equatorial e sua bifurcação. Existe uma clara
variabilidade sazonal, com o fluxo na área dos blocos e na região na plataforma continental
tendendo para o sul durante a primavera e o verão. Durante o outono e o inverno, a tendência
do fluxo vindo do leste é girar em direção ao norte. As correntes médias da superfície são
próximas a 0,5 m/s e mais fortes nas estações do outono (norte) e primavera (sul).
De 100 a 1000 m de profundidade, podemos ver um fluxo mais definido para a direção nortenordeste, relacionado à SNB. A 100 m de profundidade (Figura 94 e Figura 95), é evidente uma
variabilidade sazonal associada à bifurcação da Corrente Sul Equatorial e à formação da SNB.
No verão e principalmente na primavera, a SNB ainda não está totalmente organizada na área
de Blocos, sendo mais intensa nas regiões ao norte da Bacia.
A 500 m de profundidade (Figura 96 e Figura 97) a SNB está totalmente organizada perto da
região dos Blocos, sem variação sazonal. A 1000 m de profundidade (Figura 98 e Figura 99) o
fluxo para o norte ainda está presente, mas muito mais fraco.
A 2000 m (Figura 100 e Figura 101), o fluxo reverte para o sul devido à Corrente de Fronteira
Profunda que leva a APAN para o sul.
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Correntes (m/s) | Verão | 0m

Correntes (m/s) | Outono | 0m

Figura 92: Campos de correntes de superfície médias para a área da Bacia de SEAL para as estações do verão e outono. Fonte de dados: CMEMS.
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Correntes (m/s) | Inverno | 0m

Correntes (m/s) | Primavera | 0m

Figura 93: Campos de correntes de superfície médias para a área da Bacia de SEAL para as estações do inverno e primavera. Fonte de dados: CMEMS.
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Correntes (m/s) | Verão | 100m

Correntes (m/s) | Outono | 100m

Figura 94: Campos de correntes médias a 100 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do verão e outono. Fonte de dados: CMEMS.
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Correntes (m/s) | Inverno | 100m

Correntes (m/s) | Primavera | 100m

Figura 95: Campos de correntes médias a 100 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do inverno e primavera Fonte de dados: CMEMS.
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Correntes (m/s) | Verão | 500m

Correntes (m/s) | Outono | 500m

Figura 96: Campos de correntes médias a 500 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do verão e outono. Fonte de dados: CMEMS.
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Correntes (m/s) | Inverno | 500m

Correntes (m/s) | Primavera | 500m

Figura 97: Campos de correntes médias a 500 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do inverno e primavera Fonte de dados: CMEMS.
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Correntes (m/s) | Verão | 1000m

Correntes (m/s) | Outono | 1000m

Figura 98: Campos de correntes médias a 1000 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do verão e outono. Fonte de dados: CMEMS.
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Correntes (m/s) | Inverno | 1000m

Correntes (m/s) | Primavera | 1000m

Figura 99: Campos de correntes médias a 1000 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do inverno e primavera Fonte de dados:
CMEMS.
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Correntes (m/s) | Verão | 2000m

Correntes (m/s) | Outono | 2000m

Figura 100: Campos de correntes médias a 2000 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do verão e outono. Fonte de dados:
CMEMS.
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Correntes (m/s) | Inverno | 2000m

Correntes (m/s) | Primavera | 2000m

Figura 101: Campos de correntes médias a 2000 m de profundidade para a área da Bacia de SEAL para as estações do inverno e primavera Fonte de dados:
CMEMS..
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Os resultados de uma modelagem hidrodinâmica pela Prooceano, utilizando o Sistema
Regional de Modelagem Oceânica (ROMS - PROOCEANO, 2019) para estudos de dispersão
de petróleo na Bacia de Sergipe-Alagoas foram utilizados para a análise do regime atual na
região dos Blocos. O modelo possui resolução espacial de 1/24º e resolução temporal de 2 h. A
localização do ponto da grade (10,99ºS e 36,29ºS) para a qual os resultados foram utilizados
pode ser vista na Figura 108. Embora esteja fora da área dos Blocos, esse ponto foi escolhido
porque está na região do talude continental onde ocorre o fluxo principal da SNB e existem
áreas dos Blocos localizadas em regiões semelhantes.

Figura 102: Localização do ponto de grade do modelo ROMS (pontos vermelhos) utilizados para
caracterizar a área dos Blocos operados pela ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.

A seguir, da Figura 103 a Figura 107, rosas de correntes, séries temporais de velocidade,
médias mensais de velocidade, gráficos vetoriais e gráficos com parâmetros estatísticos para
correntes no ponto selecionado são apresentados.
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Figura 103: Rosas de corrente superficiais para o período de Janeiro a Junho na região operada pela
ExxonMobil. Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Junho de 2013.

Rev. 00

142 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 104: Rosas de corrente superficiais para o período de Julho a Dezembro na região operada
pela ExxonMobil. Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Julho a Dezembro de 2013.
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Figura 105: Série temporal de velocidade das correntes de superfície na região de interesse (acima),
e médias mensais de velocidade (abaixo). Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a
Dezembro de 2013.
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Figura 106: Gráficos vetoriais da corrente de superfície na região de interesse. Fonte de dados:
ROMS. Período dos dados: Janeiro a Dezembro de 2013.
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Figura 107:Média, Mínima, Máxima, 1° e 3° quartis mensais da velocidade da corrente de superfície
na região de interesse. Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Dezembro de 2013.

As rosas (Figura 103 e Figura 104) demonstram claramente a sazonalidade das correntes
superficiais, com um fluxo predominante para sudoeste de outubro a março. Em março, a
queda da velocidade da corrente é notável e abril já apresenta predominância da inversão de
corrente - fluindo na direção nordeste, com padrão mantido até agosto. Setembro apresenta
ambas as correntes nordeste e sudeste, sendo um mês de transição.
O mesmo padrão está claramente representado nos gráficos vetoriais (Figura 106), indicando
que nos meses de abril e setembro ocorrem reversões nas correntes.
Através das séries temporais (Figura 105), observa-se que as correntes superficiais podem
exceder 0,8 m/s e a variabilidade da mesoescala (duração de dias a meses) é a mais
importante da região. Também são observadas variações de frequência mais alta,
provavelmente influenciadas pelo efeito da brisa e das marés.
As Tabela 27 a Tabela 31 mostram as ocorrências anuais conjuntas de intensidade e direção
das correntes, bem como para cada estação do ano. Na região, as correntes sudoeste
(40,74%) dominam e as correntes nordeste ocorrem 29,90% do tempo. As intensidades mais
frequentes estão entre 0,15 e 0,45 m/s, totalizando aproximadamente 61% das ocorrências.
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Tabela 27: Ocorrência conjunta anual da velocidade e direção da corrente superficial. Fonte de
dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Dezembro de 2013.
Direção ->

N

NE

L

SE

S

SO

O

NO

Total Freq. (%)

Intensidade (m/s)
0

0,15

171

81

22

27

68

147

126

104

746

17,03%

0,15

0,3

104

313

122

7

62

451

274

41

1374

31,36%

0,3

0,45

5

693

31

0

50

533

43

0

1355

30,93%

0,45

0,6

0

223

10

0

19

329

0

0

581

13,26%

0,6

0,75

0

0

0

0

0

282

0

0

282

6,44%

> 0,75

0

0

0

0

0

43

0

0

43

0,98%

Total

280

1310

185

34

199

1785

443

145

-

-

-

-

Freq.

6,39% 29,90% 4,22% 0,78% 4,54% 40,74% 10,11% 3,31%

Tabela 28: Ocorrência conjunta da velocidade e direção da corrente superficial no período do verão.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Março de 2013.
Direção ->
N

NE

L

SE

S

SO

O

NO

Total Freq. (%)

Intensidade (m/s)
0

0,15

8

6

11

7

24

44

44

1

145

13,41%

0,15

0,3

0

0

0

0

33

247

76

19

375

34,69%

0,3

0,45

0

0

0

0

27

230

19

0

276

25,53%

0,45

0,6

0

0

0

0

19

154

0

0

173

16,00%

0,6

0,75

0

0

0

0

0

110

0

0

110

10,18%

> 0,75

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0,19%

Total

8

6

11

7

103

787

139

20

-

-

-

-

Freq.
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0,74% 0,56% 1,02% 0,65% 9,53% 72,80% 12,86% 1,85%
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Tabela 29: Ocorrência conjunta da intensidade e direção da corrente superficial no período do
outono. Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Abril a Junho de 2013
Direção ->

N

NE

L

SE

S

SO

O

NO

Total Freq. (%)

Intensidade (m/s)
0

0,15

48

25

0

19

30

30

26

31

209

19,14%

0,15

0,3

8

108

50

7

23

0

5

1

202

18,50%

0,3

0,45

0

486

23

0

0

0

0

0

509

46,61%

0,45

0,6

0

162

10

0

0

0

0

0

172

15,75%

0,6

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

> 0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

Total

56

781

83

26

53

30

31

32

-

-

-

-

Freq.

5,13% 71,52% 7,60% 2,38% 4,85% 2,75% 2,84% 2,93%

Tabela 30: Ocorrência conjunta da intensidade e direção da corrente superficial no período do
inverno. Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Julho a Setembro de 2013.
Direção ->
N

NE

L

SE

S

SO

O

NO

Total Freq. (%)

Intensidade (m/s)
0

0,15

95

44

9

1

0

15

41

47

252

22,83%

0,15

0,3

96

205

72

0

0

23

25

15

436

39,49%

0,3

0,45

5

207

8

0

0

117

0

0

337

30,53%

0,45

0,6

0

61

0

0

0

18

0

0

79

7,16%

0,6

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

> 0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

Total

196

517

89

1

0

173

66

62

-

-

-

-

Freq.
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17,75% 46,83% 8,06% 0,09% 0,00% 15,67% 5,98% 5,62%
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Tabela 31: Ocorrência conjunta da intensidade e direção da corrente superficial no período da
primavera. Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Dezembro de 2013.
Direção ->
Intensidade (m/s)

N

NE

L

SE

S

SO

O

NO

Total Freq. (%)

0

0,15

20

6

2

0

14

58

15

25

140

12,68%

0,15

0,3

0

0

0

0

6

181

168

6

361

32,70%

0,3

0,45

0

0

0

0

23

186

24

0

233

21,11%

0,45

0,6

0

0

0

0

0

157

0

0

157

14,22%

0,6

0,75

0

0

0

0

0

172

0

0

172

15,58%

> 0,75

0

0

0

0

0

41

0

0

41

3,71%

Total

20

6

2

0

43

795

207

31

-

-

-

-

Freq.

1,81% 0,54% 0,18% 0,00% 3,89% 72,01% 18,75% 2,81%

Na sequência, os perfis de corrente vertical são apresentados para três pontos diferentes,
cobrindo três províncias fisiográficas da região de estudo, a plataforma continental, o talude e a
bacia oceânica. Os três pontos podem ser vistos na Figura 108.
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Figura 108: Locais dos pontos de grade ROMS (pontos vermelhos) usados para o desenvolvimento
de perfis verticais para as correntes na região de interesse.

Na plataforma continental (Figura 109 a Figura 112), observa-se um comportamento
barotrópico, com praticamente toda a coluna d’água fluindo na mesma direção. Durante a
primavera e o verão, as correntes são de sudoeste e, no outono e inverno, as correntes têm
uma intensidade muito menor, sem uma direção bem definida do fluxo.
No talude (Figura 113 a Figura 116), durante a primavera e o verão, há uma camada superior
rasa com correntes para sudoeste. Abaixo dessa camada, o fluxo da SNB para nordeste
predomina a aproximadamente 1200 m de profundidade. Abaixo deste nível, há uma reversão
do fluxo novamente para oeste-sudoeste. No outono e inverno, os perfis seguem um padrão
semelhante, embora o fluxo superficial seja o mesmo que a SNB, para o nordeste.
Na bacia oceânica (Figura 117 a Figura 120) as correntes são menos intensas, com um fluxo
menos organizado. Entre a superfície e aproximadamente a 500 m, as correntes médias estão
no quadrante norte. Abaixo desse nível, o fluxo médio é para o sudoeste.
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Figura 109: Perfil de corrente média para o período do verão na região da plataforma continental.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Março de 2013.
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Figura 110: Perfil de correntes médias para o período do outono na região da plataforma continental.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Abril a Junho de 2013
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Figura 111: Perfil de correntes médias para o período do inverno na região da plataforma continental.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Julho a Setembro de 2013.
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Figura 112: Perfil de correntes médias para o período da primavera na região da plataforma
continental. Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Dezembro de 2013.
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Figura 113: Perfil de correntes médias para o período do verão na região do talude continental. Fonte
de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Março de 2013.
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Figura 114: Perfil de correntes médias para o período do outono na região do talude continental.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Abril a Junho de 2013
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Figura 115: Perfil de correntes médias para o período do inverno na região do talude continental.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Julho a Setembro de 2013.
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Figura 116: Perfil de correntes médias para o período da primavera na região do talude continental.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Dezembro de 2013.
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Figura 117: Perfil de correntes médias para o período do verão na região da bacia do oceano. Fonte
de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Março de 2013.
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Figura 118: Perfil de correntes médias para o período do outono na região da bacia do oceano. Fonte
de dados: ROMS. Período dos dados: Abril a Junho de 2013

Rev. 00

160 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 119: Perfil de correntes médias para o período do inverno na região da bacia do oceano.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Julho a Setembro de 2013.
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Figura 120: Perfil de correntes médias para o período da primavera na região da bacia do oceano.
Fonte de dados: ROMS. Período dos dados: Janeiro a Dezembro de 2013.

Para analisar a distribuição vertical das correntes na região, as médias do componente de
velocidade meridional são plotadas para uma seção localizada a aproximadamente 11,25ºS
através da área dos blocos (Figura 121 e Figura 122).
A presença da SNB entre a subsuperfície e um pouco mais de 1000 m de profundidade é
notável ao longo do ano. O núcleo da SNB é mais intenso no outono e inverno, enquanto na
primavera e no verão é observada a fina camada com correntes ao sul acima da SNB.
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Componente Meridional | CMEMS | Verão

Componente Medidional | CMEMS | Outono

Figura 121: Seções verticais das correntes meridionais na 11,25°S no verão e outono. Valores positivos indicam correntes para N e negativos para S. Fonte: CMEMS.
Período de dados: Janeiro a Junho de 2013
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Componente Meridional | CMEMS | Verão

Componente Medidional | CMEMS | Outono

Figura 122: Seções verticais das correntes meridionais na 11,25°S no inverno e primavera. Valores positivos indicam correntes para N e negativos para S. Fonte:
CMEMS. Período de dados: Julho a Dezembro de 2013.
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A falta de dados sinópticos disponíveis dificulta o entendimento da dinâmica oceânica da região
e aumenta a incerteza para as operações offshore e o processo de permissão ambiental. Para
isso, foi realizado um projeto de observação oceânica para coleta de dados oceanográficos por
meio de campanhas de observação oceânica destinadas a aprimorar o conhecimento das
correntes de superfície e subsuperfície na Bacia de Sergipe-Alagoas.
A estratégia de amostragem foi desenvolvida para representar os dois padrões macro-sazonais
identificados na região como inverno no período de maio a outubro e verão no período de
novembro a abril. Um total de 40 derivadores foram lançados na área de blocos da ExxonMobil
durante o projeto (Figura 123). Durante cada campanha de campo (inverno e verão), foram
lançados dez SVPs (modelo Surface Velocity Program ancorados, representando as correntes
de profundidade integradas de 20 m) e dez FHDs (modelo Far Horizon Drifter, não ancorados,
representando as correntes de superfície) e monitorados por cerca de 60 dias após seu
lançamento. As coordenadas de lançamento e o tempo em cada posição podem ser vistos na
Tabela 32. Os derivadores foram configurados para transmitir a cada hora e a quantidade de
transmissões dos derivadores por campanha e tipo podem ser vistos na Tabela 31.
Tabela 32: Data e hora de lançamento dos derivadores da posição D01 a D10 (hora local).

Posições

Latitude

Longitude

Data de Lançamento
a
(Inverno/1 Campanha)

D01

11°41’34,56"S

036°26’35,04"W

8 de maio de 2019 14:30

D02

11°41’33,67"S

036°26’47,73”W

8 de maio de 2019 15:32

D03

11°41’32,78"S

036°26’00,41”W

8 de maio de 2019 16:47

D04

11°20’31,89"S

036°26’13,09”W

8 de maio de 2019 17:50

D05

11°13’31,00"S

036°03’25,77"W

8 de maio de 2019 19:02

D06

11°06’30,11"S

035°57’38,46"W

8 de maio de 2019 20:05

D07

10°59’29,22"S

035°51’51,14"W

8 de maio de 2019 21:30

D08

10°52’28,33"S

035°46’03,82"W

8 de maio de 2019 22:34

D09

10°45’27,44"S

035°40’16,50"W

8 de maio de 2019 23:42

D10

10°38’26,55"S

035°34’29,19"W

9 de maio de 2019 00:59

Data de Lançamento
a
(Verão/2 Campanha)
5 de dezembro de
2019 23:20
6 de dezembro de
2019 00:20
6 de dezembro de
2019 01:30
6 de dezembro de
2019 02:50
6 de dezembro de
2019 04:30
6 de dezembro de
2019 05:30
6 de dezembro de
2019 06:30
6 de dezembro de
2019 07:30
6 de dezembro de
2019 09:00
6 de dezembro de
2019 09:40

Tabela 33: Número de transmissões de derivadores durante cada estação da campanha de
monitoramento do oceano.
Campanha

Rev. 00

SVP

FHD

Total

Inverno

9.676

3.935

13.611

Verão

11.478

4.124

15.602

Total

21154

8.059

29.213
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Figura 123: Localização dos locais de lançamento dos 10 derivadores (círculos laranja).

No período definido de inverno, espera-se que a Corrente do Brasil se origine mais ao sul da
Bacia SEAL, fazendo com que as correntes na região dos blocos da EM fluam principalmente
na direção NNE, seguindo a SNB.
Figura 124 apresenta as trajetórias dos 20 derivadores lançados entre 8 e 9 de maio durante a
1ª campanha de monitoramento. Como os derivadores FHD são diretamente influenciados
pelos ventos, eles tendem a ser direcionados para a costa rapidamente, conforme o esperado,
com base na direção predominante do vento. Os derivadores SVP representam a circulação
próxima à superfície e, portanto, têm principalmente se movido para o norte ao longo do talude
continental.
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Figura 124: Trajetórias de 20 derivadores empregados na campanha de inverno. Trajetórias dos
derivadores FHD estão em laranja e derivadores SVP em azul escuro. Cruzes vermelha escuro
representam o fim de cada trajetória. Pontos pretos denotam cada local de lançamento.

No período de verão, espera-se que a bifurcação da Corrente Sul Equatorial seja originada nas
proximidades da Bacia do SEAL, o que pode levar a diferentes cenários atuais. Se a bifurcação
estiver localizada ao norte da Bacia de SEAL, o fluxo da Corrente Sul do Brasil prevalecerá na
região; se a bifurcação ocorrer ao sul, a Corrente Norte do Brasil será dominante.
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Figura 125 apresenta as trajetórias dos 20 derivadores lançados entre 5 de dezembro e 6 de
dezembro durante a 2ª campanha de monitoramento. Os SVPs mostram um padrão de
propagação divergente, com alguns SVPs indo para o sul, enquanto a maioria vai para o norte,
e alguns recirculando na Bacia SEAL. Os FHDs também atingiram a costa ao sul da área dos
Blocos. Suas trajetórias indicam que o padrão de dispersão na região pode ser altamente
dependente da atividade da mesoescala. Embora a bifurcação da CSE tenha um impacto
crucial nas trajetórias dos derivadores, quando a bifurcação da CSE ocorre perto da área dos
Blocos, as características de mesoescala podem mudar drasticamente o cenário esperado,
transportando os derivadores para o sul ou norte da bifurcação, o que pode levar a trajetórias
muito divergentes.

Rev. 00

168 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 125: Trajetórias de 20 derivadores empregados na campanha de verão. Derivadores FHD em
laranja e derivadores SVP em azul escuro. Cruzes vermelhas escuro representam o fim de cada
trajetória. Pontos pretos denotam cada local de lançamento.

Os dados coletados durante o projeto são os principais contribuintes quando comparados, por
exemplo, aos dados disponíveis no Programa Global de Derivadores (Global Drifter Program GDP). A Figura 126 mostra as trajetórias disponíveis dos derivadores SVP no GDP para a
região de 1979 a 2018, bem como as trajetórias obtidas dos SVPs lançados durante a
campanha de inverno e a campanha de verão. Como os dados dos derivadores disponíveis no
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GDP têm resolução temporal de 6 horas e os dados dos derivadores foram coletados em
intervalos de 1 hora no Programa de Observação do Oceano da Bacia SEAL, a quantidade de
dados coletada durante a 1ª campanha (campanha de inverno) basicamente dobrou o número
de observações na estação astronômica no outono. O número de observações coletadas
durante a 2ª campanha (campanha de verão) é ainda maior quando comparado aos dados do
PIB para a estação astronômica da primavera (Figura 127).
Verão (Jan-Mar)

Outono (Abr-Jun)

Inverno (Jul-Set)

Primavera (Out-Dez)

Figura 126: Trajetórias dos derivadores nas quatro estações astronômicas (linhas laranja) e
trajetórias dos derivadores SVP observadas no Projeto de Monitoramento do Oceano da SEAL
(linhas vermelhas).
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Figura 127: Número de observações por estação astronômica do GDP de 1979 a 2018 (barras azuis)
e obtidas no Programa de Observação do Oceano da Bacia SEAL (barras laranja).

Na Figura 128, as estimativas de velocidade de corrente obtidas de derivadores do GDP e de
um banco de dados composto por derivadores do GDP mais os derivadores SVP lançados na
1ª campanha de monitoramento e, na Figura 129 é apresentado um mapa de diferença entre as
duas bases de dados (mapa gerado com o GDP e dados da 1ª campanha menos o mapa
gerado apenas com o GDP). Para as estimativas de velocidade, utilizamos uma técnica
amplamente utilizada na análise Lagrangiana, que consiste em agrupar os dados gerados em
caixas geográficas (Assireu, 2003; Oliveira, 2008; Cerrone, 2010). O tamanho das caixas deve
ser definido segundo duas condições: por um lado, o menor possível; para representar
corretamente o fenômeno da mesoescala; por outro, deve conter a quantidade de dados que
atenda aos critérios estatísticos propostos por Fratantoni (2001). O tamanho escolhido para a
análise foi de 0,25º.
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Figura 128: Velocidade média das correntes de superfície (m/s) para o período de outono calculada
com derivadores do GDP (painel superior), além dos derivadores da 1ª campanha de monitoramento
(painel inferior).
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Figura 129: Diferença entre a velocidade média das correntes de superfície do período do outono
calculada com derivadores do GDP e da 1ª campanha de monitoramento e apenas com derivadores
do GDP

É perceptível um impacto claro da inserção dos dados do novo derivador no campo de corrente
média. Existem algumas lacunas de dados cobertas pelas trajetórias obtidas na 1ª campanha
de monitoramento e, em geral, uma redução visível nas velocidades de corrente média do fluxo
de superfície para o norte de até 0,3 m/s. O mesmo procedimento foi aplicado aos dados
coletados na segunda campanha de monitoramento e é apresentado na Figura 130, assim
como para as diferenças entre os mapas de corrente gerados pelos dois conjuntos de dados
(Figure 131). O impacto das observações reunidas na 2ª campanha de campo é facilmente
visível novamente, preenchendo lacunas na área e revelando o fluxo da corrente do Brasil perto
da plataforma continental. Para o período da primavera, a complementação dos dados obtidos
na 2ª campanha de monitoramento resulta em geral em um aumento na intensidade das
correntes médias.
Na Figura 132 as correntes superficiais médias são apresentadas para os períodos de verão e
inverno calculadas usando o conjunto de dados do GDP. No mapa de corrente do verão,
embora com muitas lacunas, pode-se notar que a Corrente do Brasil flui para o norte no norte
da Bacia de SEAL e ao sul de 11° S, mostrando o padrão de bifurcação de corrente esperado
para a estação. O mapa de corrente de inverno mostra a CB fluindo para o norte por toda a
Bacia de SEAL, como esperado para a estação também.
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Figura 130: Velocidade média das correntes de superfície (m/s) para o período de primavera
calculada com derivadores do GDP (painel superior), além dos derivadores da 2ª campanha de
monitoramento (painel inferior).
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Figure 131: Diferença entre a velocidade média das correntes de superfície do período da primavera
calculada com derivadores do GDP e da 2ª campanha de monitoramento e apenas com derivadores
do GDP
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Figura 132: Velocidade média das correntes de superfície (m/s) para o período de inverno (superior)
e de verão (inferior) calculada com derivadores do GDP. Fonte GDP:
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2.2.4 Ondas
As medições diretas de ondas são escassas na costa brasileira e, frequentemente, os dados
existentes são privados e não estão disponíveis para a comunidade científica. Além disso, as
medições são geralmente de curta duração. Portanto, o uso de modelos de onda é amplamente
utilizado, pois permite a análise de longas séries temporais. Esses modelos usam conjuntos de
dados de vento e batimetria para simular a formação e dispersão de ondas dentro de um
domínio específico.
Para esta avaliação, usamos dados de ondas da reanálise ERA5 do ECMWF (Centro Europeu
de Previsões Meteorológicas em Médio Prazo), com resolução espacial de ~ 31 km e resolução
temporal de 1 hora de 1979 a 2019, totalizando 359.400 registros.
A análise do clima das ondas nas proximidades do bloco considerou 41 anos de dados, de 1 de
janeiro de 1979 a 31 de dezembro de 2019, da reanálise do ECMWF (Centro Europeu de
Previsões Meteorológicas em Médio Prazo), a partir da base conhecida como ERA5. Esta é a
reanálise mais avançada produzida pelo ECMWF e consiste em bancos de dados atmosféricos
e de ondas, gerados usando modelagem numérica com assimilação de dados. O conjunto de
dados possui resolução temporal de 1 hora, cobrindo dados entre os anos de 1979 e 2019.
Os dados atmosféricos do ERA5 têm resolução horizontal de 31 km e os dados são fornecidos
a 137 níveis de pressão verticalmente, com o nível superior localizado a 0,01 hPa (uma altitude
de cerca de 80 km). O sistema fornece estimativas horárias de muitas variáveis atmosféricas,
terrestres e oceânicas (HOFFMANN et al., 2019). O ponto de grade do modelo usado aqui
possui as coordenadas 11,5º S e 36º W, cuja localização pode ser vista na Figura 133.
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Figura 133: Localização do ponto de grade do modelo de onda da reanálise ERA5 (pontos
vermelhos) utilizados para caracterizar o regime de ondas da Área de Estudo na Bacia de SergipeAlagoas.

A variável de altura significativa (Hs) é uma medida estatística amplamente utilizada na
literatura técnica. Ela representa a altura média de um terço das ondas mais altas da série (por
exemplo, de um conjunto de 9 ondas, é a altura média das três maiores ondas) e é útil na
análise do estado do mar e leva em consideração tanto a onda local (wind sea) e ondas de
swell, além de ser uma medida conservadora. A Figura 134 apresenta a série temporal de
alturas significativas (Hs) para o ponto utilizado.
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Figura 134: Séries temporais de altura significativa (Hs) para todo o conjunto de dados (1979 a
2019). Fonte de dados: ERA5.

No diagrama de dispersão de altura significativa versus direção média de todos os registros de
ondas das séries utilizadas (Figura 135), pode-se verificar a ocorrência de ondas do nordeste
(60°) para o sul (180°). Os valores mais altos de Hs (> 3 m) estão associados à direção
sul/sudeste, enquanto as ondulações leste e nordeste são geralmente associadas a alturas
entre 1 e 2 m.

Figura 135: Diagrama de dispersão das alturas significativas das ondas (Hs) pela direção média das
ondas. Fonte de dados: ERA5.

Da tabela de ocorrências conjuntas (Tabela 34) para altura significativa e direção, pode-se
observar que a direção mais frequente é sudeste, com 57,3% das ocorrências, seguida por E
com 38,13%, somando mais de 95% das ondas incidentes. As alturas mais comuns na região
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variam de 1 a 2,5 m (~ 95%). Embora menos frequentes, as ondas sul são as mais energéticas,
com ocorrências de até 4-4,5 m.
Tabela 34: Ocorrência conjunta entre altura significativa e direção das ondas na Área de Estudo na
Bacia de Sergipe Alagoas. Fonte de dados: ERA5.
Hs
(m)/direção
0 – 0,5
0,5 – 1,0
1,0 – 1,5
1,5 – 2,0
2,0 – 2,5
2,5 – 3,0
3,0 – 3,5
3,5 – 4,0
4,0 – 4,5
Total
%

N

NE

E

SE

0
0
0
0
0
5
1536
922
3
1370 78528 69661
0
1962 48138 93874
0
273
4936
29977
0
3
489
5680
0
0
80
740
0
0
9
47
0
0
0
0
3
3613 133716 200901
0,00 1,03
38,13
57,30

S

SO

O

0
0
0
0
0
0
1126
6
1
6202 10
0
3506
0
0
1152
0
0
328
0
0
71
0
0
4
0
0
12389 16
1
3,53 0,00 0,00

NO

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0,00

Total

%

0
0,00
2463
0,70
150696 42,98
150186 42,83
38692 11,03
7324
2,09
1148
0,33
127
0,04
4
0,00

Na Figura 136 a distribuição do período vs altura significativa para a ondulação (swell) e mar
local (wind sea) pode ser visualizada. Observe que a distribuição referente à ondulação (swell)
(a) tem ocorrências em períodos mais altos, até 14 s. Para o mar local (wind sea) (b), as
maiores ondas (> 2,5 m) estão associadas a períodos em torno de 7 s. Os detalhes desta
distribuição podem ser encontrados nas Tabela 35 e Tabela 36.
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Figura 136: Diagrama de dispersão para altura e período de pico para ondulação (em cima) e mar
local (wind sea) (em baixo). Fonte de dados: ERA5.

Em geral, as ondas do mar local (wind sea) apresentaram alturas mais baixas, associadas a
períodos mais curtos, entre 0 e 1 m (~ 88%) e entre 2 e 6 s (99%), enquanto a ondulação
(swell) entre 1 e 2 m (~ 90%) e 6 e 10 segundos (~ 90%).
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Tabela 35: Ocorrência conjunta entre altura e período (T) da ondulação (swell) na Área de Estudo na
Bacia de Sergipe Alagoas. Fonte de dados: ERA5.
Alturas/per
íodo
0-0,5

0

N° de
ocor.
368

0,10

8

0

12138

3,38

48740

577

9

201865

56,17

30333

85304

4508

94

120239

33,46

0

130

18300

3975

213

22618

6,29

0

0

0

1037

919

81

2037

0,57

0

0

0

9

61

64

134

0,04

3,5-4,0

0

0

0

0

0

1

1

0,00

4,0-4,5

0

0

0

0

0

0

0

0,00

> 4,5

0

0

0

0

0

0

0

0,00

n° de ocor.

0

174

194561

154155

10048

462

%

0,00

0,05

54,13

42,89

2,80

0,13

2a4

4a6

6a8

8 a 10

10 a 12

12 a 14

0

0

318

50

0

0,5-1,0

0

120

11295

715

1,0-1,5

0

54

152485

1,5-2,0

0

0

2,0-2,5

0

2,5-3,0
3,0-3,5

%

Tabela 36: Ocorrência conjunta entre altura e período (T) do mar local (wind sea) na Área de Estudo
na Bacia de Sergipe Alagoas. Fonte de dados: ERA5.
Alturas/período

2a4

4a6

6a8

n° de ocor.

%

0-0,5

145130

0

0

145130

42,27

0,5-1,0

133739

24986

0

158725

46,23

1,0-1,5

53

33737

0

33790

9,84

1,5-2,0

0

4605

178

4783

1,39

2,0-2,5

0

95

666

761

0,22

2,5-3,0

0

5

131

136

0,04

3,0-3,5

0

0

35

35

0,01

3,5-4,0

0

0

0

0

0,00

4,0-4,5

0

0

0

0

0,00

0

0,00

> 4,5

0

0

0

N° de ocor.

278922

63428

1010

%

81,23

18,47

0,29

Para a ondulação (swell), os maiores períodos (> 12 s) estão associados às direções
sul/sudeste. Essas ondas são geradas pelas tempestades no Atlântico Sul (caso das Ondas do
Sul e pelo flanco Norte/Nordeste do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (caso das ondas de
Sudeste). Os maiores períodos de mar local (wind sea) estão associados à direção nordeste e
sudeste (aproximadamente 6 a 8 segundos) (Figura 137).
Os resultados detalhados dessas figuras podem ser vistos nas Tabela 37 e Tabela 38.
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Figura 137: Diagrama de dispersão para direção e período de pico para ondulação (swell) (em cima)
e mar local (wind sea) (em baixo). Fonte de dados: ERA5.
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Tabela 37: Ocorrência conjunta da direção e período para a ondulação (swell). Fonte de dados:
ERA5.

0

n° de
ocor.
0

0,00

5

0

174

0,05

101757

91212

1282

194561

54,13

0

17702

125147

11306

154155

42,89

10 a 12

0

30

6141

3877

10048

2,80

12 a 14

0

0

166

296

462

0,13

14 a 16

0

0

0

0

0

0,00

> 16

0

0

0

0

0

0,00

N° de ocor.

336

119632

222671

16761

%

0,09

33,29

61,96

4,66

período/direção

NE

E

SE

S

2a4

0

0

0

4a6

26

143

6a8

310

8 a 10

%

Tabela 38: Ocorrência conjunta da direção e período para wind sea. Fonte de dados: ERA5.
período/direção

N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

n° de ocor.

%

2a4

597 33500 155281

87447

2383

37

49

61

279355

81,26

4a6

133 12410

18074

31360

1451

0

0

0

63428

18,45

6a8

0

0

38

716

256

0

0

0

1010

0,29

8 a 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 a 12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

12 a 14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

14 a 16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

> 16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

37

49

61

N° de ocor.
%

730 45910 173393 119523 4090
0,21 13,35

50,44

34,77

1,19 0,01 0,01 0,02

Nas rosas apresentadas para todo o período de dados, nota-se que as ondas de ESE
predominam, ambas para Hs, ondulação (swell) e mar local (wind sea) (Figura 138).
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Figura 138: Distribuição da direção média pela altura da onda (Hs, ondulação (swell) e mar local
(wind sea) na área de estudo na Bacia Sergipe-Alagoas. Fonte de dados: ERA5.

O histograma de altura significativa (Figura 139-a) indica que o valor típico desse parâmetro é
de 1,25 a 1,75 m, mas alturas de até 2,5 m são frequentemente observadas. Valores de Hs
inferiores a 1 m são bastante raros, conforme indicado no gráfico. Grande parte da ondulação
(swell) (Figura 139-b) tem altura reduzida, entre 1 e 1,5 m. Quanto ao mar local (wind sea) (-c),

Rev. 00

185 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

as ocorrências mais altas são para classes centradas em 0,25 e 0,75 m, ocasiões raras com
ondas superiores a 1,5 m.

(a)

(b)

(c)

Figura 139: Distribuição das alturas para a altura significativa (a), altura significativa da
ondulação (swell) (b) e mar local (wind sea) (c), nas classes de 0,25m, na área de estudo na
Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte de dados: ERA5.
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Na Figura 140 o ciclo sazonal da altura significativa média e máxima é óbvio, com maiores
alturas médias e máximas no período do inverno.

Figura 140: Valores médios e máximos mensais da altura significativa na área de estudo na Bacia de
Sergipe-Alagoas. Fonte de dados: ERA5.

O gráfico para alturas médias da ondulação (swell) (Figura 141) indica uma pequena variação,
cerca de 0,5 m, ao longo do ano. As médias mais altas, próximas a 1,7 m, foram observadas
em julho e as mínimas, próximas a 1,2 m, foram encontradas entre dezembro e fevereiro.
Quanto às alturas máximas, os maiores valores estão concentrados entre junho e setembro,
com pico em junho (3,2 m).

Rev. 00

187 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 141: Valores médios (em cima) e máximos (embaixo) mensais da altura significativa da
ondulação (swell) mensal na área de estudo na Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte de dados: ERA5.

O comportamento das alturas médias (Figura 142) do mar local (wind sea) mostra valores mais
altos de junho a dezembro. Na medida em que a ZCIT se move para o sul e atinge seu ponto
mais ao sul no outono, as alturas do mar local (wind sea) são menores.
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Figura 142: Valores médios (em cima) e máximos (embaixo) mensais da altura do mar local (wind
sea) mensal na área de estudo na Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte de dados: ERA5.

A Tabela 39 lista os valores médios e máximos da Hs, ondulação (swell) e mar local (wind sea),
para todo o período analisado.
Tabela 39: Valores mensais médios e máximos para altura significativa, ondulação (swell) e mar local
(wind sea) na área de estudo na Bacia Sergipe-Alagoas. Fonte de dados: ERA5.
Todo o espectro
Mês

Rev. 00

Ondulação (Swell)

Mar Local (Wind Sea)

Média

Máxima

Média

Máxima

Média

Máxima

Janeiro

1,35

2,25

1,21

2,03

0,54

1,69

Fevereiro

1,33

2,42

1,22

2,14

0,47

2,05

Março

1,39

2,33

1,30

2,33

0,42

1,62

Abril

1,51

3,15

1,43

2,91

0,40

2,50

Maio

1,69

3,22

1,58

2,82

0,49

2,55

Junho

1,84

3,59

1,69

3,50

0,66

2,99

Julho

1,93

4,03

1,74

3,15

0,76

3,48

Agosto

1,89

3,45

1,72

2,93

0,70

2,64

Setembro

1,79

3,87

1,63

3,25

0,67

3,18

Outubro

1,64

3,44

1,48

2,70

0,65

2,55

Novembro

1,58

2,91

1,39

2,59

0,67

2,33

Dezembro

1,43

2,52

1,25

2,02

0,62

2,27
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Na Figura 143 os histogramas direcionais mensais da altura significativa (Hs) são
apresentados. Observe a sazonalidade deste parâmetro, que reflete o sistema de ondas
predominante em altura.

Figura 143: Rosas direcionais mensais de Janeiro a Junho da altura significativa (Hs) para o ponto
de interesse na Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte de dados: ERA5.

O período médio (Figura 144) variou entre aproximadamente 7 e 8 s, com um máximo em maio,
indicando que no outono o estado do mar apresenta uma porcentagem maior de ondulação
(swell), quando comparado a outras estações do ano. Os períodos médios de ondulação (swell)
permaneceram entre 7,5 e 9 s e os períodos do vento no mar abaixo de 4 s.
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Figura 144: Médias mensais do período médio (de cima), período de ondulação (swell) (meio), e
período do mar local (wind sea) (de baixo) na área de estudo na Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte de
dados: ERA5.

Em resumo, as ondas na região dos Blocos operados pela ExxonMobil na Bacia de SergipeAlagoas apresentam direção predominantemente sudeste, com alturas típicas entre 1 e 2,5 m e
períodos entre 6 e 8 s. Essas ondas são formadas na interface entre a porção norte do ASAS e
os ventos alísios. No inverno, as ondas geradas por tempestades mais ao sul, bem como o
flanco NE do ASAS, podem atingir a região com mais de 4 m de altura significativa e até 14 s
de período.
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2.2.4.1 Propagação de Ondas na Plataforma Continental
Este estudo procura responder à solicitação do IBAMA referente à caracterização da refração
das ondas incidentes na Bacia de Sergipe - Alagoas, mais precisamente na zona costeira
próxima aos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e
SEAL-M-573, operados pela ExxonMobil.
Para tanto, foi utilizado um modelo de propagação regional de ondas para simular o
comportamento das ondas características da região de estudo, das águas profundas para o
litoral. A caracterização do clima das ondas apresentada na região offshore foi usada como
base para determinar os cenários mais frequentes e relevantes a serem propagados com o
modelo regional de ondas.
O modelo de SWAN (BOIIJ et al., 1996) foi escolhido para simular a propagação dos cenários
de ondas selecionados, das águas profundas à zona costeira. É um modelo de onda de terceira
geração, usado para obter estimativas reais dos parâmetros das ondas de gravidade, em áreas
costeiras e oceânicas. SWAN (Simulating Waves Nearshore) é um modelo de onda de terceira
geração desenvolvido na Universidade de Delft para resolver a geração e propagação de ondas
em pequena escala, como regiões costeiras, lagoas, estuários etc., podendo representar os
processos relevantes de geração, dissipação e propagação de ondas de águas profundas para
águas rasas, resolvendo a Equação do Equilíbrio da Ação Espectral (SWAN TEAM, 2006).
A propagação das ondas no oceano é influenciada pela presença de barreiras físicas, como
ilhas, quebra-mares e gargalos, além das transformações sofridas ao atingir regiões de águas
intermediárias e rasas, e suas características de altura e direção podem sofrer alterações
significativas (difração, refração e assoreamento). A batimetria da região, portanto,
desempenha um papel importante na propagação de ondas. Informações batimétricas precisas
são cruciais para a obtenção de bons resultados.
Para este trabalho, utilizou-se a batimetria obtida no Projeto de Batimetria, produzida por um
Acordo de Cooperação Técnica entre a CPRM (Empresa de Pesquisa em Recursos Minerais
do Serviço Geológico do Brasil) e a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis). O produto consiste em uma combinação de dados obtidos com o SRTM 30
Plus, com uma resolução de 30 arco-segundos (aproximadamente 1 Km), com dados
digitalizados das Cartas Náuticas da Marinha do Brasil.
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2.2.4.1.1 Seleção dos Cenários
Para analisar as direções de incidência mais frequentes no local e, assim, selecionar os
cenários para a modelagem da propagação de cada um, foi utilizada a ocorrência conjunta de
altura e direção significativas das ondas apresentadas na Tabela 34.
Observa-se que as direções de SE (57,30%) e E (38,13%) são as mais frequentes,
respondendo por mais de 95% das ocorrências juntas. As ondas de S representam pouco mais
de 3% das ocorrências, no entanto, têm uma contribuição importante porque possuem uma
altura significativa superior a 2,5 m. A partir da análise geral realizada com todo o conjunto de
dados, foi realizado um detalhamento, a fim de obter as características das ondas mais
representativas da região a serem utilizadas no estudo de propagação de ondas.
As tabelas de ocorrência conjunta de Hs e o Período Médio das Ondas (Tm) são apresentadas
abaixo, para cada uma das direções predominantes na região, sudeste (Tabela 40), leste (
Tabela 41) e sul (Tabela 42).
Tabela 40: Ocorrência Conjunta de Hsig e Tm para ondas de SE, a partir da reanálise da ERA-5.
Hs (m)/Tm (s)

4a6

6a8

8 a 10

10 a 12

12 a 14

14 a 16

16 a 18

Total

%

0 – 0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,5 – 1,0

55

845

22

0

0

0

0

922

0,46

1,0 – 1,5

600

55502

13480

79

0

0

0

69661

34,67

1,5 – 2,0

194

58634

34043

1001

2

0

0

93874

46,73

2,0 – 2,5

1

15725

12941

1279

31

0

0

29977

14,92

2,5 – 3,0

0

1920

3400

316

44

0

0

5680

2,83

3,0 – 3,5

0

92

602

42

4

0

0

740

0,37

3,5 – 4,0

0

0

47

0

0

0

0

47

0,02

4,0 – 4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

> 4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Total

850

132718

64535

2717

81

0

0

200901

%

0,42

66,06

32,12

1,35

0,04

0,00

0,00
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Tabela 41: Ocorrência Conjunta de Hsig e Tm para ondas de E, a partir da reanálise da ERA5.
Hs (m)/Tm (s) 2 a 4

4a6

6a8

8 a 10 10 a 12 12 a 14 14 a 16 16 a 18

Total

%

0 – 0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,5 – 1,0

0

473

1060

3

0

0

0

0

1536

1,15

1,0 – 1,5

0

11573

66429

526

0

0

0

0

78528

58,73

1,5 – 2,0

0

1805

44157

2176

0

0

0

0

48138

36,00

2,0 – 2,5

0

1

3523

1408

4

0

0

0

4936

3,69

2,5 – 3,0

0

0

137

352

0

0

0

0

489

0,37

3,0 – 3,5

0

0

7

73

0

0

0

0

80

0,06

3,5 – 4,0

0

0

0

9

0

0

0

0

9

0,01

4,0 – 4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

> 4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Total

0

13852 115313

4547

4

0

0

0

133716

%

0,00

10,36

3,40

0,00

0,00

0,00

0,00

86,24

Tabela 42: Ocorrência Conjunta de Hsig e Tm para ondas de S, a partir da reanálise da ERA-5.
Hs (s)/Período 2 a 4

4a6

6a8

8 a 10

10 a 12

12 a 14

14 a 16

16 a 18

Total

%

0 – 0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,5 – 1,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1,0 – 1,5

0

4

329

702

91

0

0

0

1126

9,09

1,5 – 2,0

0

2

1398

3806

981

15

0

0

6202

50,06

2,0 – 2,5

0

0

977

1626

803

100

0

0

3506

28,30

2,5 – 3,0

0

0

472

498

160

22

0

0

1152

9,30

3,0 – 3,5

0

0

104

186

36

2

0

0

328

2,65

3,5 – 4,0

0

0

8

36

10

17

0

0

71

0,57

4,0 – 4,5

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0,03

> 4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Total

0

6

3288

6858

2081

156

0

0

12389

%

0,00

0,05

26,54

55,36

16,80

1,26

0,00

0,00

De acordo com as tabelas apresentadas, pode ser dito que as condições descritas na Tabela
43 são as mais frequentes na região de estudo. Portanto, estes são os cenários de onda a
serem propagados com o modelo regional (SWAN).
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Tabela 43: As ondas mais frequentes para as direções de incidência principais.

Hsig (m)

SE

E

S

1,5 – 2,0

1,0 – 1,5

1,5 – 2,0

6–8

6–8

8 – 10

Período - Tp (s)

Para as três direções mais frequentes, os parâmetros para o evento com a altura da onda
significativa mais alta na série também foram obtidos. Os parâmetros de onda máximos de SE,
E e S são mostrados na Tabela 44.
Tabela 44: Hs, direção média e período de pico (?) dos eventos de onda máximos para as direções
SE, E e S.
Cenário

Hs (m)

Direção (º)

Período (s)

SE Máx.

3,91

157

8,21

E Máx.

3,54

107

8,70

S Máx.

4,03

161

8,20

A grade numérica projetada para este estudo possui uma resolução espacial de 500 m e se
estende de 8,5ºS a 12,5ºS e de 38ºW a 34,5ºW, abrangendo toda a região costeira da Bacia de
Sergipe-Alagoas.
As informações batimétricas foram obtidas a partir dos dados do Projeto Batimetria
(CPRM/ANP). A batimetria interpolada na grade numérica do SWAN é mostrada na Figura 145.
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Figura 145: Batimetria e domínio do modelo de propagação regional de ondas.

2.2.4.1.2 Resultados
Os resultados do modelo de transformação de ondas na plataforma continental são
apresentados abaixo. Os resultados são apresentados para ondas típicas e máximas,
separadamente para cada uma das três direções principais observadas nos dados ERA-5.

2.2.4.1.2.1 Ondas típicas de SE
A seguir, na Figura 146 e na Figura 147 são apresentados os mapas de refração das ondas
para o cenário mais comum na área de estudo, com ondas de SE (setor em torno de 135º),
altura significativa de 1,75 me um período de 7 s.
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Figura 146: Altura significativa das ondas, em metros, originária do SE, com altura de 1,75 m e
período de 7 s. A direção de propagação é representada pelos vetores e o isóbata de 200 m é
representada pela linha preta.
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Figura 147: Detalhamento na região dos blocos de altura significativa das ondas (em metros)
oriundas de SE, com 1,75 m e 7 s de período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de
200 m é representada pela linha preta.

As ondas de sudeste, em geral, são quase perpendiculares aos contornos da costa e das
isóbatas. Essas ondas se propagam basicamente sem alterações até atingirem o contorno
batimétrico de 50 m. Perto da costa, a presença de bancos e depressões na batimetria causa
uma atenuação nas alturas das ondas, com uma diminuição correspondente na energia das
ondas de SE. Em praticamente todo o litoral da Bacia de Sergipe-Alagoas, as ondas com Hs de
1,75 min de profundidade têm suas alturas reduzidas para 0,6 m próximo ao litoral.
Ao longo de quase toda a costa da SEAL, há uma tendência maior de as ondas de SE girarem
no sentido anti-horário (mais na direção E). Em uma grande área, com aproximadamente 70 km
de extensão ao sul da foz do rio São Francisco, as ondas tendem a girar no sentido horário e a
se propagar mais a partir de S.
As alturas significativas observadas nos pontos de grade mais próximos da costa a partir da
propagação da onda típica de SE são mostradas na Figura 148. Observa-se que, em geral, as
ondas se aproximam da costa com alturas significativas menores que 1 m. As maiores alturas
significativas, da ordem de 1,2 m, foram encontradas próximas aos limites sul e norte da Bacia
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de Sergipe-Alagoas. O setor costeiro entre 10ºS e 11ºS mostra a maior redução em alturas
significativas de ondas.

Figura 148: Altura da onda significativa próximo à costa para ondas típicas de SE.
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2.2.4.1.2.2 Ondas típicas de L
A seguir, na Figura 149 e na Figura 150, o mapa de refração da onda para o cenário típico de
onda de E na área de estudo é apresentado. As ondas foram simuladas com uma direção de
propagação de 90º, uma altura significativa de 1,25 m e um período de 7 s.

Figura 149: Altura significativa das ondas, em metros, originárias de E, com Hs de 1,25 m e Tp de 7
s. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de 200 m é representada pela linha preta.
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Figura 150: Detalhamento na região dos blocos de altura significativa das ondas (em metros)
oriundas de E, com Hs de 1,25 m e 7 s de período. A direção é representada pelos vetores e a
isóbata de 200 m é representada pela linha preta.

A onda típica de E simulada com uma altura significativa de 1,25 m também apresenta
alterações após atingir a isóbata de 50 m. Ao chegar à costa, essas ondas têm alturas, em
geral, inferiores a 0,5 m.
Em relação às mudanças na direção de propagação das ondas, observa-se que estas tendem a
girar no sentido horário, atingindo a costa mais a partir do SE. Esse fato é esperado devido à
orientação da costa SW-NE e da plataforma continental, que tornam as ondas perpendiculares
a essa orientação.
As alturas significativas observadas nos pontos de grade mais próximos da costa a partir da
propagação da onda típica de E são mostradas na Figura 151. As ondas típicas de leste
apresentam alturas significativas inferiores a 1 m em toda a Bacia de Sergipe-Alagoas. O setor
costeiro entre 10ºS e 11ºS apresenta a maior redução em alturas de onda.
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Figura 151: Altura significativa na costa para ondas típicas de E.
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2.2.4.1.2.3 Ondas típicas de S
As ondas do sul que atingem a região são predominantemente onduladas e não são geradas
pelo vento local. A onda típica de S foi simulada com uma altura significativa de 1,75 m, com
direção média de 180º e um período médio de 9 s, sendo este período um pouco mais longo
que o das ondas SE e E.
Os mapas que mostram as transformações na altura e direção significativas das ondas de sul
que atingem a Bacia de Sergipe-Alagoas podem ser vistos na Figura 152 e Figura 153.

Figura 152: Altura significativa das ondas, em metros, originárias de S, com 1,75 m e 7 s de período.
A direção é representada pelos vetores e a isóbata de 200 m é representada pela linha preta.

Rev. 00

203 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 153: Detalhamento na região dos blocos de altura significativa das ondas (em metros)
oriundas de S, com 1,75 m e 9 s de período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de
200 m é representada pela linha preta.

As ondas típicas de S ao passar pela isóbata de 50 m também mostram uma diminuição na sua
altura. A região central do estado de Alagoas apresenta uma área em que essas ondas chegam
muito próximo ao litoral, sem perda de energia. Ao chegar à costa, como em outros casos, as
ondas tendem a ter alturas da ordem de 0,5 m.
Diferentemente das ondas de E, as ondas de sul, devido à orientação da costa, mostram uma
mudança de direção no sentido anti-horário, no entanto, também atingindo a costa a partir do
SE, como esperado.
As alturas significativas observadas nos pontos de grade mais próximos da costa a partir da
propagação da onda típica de S são mostradas na Figura 154. As ondas típicas S chegam à
costa com alturas máximas de pouco mais de 1 m. As maiores alturas foram observadas na
porção sul e central da Bacia de Sergipe-Alagoas. O setor costeiro entre 10ºS e 11ºS mostra a
maior redução das alturas de onda.
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Figura 154: Altura significativa na costa para ondas típicas de S.
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2.2.4.1.2.4 Ondas máximas de SE
Na Figura 155 e na Figura 156 os resultados da altura da onda significativa e direção de onda
para as ondas mais altas de SE são mostrados.
As mudanças sofridas pela onda máxima de SE são muito semelhantes às sofridas pela onda
típica. Devido às suas características, elas também começam a ser influenciadas pelo fundo
próximo à isóbata de 50 m. Ao longo de toda a costa, as ondas observadas têm alturas
inferiores a 2m. Na parte central do estado de Alagoas, e no sul de Sergipe, penetram ondas
com maiores alturas significativas, atingindo 3 m perto do litoral.

Figura 155: Altura significativa das ondas, em metros, originárias de SE, com 3,91 m e 8,21 s de
período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de 200 m é representada pela linha
preta.
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Figura 156: Detalhamento na região dos blocos de altura significativa das ondas (em metros)
oriundas de SE, com 3,91 m e 8,21 s de período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata
de 200 m é representada pela linha preta.

As alturas significativas observadas nos pontos de grade mais próximos da costa a partir da
propagação da onda máxima de SE são mostradas na Figura 157. As ondas máximas do SE
atingem o litoral com uma altura máxima de cerca de 2 m na porção sul da Bacia de SergipeAlagoas. O setor costeiro entre 10ºS e 11ºS mostra a maior redução, com ondas apresentando
alturas próximas de 0,5m.

Rev. 00

207 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

Figura 157: Alturas de onda significativas nos pontos de grade mais próximos à costa para ondas
máximas de SE.
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2.2.4.1.2.5 Ondas máximas de E
Na Figura 158 e na Figura 159 os resultados da altura da onda significativa e direção de onda
para as ondas máximas de E são mostrados.
As ondas de E máximas são as que perdem menos energia quando se propagam na plataforma
continental. Alturas de onda superiores a 2 m são observadas até que as ondas cheguem muito
perto da costa.

Figura 158: Altura significativa das ondas, em metros, originárias de E, com 3,54 m e 8,7 s de
período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de 200 m é representada pela linha
preta.
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Figura 159: Detalhamento na região dos blocos de altura significativa das ondas (em metros)
oriundas de E, com 3,54 m e 8,7 s de período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de
200 m é representada pela linha preta.

As alturas de onda significativas observadas nos pontos de grade mais próximos da costa a
partir da propagação das ondas máximas de E são mostradas na Figura 160. As ondas de E
máximas atingem a costa com as maiores alturas entre os casos simulados. No extremo sul da
Bacia de Sergipe-Alagoas, foram observadas alturas significativas de aproximadamente 2,25 m.
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Figura 160: Altura significativa na costa para ondas máximas de E.

Rev. 00

211 / 225

Relatório Técnico
Meteorologia e Oceanografia
Bacia de Sergipe-Alagoas

2.2.4.1.2.6 Ondas máximas de S
Na Figura 161 e na Figura 162 os resultados da altura da onda significativa e direção de onda
para as ondas máximas de S são mostrados.
As ondas de S máximas são as que apresentam maior redução de energia quando se
propagam na plataforma continental na região de estudo. Com alturas da ordem de 4 m na
região oceânica, essas ondas já têm alturas da ordem de 2 m a poucos quilômetros da costa.
Novamente, a região central de Alagoas e a parte sul de Sergipe são as regiões em que as
maiores ondas podem penetrar.

Figura 161: Altura significativa das ondas, em metros, originárias de S, com 4,03 m e 8,2 s de
período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de 200 m é representada pela linha
preta.
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Figura 162: Detalhamento na região dos blocos de altura significativa das ondas oriundas de S, com
4,03 m e 8,2 s de período. A direção é representada pelos vetores e a isóbata de 200 m é
representada pela linha preta.

As alturas significativas observadas nos pontos de grade mais próximos da costa a partir da
propagação da onda máxima de S são mostradas na Figura 163. As ondas máximas do S
atingem o litoral com uma altura menor que 2 m em toda a Bacia de Sergipe-Alagoas.
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Figura 163: Altura de onda significativa nos pontos de grade mais próximos à costa para as ondas de
S mais altas.

2.2.4.1.3 Conclusão
Através da análise de 41 anos (1979-2019) dos resultados da reanálise ERA-5, foi possível
identificar três regimes de ondas típicos para a região da Bacia de SEAL:
Ondas de SE, com alturas entre 1,5 e 2 m e período entre 6 e 8 s;
Ondas de E, com alturas entre 1 e 1,5 m e período entre 6 e 8 s;
Ondas de S, com alturas entre 1,5 e 2 m e período entre 8 e 10 s.
As ondas de S, embora representem pouco mais de 3% dos casos, são responsáveis por uma
porcentagem significativa das ondas com uma altura significativa superior a 3 m e, portanto,
foram consideradas nas análises.
Os modelos SWAN regionais de refração de onda para os três casos típicos mostraram que,
em geral, na Bacia de Sergipe-Alagoas não existem regiões com amplificação significativa da
altura das ondas. A redução nas alturas e a atenuação de energias ocorrem em quase toda a
área a partir da isóbata de 50 m. A presença de bancos e depressões formadas por cânions
contribuem para esse amortecimento das ondas. Exceções são vistas na parte central de
Alagoas e sul de Sergipe, onde as ondas de S e SE penetram com pouca perda de energia até
chegar perto do litoral. Além dessas áreas, pode-se dizer que a costa da região tem um caráter
predominantemente dissipativo em relação às ondas incidentes.
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Para cada uma das três direções, casos com maior altura de onda significativa também foram
obtidos na ERA5. Esses casos também foram simulados nos modelos SWAN e os resultados
são próximos aos das ondas típicas. As ondas máximas de E são aquelas que passam pela
plataforma continental com menor perda de energia, atingindo a costa com alturas superiores a
2 m. O setor costeiro entre aproximadamente 10ºS e 11ºS (Jequiá da Praia-AL e Aracaju-SE)
apresentou as maiores reduções na altura das ondas na região costeira.

2.2.5 Marés
É possível classificar a maré de acordo com seu período, ou seja, é possível determinar se a
maré é diurna, semi-diurna, mista principalmente diurna ou mista principalmente semi-diurna
(POND & PICKARD, 1978).
Para classificar a maré, um fator que considera a amplitude dos componentes diurnos principais
(K1 e O1) e semi-diurnos (M2 e S2) é calculado. De acordo com Pond & Pickard (1978), este fator
é definido por:

 K  O  
F   1 1 
 M 2  S 2  
De acordo com esta classificação nós temos:
F = 0 a 0,25: Maré semi-diurna, ou seja, a maré cujo período é de aproximadamente 12h.
Nesse caso, existem duas marés altas e duas marés baixas em 24 horas. A altura de uma maré
alta é praticamente igual à outra, o mesmo acontece com as baixas.
F = 0,25 a 1,5: Maré mista, principalmente semi-diurna. A maré cujo período é de cerca de 12h
e com grandes diferenças de altura entre seus altos e baixos. Embora seja predominantemente
semi-diurna, pode ser diurna durante alguns períodos do ano.
F = 1,5 a 3,0: Maré mista, principalmente diurna. A maré cujo período é de aproximadamente
de 24h e com grandes diferenças de altura entre seus altos e baixos. Embora seja na maioria
dos casos diurna, pode ser semi-diurna em alguns períodos do ano.
F> 3,0: Maré diurna. A maré com um período de aproximadamente 24 horas. Nesse caso,
existe somente uma maré alta e uma maré baixa em 24 horas.
Para a caracterização das marés da região da Bacia de Sergipe-Alagoas, foram utilizados os
constituintes harmônicos do modelo global de marés TPX08 (EGBERT e EROFEEVA, 2002).
Este modelo possui resolução de 1/8º e utiliza dados do satélite altimétrico TOPEX/POSEIDON
como fonte primária de assimilação.
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A partir desses dados, os dados de fase e amplitude de sete componentes de marés (M2, S2,
N2, K2, K1, O1 e Q1) foram então levados ao ponto localizado na latitude 11,26° S e na
longitude 46° W. A localização deste ponto na Bacia de Sergipe-Alagoas pode ser vista na
Figura 164 e os principais constituintes harmônicos locais das marés são mostrados na Tabela
45.

Figura 164: Localização do ponto de grade TPX08 (pontos vermelhos) utilizados para caracterizar o
regime de marés da área de estudo na Bacia de Sergipe-Alagoas.
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Tabela 45: Constituintes harmônicos obtidos pelo modelo de maré global TPX08 na área de estudo.
Constituinte
Harmônica

Amplitude (m)

Fase (relacionada à Greenwich)

M2

0,72

186,17

S2

0,26

208,91

O1

0,05

200,07

K1

0,04

225,29

N2

0,14

205,55

K2

0,06

59,61

Q1

0,01

74,93

Exemplos dos campos de amplitude e fase dos quatro componentes mais importantes da
região (M2, S2, O1 e K1) podem ser vistos na Figura 165 e Figura 166. As amplitudes dos
constituintes semidiurnos (M2 e S2) mostram um gradiente em direção à costa (valores mais
baixos na região oceânica e maiores perto da costa). O M2 também mostra amplitudes
crescentes na porção norte da Bacia de Sergipe-Alagoas.
O constituinte O1 mostra valores crescentes para o sul, e o K1 apresenta amplitudes menores
perto da Bacia de Sergipe-Alagoas do que nos arredores.
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Figura 165: Amplitude dos constituintes M2, S2, O1 e K1 para a Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte:
TPX08.
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Figura 166: Fase dos constituintes M2, S2, O1 e K1 para a Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte: TPX08.

A partir da Tabela 45, pode-se concluir que na região de interesse temos:
F = 0,09 – Maré semi-diurna.
Também pode ser calculada, de acordo com a formulação de Pond & Pickard (1978), a
amplitude média das marés das marés de primavera, que neste caso será:
2(M2+S2) = 1,96 m
É possível classificar a maré na região como semi-diurna e com amplitudes médias das marés
da primavera variando em torno de 1,96 m.
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A Figura 167 mostra a série de alturas das marés, com base nos constituintes harmônicos
disponibilizados pelo TPX08, para todo o ano de 2013, no ponto escolhido. Foram verificadas
alturas máximas de 1,1 m e mínimas de -1,1 m.

Figura 167: Elevação da superfície do mar (cm) devido às marés de 2013 na área de interesse da
Bacia de Sergipe-Alagoas. Fonte: TPX08.

2.3 Identificação de Eventos Extremos de Correntes e Ondas
Nesta seção, tentamos identificar a ocorrência de eventos extremos de correntes e ondas a
partir da série temporal do ponto de grade ROMS (1 ano de correntes) localizado no talude
continental, e os dados do ponto de grade ERA5 foram usados para a análise de ondas (41
anos).
A definição usada para um evento extremo é a de evento raro. Um resumo dos eventos
extremos registrados para os blocos SEAL da ExxonMobil é apresentado na Tabela 46. Para
cada variável, podemos observar os limiares positivo e negativo (duas vezes acima e abaixo da
média, respectivamente), a frequência de ocorrência de ambas na série temporal e os meses
em que esses eventos extremos ocorreram com mais frequência nas séries analisadas.
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Tabela 46: Tabela de resumo de evento extremo. Limiares superior e inferior, frequência de
ocorrência acima e abaixo dos limites e meses críticos para a ocorrência.
Ocor. Frequência
(%)

Limiares
Variável

Meses Críticos

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Correntes (0m)

0,66 m/s

-

4,4

-

Dez

-

Correntes (100m)

0,59 m/s

-

2,8

-

Jun

-

Correntes (500m)

0,72 m/s

0,49 m/s

2,4

1,7

Mar

Ago

Correntes (1000m)

0,35 m/s

0,10 m/s

2,4

0

Mar

Correntes (2000m)

0,19 m/s

-

3,1

-

Jun

-

Altura de Ondas
Significativas

2,34 m

0,89 m

4,5

0,09

Jul

Fev
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2.4 Resumo
A bifurcação da Corrente Sul Equatorial (CSE) e a faixa de ventos alísios são os principais
agentes moduladores das características oceanográficas da região.
O regime de corrente de superfície mostra uma reversão sazonal norte-sul, diretamente
relacionada ao movimento da bifurcação da CSE e formação da Corrente do Brasil para o Sul e
da Subcorrente Norte do Brasil (SNB) para o norte. Durante a primavera e o verão, a bifurcação
fica mais ao norte e os ventos são de E, fazendo com que as correntes superficiais fluam para o
sul na região dos Blocos e na plataforma continental. Durante o outono e o inverno, a
bifurcação da CSE está na posição mais ao sul e as correntes superficiais fluem para o norte na
região.
O fluxo da SNB é o fluxo mais significativo da região, ocupando a coluna d’água desde
aproximadamente a superfície até 1000 m de profundidade. Esse fluxo está presente ao longo
do ano com intensidades médias próximas a 0,5 m/s em seu núcleo a ~300 metros de
profundidade na região do talude continental, perto dos blocos da ExxonMobil.
A espessura da camada de mistura na região varia em média de cerca de 50 a 100 m de
profundidade. Abaixo dessa profundidade, a termoclina e a haloclina se estendem a cerca de
800 m.
As ondas na região dos Blocos operados pela ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas
apresentam direção predominantemente de sudeste, com alturas típicas entre 1 e 2,5 m e
períodos entre 6 e 8 s. Essas ondas são formadas na interface entre a porção norte do ASAS e
os ventos alísios. No inverno, as ondas geradas por tempestades mais ao sul, bem como o
flanco NE do ASAS, podem atingir a região com mais de 4 m de altura significativa e até 14 s
de período. Com relação ao regime de marés, verificou-se que as marés são semi-diurnas e
que as marés de primavera apresentam amplitudes da ordem de 2 m e 0,8 m nas marés
baixas.
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II.5.1.3. Qualidade da Água e do Sedimento
O Termo de Referência (TR) SEI/IBAMA 5363447, específico para a Atividade de Perfuração Marítima
de Poços nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573,
localizados na bacia de Sergipe-Alagoas, solicita que esse item seja apresentado com base nos dados
provenientes do PCA – Projeto de Caracterização Ambiental.
O PCA consistiu em um levantamento de dados primários na área dos blocos, antes do início das
atividades de perfuração. Os resultados obtidos permitiram definir os valores de referência
(background) para as variáveis físico-químicas (parâmetros físicos, orgânicos e inorgânicos) e
biológicas (meio e macrofauna bentônica; fito, zoo e ictioplâncton) do ambiente marinho estudado,
nas matrizes sedimento e água. O levantamento de dados nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEALM-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573 também incluiu a realização de inspeções visuais do
fundo marinho nas estações estabelecidas.
A campanha do PCA na bacia de Sergipe-Alagoas foi realizada no período entre 22/11/2019 e
13/12/2019. A malha amostral utilizada avaliou 15 estações de amostragem, dentre as quais 11 são
locações de poços (Figura II.5.1.3 - 1).

Figura II.5.1.3 - 1: Localização das estações de amostragem do Projeto de Caracterização Ambiental dos
Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573.
Fonte: Witt O’Brien’s.
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As amostragens de água foram realizadas em cinco profundidades diferentes, de modo a garantir a
representatividade das massas d’água. Os limites de profundidade de cada massa d’água foram
ratificados em campo, através da análise dos perfis de temperatura e salinidade obtidos in situ e
comparação dos mesmos com estudos pretéritos na região (CASTRO & MIRANDA, 1998). Em cada
estação foi realizada perfilagem da coluna d’água, da superfície até próximo ao fundo cerca de 2.300
m, através de um CTD (Conductivity, Temperature, and Depth), onde foram obtidos dados de
temperatura, salinidade e densidade. As amostras foram coletadas através de garrafas oceanográficas
do tipo Niskin ou do tipo Go-Flo, sendo os parâmetros orgânicos amostrados com garrafas do tipo GoFlo.
A obtenção das amostras de sedimento para a caracterização da área de estudo foi realizada através
de um amostrador do tipo box-corer (50 x 50 cm) de aço inoxidável. Em cada estação foram coletadas
três réplicas válidas para análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos, visando maior
confiabilidade nos resultados.
Seguindo as orientações do TR SEI/IBAMA 5363447, é apresentada a seguir uma síntese dos resultados
do PCA relativos à qualidade da água e do sedimento da área dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573, na bacia de Sergipe-Alagoas. Os dados biológicos
obtidos encontram-se apresentados no item II.5.2 – Diagnóstico do Meio Biótico. O relatório completo
do PCA encontra-se em volume próprio, anexo a esse documento.

➢ Qualidade da água e do sedimento nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573 – Resultados do PCA
- Água
A caracterização ambiental da qualidade da água ao redor dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEALM-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573 considerou os parâmetros: temperatura, salinidade,
densidade, pH, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, sólidos totais, dissolvidos e em suspensão, carbono
orgânico total (COT), nutrientes (série nitrogenada, fósforo e silicato), clorofila-a, sulfetos, metais
totais (Al, As, Ba, Cd, Pb, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, V e Zn), hidrocarbonetos e fenóis.
Através da análise dos dados de salinidade, temperatura e densidade foi possível identificar a
estratificação da coluna d’água, bem como as massas d’água presentes na região. Assim, foi detectada
uma camada de mistura profunda, que atingiu cerca de 100 m de profundidade. A haloclina e a
termoclina apresentaram comportamento semelhantes, diminuindo com o aumento da profundidade.
Por outro lado, a densidade apresentou comportamento contrário, aumentando nas camadas
profundas.
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No que se refere às massas d’água, a Água Tropical (AT), com salinidade superior a 36 e temperatura
acima de 20ºC, esteve presente com um limite de profundidade de cerca de 200 m. A partir desta, os
limites indicativos da ACAS, com temperaturas entre 6ºC e 18ºC e salinidade variando de 34,5 a 36,
foram observados. O surgimento da AIA (Água Intermediária Antártica) ocorreu em torno de 500 m
(2,75ºC<T<5ºC e 34,1<S<34,5) e a massa d’água APAN (Água Profunda do Atlântico Norte)
(2,04ºC<T<3,31ºC e 34,59<S<34,87) teve seu início na profundidade aproximada de 1200 m em todos
os pontos perfilados.
Os valores de temperatura, salinidade e densidade encontrados no presente estudo foram coerentes
com os publicados pelo World Ocean Atlas (Atlas Mundial do Oceano, 2013), o qual publicou dados da
coluna d’água dos oceanos, bem como de acordo com o Projeto de Caracterização Regional da Bacia
de Sergipe-Alagoas (MOREIRA et al., 2019).
Com relação aos valores de pH, excetuando-se os dois valores máximos de 8,60 e 8,80, detectados nas
profundidades de 800 e 2300 m, todos os demais resultados obtidos estiveram dentro dos limites
recomendados pela Resolução CONAMA nº 357/05 para águas salinas classe 1. Além disso, a variação
dos valores de pH observada foi coerente com estudos realizados na Bacia de Sergipe-Alagoas
(PETROBRAS/BMA, 2005; PETROBRAS/MM, 2017; MOREIRA et al., 2019).
Os resultados de OD, em geral, apresentaram maiores concentrações na maior profundidade. Todos
os teores estiveram acima do limite de 6,0 mg.L-1 recomendado pela Resolução CONAMA nº 357/05
para águas salinas classe 1. Além disso, os presentes resultados estiveram coerentes com observado
para a região (PETROBRAS/MM, 2017; MOREIRA et al., 2019).
A turbidez não apresentou comportamento homogêneo ao longo da coluna d’água, tendo variado
entre 0,14 e 0,74 UNT. Com relação à série de sólidos (dissolvidos, suspensos e totais), os suspensos
não foram quantificados pelo método de análise (LQ=10 mg.L-1), já os dissolvidos e totais não
apresentaram padrão comum entre as estações. Valores baixos de sólidos suspensos também foram
detectados durante o Projeto de Caracterização Regional da bacia de Sergipe-Alagoas (PCR-SEAL)
(MOREIRA et al., 2019).
As concentrações de COT apresentaram uma redução das camadas mais superficiais (10 e 50 m) em
direção às mais profundas. Os valores encontrados oscilaram de 0,64 a 1,82 mg.L-1, estando abaixo do
limite de 3,0 mg.L-1 estabelecido pela Resolução CONAMA 357/05.
As concentrações de nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e fosfato estiveram abaixo do limite de
quantificação do método para todas as amostras coletadas. Com relação ao silicato, observou-se um
aumento das concentrações até 800 m, com redução em 2300 m. Menores valores a 10 m foram
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associados ao consumo de nutrientes pela atividade fitoplanctônica. As concentrações e o
comportamento do silicato observado no PCA dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573 foram semelhantes ao descrito por Moreira et al. (2019) para
a região do talude da bacia de Sergipe-Alagoas.
Tanto clorofila-a quanto sulfetos não apresentaram concentrações quantificáveis pelo método de
análise. Este também foi o resultado para a maioria dos metais analisados. Aqueles que apresentaram
concentrações acima do limite de quantificação, em geral, seus valores estiveram abaixo dos limiares
propostos pela legislação ambiental vigente. A exceção foram algumas amostras quantificadas de
zinco.
Já os hidrocarbonetos e fenóis estiveram abaixo dos limites analíticos, estando, portanto, dentro do
preconizado pela Resolução CONAMA 357/05 para Águas Salinas Classe 1.
- Sedimento
Considerando o compartimento sedimento, os parâmetros analisados foram: granulometria, teor de
carbonatos, matéria orgânica total (MOT), carbono orgânico total (COT), nitrogênio Kjedhal, fósforo
total, enxofre, metais (Al, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, V e Zn), hidrocarbonetos, biomarcadores
de petróleo e radionuclídeos (226Ra e 228Ra).
A granulometria da região apresentou predominância média da fração silte (79,81%), seguida de areia
(17,25%), argila (2,94%), sendo a maioria das amostras classificadas como silte grosso através da
classificação de Folk & Ward (1957).
Os teores de carbonato variaram entre 5,1 e 5,8%, sendo o sedimento classificado como litoclástico.
As concentrações de MOT oscilaram entre 2,6 e 12,1%. Já COT apresentou mínimo de 0,3% e máximo
de 3,4%. As concentrações encontradas foram coerentes com o observado no mar territorial brasileiro.
Com relação ao nitrogênio Kjedhal, suas concentrações oscilaram entre 27,7 e 200 mg.kg-1. Já fósforo
total apresentou valores entre 381 e 748 mg.kg-1. Seus valores estiveram abaixo dos limites propostos
pela Resolução CONAMA Nº454/2012 (nitrogênio Kjedhal = 4800 mg.kg-1 e fósforo total 2000 mg/kg-1).
A distribuição das concentrações de enxofre variou pouco entre as estações. Seus teores médios
oscilaram entre 893,6 mg.kg-1 e 1203,9 mg.kg-1.
As concentrações totais de todos os metais analisados mostraram um padrão geral de distribuição que
seguiu a seguinte ordem decrescente: Al > Fe > Mn > Ba > V > Zn > Pb > Cr > Ni > Cu. Não foram
quantificadas concentrações de As (LQ=1,00 mg.L-1), Cd (LQ=0,20 mg.L-1) e Hg (LQ=0,04 mg.L-1).
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Os resultados de metais do PCA dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEALM-430 e SEAL-M-573 estiveram, em geral, dentro do observado nas bacias de Campos (PETROBRAS,
2013), Santos (MMA/Petrobras/AS/PEG, 2002) e Região do Talude Continental da Área de Influência
do Campo Piranema - Sergipe (CENPES/UFPE/UEFS/USU/UERJ, 2002) apud PETROBRAS/BMA (2005),
tendo apenas Zn e Mn apresentado valores máximos um pouco acima, o que pode ser uma
característica pontual, uma vez que os valores médios destes elementos foram compatíveis com os
dos estudos apresentados.
Além disso, as concentrações dos metais, em geral, estiveram abaixo dos limites de proteção à vida
aquática de Buchman (2008 – NOAA Squirts). As exceções foram as concentrações máximas de níquel
e chumbo que ultrapassaram os valores de TEL (nível que indica um provisório efeito à biota). Contudo,
estas concentrações puderam ser consideradas pontuais do campo, uma vez que seus valores médios
foram menores que os limiares propostos, bem como os resultados estiveram dentro de intervalos
encontrados na costa brasileira.
Dentre os compostos orgânicos avaliados, n-C10 a n-C36, pristano, fitano, hidrocarbonetos resolvidos
de petróleo, mistura complexa não resolvida (MCNR), hidrocarbonetos totais do petróleo
(HTP)/alifáticos totais e os 16 HPA’s ditos prioritários pela EPA (naftaleno, acenaftileno, acenafteno,
fluoreno,

fenantreno,

benzo(b)fluoranteno,

antraceno,

fluoranteno,

benzo(k)fluoranteno,

pireno,

benzo(a)antraceno,

benzo(a)pireno,

criseno,

indeno(1,2,3-cd)pireno,

dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno), perileno, dibenzotiofeno, além de homólogos
alquilados, nenhuma amostra apresentou concentrações quantificáveis.
Considerando os biomarcadores, suas razões revelaram uma matéria orgânica proveniente de
ambiente deposicional com maior contribuição de organismos planctônicos, com graus diferentes de
maturação. Já os resultados dos radioisótopos, os teores médios de

226

Ra oscilaram entre

143,85 Bq.kg-1 e 360,18 Bq.kg-1, com média e desvio-padrão de 235,63 e 60,05 Bq.kg-1,
respectivamente, enquanto o 228Ra variou de 67,45 Bq.kg-1 a 494,68±361,85 Bq.kg-1.
Concluindo, através dos dados obtidos no Projeto de Caracterização Ambiental dos Blocos SEAL-M351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573, foi possível observar que as
condições ambientais são condizentes com regiões oceânicas de águas ultra profundas, não indicando
influência antrópica, e assemelham-se tanto a áreas do talude de Sergipe-Alagoas já estudadas, quanto
outras regiões da costa brasileira.
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II.5.1.4 Geologia e Geomorfologia
II.5.1.4.1 Considerações e Requisitos Gerais
A Bacia de Sergipe-Alagoas está localizada em áreas onshore e offshore dos estados de Sergipe e
Alagoas, na região nordeste do Brasil. Os seis blocos sob concessão estão localizados na porção
offshore. A Bacia de Sergipe-Alagoas pode, ainda, ser dividida em duas sub-bacias, que exibem uma
orientação alongada de nordeste para sudoeste e são separadas pelo alto de Jaboatã-Penedo. A subbacia de Alagoas é separada da Bacia Pernambuco-Paraíba, ao norte, pelo alto de Maragogi. Esses altos
do embasamento coincidem com zonas de fratura. Ao Sul, a sub-bacia de Sergipe é separada da Bacia
de Jacuípe pelo sistema de falhas de Vaza-Barris. Na região de águas profundas, onde os blocos
exploratórios estão localizados, não há realmente nenhuma característica geológica que justifique um
limite entre as sub-bacias de Sergipe e Alagoas (NETO et al., 2007). Portanto a Bacia de Sergipe-Alagoas
será tratada como uma única bacia ao longo de grande parte deste documento.
Os blocos sob concessão, mostrados na Figura II.5.1.4 - 1, estão localizados a aproximadamente 100
quilômetros (km) da costa, na porção distal da Bacia de Sergipe-Alagoas, em lâmina d'água entre 1900
e 3800 metros (m). Existem cinco prospectos principais dentro dos blocos que são interpretados como
trapas estratigráficas no Cretáceo: Cutthroat, Ceres, Chinook, Char e Masu. As descobertas mais
próximas, Farfan, Barra, Muriu, Moita Bonita e Poço Verde, ficam a 20 km. As profundidades da lâmina
d’água e as distâncias até a costa dos locais propostos do poço são fornecidas na Tabela II.5.1.4 - 1.
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Figura II.5.1.4 - 1: Localização dos blocos sob concessão na Bacia de Sergipe-Alagoas. (Fonte: Witt O’Briens)
Tabela II.5.1.4 - 1: Poços propostos com profundidade de água associada, distância da costa e bloco.
Profundidade da lâmina
Nome
Distância da Costa (km)
Bloco Exploratório
de água (m)
Chinook-2

2979

97

SEAL-M-428

Chinook-3

3177

102

SEAL-M-428

Cutthroat-1

3405

106

SEAL-M-430

Chinook-1

3215

111

SEAL-M-503

Char-2

3532

129

SEAL-M-503

Char-1

3684

133

SEAL-M-503

Masu-3

3455

113

SEAL-M-501

Masu-2

3520

127

SEAL-M-573

Masu-1

3664

133

SEAL-M-573

Ceres-1

2389

67

SEAL-M-351

Cutthroat-2

3203

96

SEAL-M-428

A exploração na bacia de Sergipe-Alagoas teve início na década de 1930, com as primeiras descobertas
ocorrendo em 1957. O campo de Carmópolis, descoberto em 1963, domina a produção na bacia. A
perfuração de poços em águas profundas começou em 1987, levando às descobertas de Barra, Cumbe,
Farfan, Muita Bonita e Muriú, que ficam dentro de blocos de concessão (ANP, 2017).
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De acordo com o relatório do Ciclo Nacional de Zoneamento de Recursos de Petróleo e Gás - 20152017, o alvo principal para os blocos sob concessão é o play Calumbi, apresentada na Tabela II.5.1.4 2.
Tabela II.5.1.4 - 2: Caracterização do Play Calumbi (Fonte: Zoneamento Nacional de Óleo e Gás, Ciclo 20152017).
Bacia
Sergipe-Alagoas
Alvo

Calumbi

Situação Geográfica

Offshore

Unidade Litoestratigráfica

Formações Barra de Itiúba, Coqueiro Seco, e
Muribeca na sub-bacia Sergipe; Formação Maceió
na sub-bacia Alagoas. Formações Riachuelo e
Cotinguiba em águas ultra-profundas

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Inferior - Turoniano

Migração

Falhas regionais, discordâncias, e poros conectados

Unidade Litoestratigráfica

Formações Calumbi e Marituba

Unidade Cronoestratigráfica

Cretáceo Superior - Neógeno

Profundidade média (m)

3.000

Contexto Litológico/Deposicional

Arenito / turbiditos marinhos

Unidade Litoestratigráfica selante

Formação Calumbi

Unidade Cronoestratigráfica selante

Cretáceo Superior - Neógeno

Tipo de Trapa

Estratigráfica, estrutural, e mista

Litologia Selante

Folhelho

Geradora

Reservatório

Trapa

O petróleo foi previsto com uma variação no grau API de 26 a 48° para todas as perspectivas, onde 36°
é o mais provável. A base desta determinação será abordada em detalhes na “Seção II.1.1.4.8
Características do óleo”. O volume máximo esperado dos reservatórios é de 238.480,9 m³. Esse valor
foi considerado o pior cenário no capítulo de modelagem de derramamento de óleo deste estudo (Item
II.6). As características do óleo usadas na modelagem são indicadas na Tabela II.5.1.4 - 3, apresentada
no item II.5.1.4.8 - Características do Óleo.
História Geológica da Bacia de Sergipe-Alagoas
A Bacia de Sergipe-Alagoas se formou durante a separação do supercontinente Gondwana no
Mesozóico, com a separação das placas sul-americanas e africanas e a abertura do Oceano Atlântico
(Figura II.5.1.4 - 2). Logo após o limite Jurássico-Cretáceo, acredita-se que o rifte do Atlântico Sul tenha
começado a abrir quase simultaneamente ao longo de todo o seu comprimento, porém a taxa de
abertura aumentou de norte a sul (SZATMARI et. al., 2016). A América do Sul girou no sentido horário
em relação à África, abrindo uma cunha que se alargava para o sul e criou o rifte do Atlântico Sul com
tendência NNE-SSW para o N-S. Enquanto isso, a Margem Equatorial de tendência ENE-WSW para EW estava sendo comprimida (SZATMARI et. al., 2016).
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Figura II.5.1.4 - 2: Mapa esquemático relacionando as bacias brasileiras e africanas antes da deriva
continental (MOHRIAK, 2003).
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A evolução da bacia proximal de Sergipe-Alagoas é caracterizada por quatro mega-sequências: prérifte, sin-rifte, transicional e pós-rifte (MOHRIAK, 2003). Durante a sequência pré-rifte paleozóica e
mesozoica inferior, ocorreu pouca subsidência regional e sedimentação intra-cratônica (MOHRIAK et
al., 2000). Durante a sequência sin-rifte neocomiano-barremiana, a extensão foi dominante, marcando
o início da ruptura do Gondwana. Os primeiros sedimentos lacustres e fluviais pós-rifte foram
depositados no topo de rochas vulcânicas de 130 a 120 milhões de anos (Ma) (FARIAS et. al., 2019). O
rifteamento proximal foi controlado por grandes falhas normais que se desenvolveram ao longo da
margem nordeste do Brasil. Essas falhas mergulham em direção à bacia e provavelmente foram
desconectados na base da crosta média (MOHRIAK et al., 2000). O desenvolvimento dos sistemas de
falha extensionais, aumentados pela subsidência pós-rifte, criou depocentros ao longo de uma série
de grabens assimétricos, permitindo o acúmulo espesso de sedimentos sin-rifte e pós-rifte (PONTE &
ASMUS, 1976). As bacias resultantes foram separadas por elevações do embasamento e zonas de falha
de transferência (MOHRIAK et al., 2000). Embora o vulcanismo tenha prevalecido nas bacias ao sul
durante esse período, foi muito pequeno na margem nordeste do Brasil (MOHRIAK et al., 1998).
Durante o Cretáceo Inferior e Médio, a litosfera continental foi rompida, tendo início a expansão do
fundo do mar, embora as reativações do embasamento possam ter ocorrido durante o Cretáceo
Superior na bacia de Sergipe-Alagoas (MOHRIAK et al., 1998).
Em geral, a sequência transicional aptiana da margem brasileira é caracterizada pelas fácies
sedimentares progressivamente mais marinhas. A deposição foi inicialmente uma alternância de
sedimentos siliciclásticos e de carbonato lacustre, seguidos por uma espessa sequência de evaporitos
ao longo de toda a margem leste da Bacia de Santos e estreitando-se progressivamente até um ápice
nas bacias de Sergipe-Alagoas-Pernambuco (PONTE & ASMUS, 1976).
Do Albiano até o presente, a sequência pós-rifte foi associada a uma transgressão marinha regional
pontuada por eventos eustáticos ao longo da margem, agora passiva. Essa sequência resultante de
calcários e margas representa uma evolução típica da margem continental, com fácies mudando de
sedimentos terrestres próximos da costa para sedimentos de grãos finos distalmente, regulados por
mudanças no nível do mar (ASMUS e PONTE, 1976). Camadas sedimentares sobre a crosta oceânica
foram afetadas por intrusões vulcânicas durante o terciário (MOHRIAK et al., 1998).
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II.5.1.4.2 Geologia Estrutural
Para atender às solicitações contidas no Termo de Referência nº 5063769 (Processo SEI
02001.006112/2019-16), a avaliação estrutural é apresentada apenas no escopo local (escala de
blocos).
Na porção distal da Bacia de Sergipe-Alagoas, o rifteamento ocorreu durante o início do Albiano, e os
prospectos dos blocos exploratórios são interpretados como sobrepostos à crosta magmática e
oceânica albiana. Essa crosta foi perfurada pelo poço 1-BRSA-851-SES, que encontrou mais de 400
metros de basalto, incluindo travesseiros de lavas (pillow lavas) alcalino-basálticas. Essas rochas
magmáticas se formaram durante o início da extensão do fundo oceânico e foram datadas em 104,8
Ma (CAIXETA et al., 2014). A seção sedimentar dentro dos blocos começou a ser depositada após a
formação de crosta oceânica e do espaço de acomodação associado à subsidência termal. Essa
sedimentação continuou desde o início da margem passiva até os dias atuais.
Na região proximal da bacia de Sergipe-Alagoas existem falhas normais e sedimentos sin-rifte
relacionados ao rifteamento, localizados em direção à costa do Brasil, mas na área dos blocos de
concessão, apenas poucas falhas com rejeitos muito pequenos são observadas. Essas falhas não
penetram o fundo oceânico e são interpretadas como formadas por compactação diferencial. As falhas
e a estrutura limitadas nessa região resultam em estratos com um ângulo de mergulho muito baixo de
< 0,5 graus.
Uma série de montes submarinos, diques sub-verticais e soleiras vulcânicas sub-horizontais perturbam
a seção sedimentar da bacia. Essa atividade magmática começou logo após o início da formação do
fundo do mar no início de Albiano, com picos durante o Albiano, Santoniano e Eoceno. Existem várias
soleiras vulcânicas e vulcões submarinos nos blocos de exploração.
Atualmente, os blocos estão sendo avaliados através da pesquisa sísmica 3D PGS SEAL 4-10-11 2014,
da pesquisa sísmica 2D Spectrum Sergipe Alagoas 2014 e dos produtos fast track da recém-adquirida
pesquisa sísmica 3D PGS Pirambu 2018. A parte sudoeste do SEAL-M-573 é coberta apenas pela
pesquisa Spectrum 2D de 2014 até o momento. Planejamos uma pesquisa 3D futura para cobrir a parte
do SEAL-M-573, atualmente não captada nesses dados 3D. A perfuração na parte do SEAL-M-573,
atualmente não visualizada por dados 3D, não deve começar até que a cobertura 3D expandida seja
adquirida. A Figura II.5.1.4 - 3 mostra o mapa estrutural do nível de topo do reservatório e as Figura
II.5.1.4 - 4 a Figura II.5.1.4 - 9 mostram perfis sísmicos através das locações de poços propostos.
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Figura II.5.1.4 - 3: Mapa estrutural de profundidade do Maastrichtiano sobre os blocos exploratórios.
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Figura II.5.1.4 - 4: Perfil sísmico SW-NE através dos prospectos Masu, Chinook e Cutthroat.

Rev.00

Março/2020

II.5.1.4-8/32

EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573, Bacia de Sergipe-Alagoas

CONFIDENCIAL

Figura II.5.1.4 - 5: Linha sísmica NW-SE interpretada mostrando os prospectos Ceres e Cutthroat.
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Figura II.5.1.4 - 6: Perfil sísmico NW-SE passando pelo prospecto Chinook.
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Figura II.5.1.4 - 7: Perfil sísmico NW-SE passando pelo prospecto Char.
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Figura II.5.1.4 - 8: Perfil sísmico NW-SE passando pelo prospecto Masu.
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Figura II.5.1.4 - 9: Perfil sísmico SW-NE passando pelos prospectos Masu e Char.
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II.5.1.4.3 Estratigrafia
As descrições estratigráficas para a bacia Sergipe-Alagoas são baseadas principalmente no trabalho de
Neto et al. (2007). As colunas estratigráficas da sub-bacia de Sergipe e Alagoas são mostradas
separadamente no Anexo A, comparando com as definições usadas na seção II.5.1.4.1. As sequências
tectônicas de História Geológica, Pós-Rifte e Deriva são classificadas, respectivamente, como
Transicionais e Pós-Rifte. Dada a localização distal dos blocos de concessão estarem em área offshore,
e para atender às solicitações contidas no Termo de Referência nº 5063769 (Processo SEI
02001.006112 / 2019-16), a avaliação estratigráfica é apresentada apenas nos âmbitos distal e local
(escala de bloco).
Como ainda não existem perfurações nos blocos exploratórios, a estratigrafia local é inferida a partir
da interpretação dos dados sísmicos e do entendimento da geologia da Bacia de Sergipe-Alagoas. Nas
proximidades dos blocos de concessão em águas profundas, apenas a sequência pós-rifte é
interpretada como presente. Os sedimentos pré-rifte são preservados apenas nas regiões internas e
mais próximas da costa.
Após o rifteamento e a formação de crosta oceânica no início do Albiano, os sedimentos marinhos
foram continuamente depositados até os dias atuais, resultando em uma seção pós-rifte bem
desenvolvida na área dos blocos. As condições marinhas restritas acabaram mudando para oceano
aberto como resultado da subsidência termal contínua. Esta sequência pós-rifte pode ser subdividida
em uma transgressão marinha geral do tempo Albiano para Turoniano, seguida de uma regressão geral
até o presente.
Albiano ao Turoniano (Transgressivo)
Grupo Sergipe: formado em condições marinhas restritas predominantemente em ambiente de
plataforma rasa ou talude. É subdividido nas formações Riachuelo e Cotinguiba.
•

Formação Riachuelo: Consiste em conglomerados, arenitos e folhelhos ricos em
matéria orgânica, além de carbonatos que ocorreram em áreas onde houve menor
contribuição de sedimentos clásticos.

•

Formação Cotinguiba: Composta por depósitos de rampa carbonática de calcário e
marga, com estratificações de folhelhos marinhos de talude e bacia.
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Santoniano ao Presente (Regressivo)
Grupo Piaçabuçu: depositado acima de uma discordância erosiva regional e subdividido nas formações
Calumbi, Marituba e Mosqueiro. Consiste predominantemente em siliciclásticos dentro de um padrão
de empilhamento progradacional. As formações Marituba e Mosqueiro são depósitos proximais que
não são encontrados nas proximidades dos blocos de concessão.
•

Formação Calumbi: Composta principalmente por folhelhos marinhos depositados em
bacia e em talude intercalados com arenitos finos a grossos depositados por correntes
de turbidez.

Finalmente, a sedimentação durante o Pleistoceno corresponde a uma queda global do nível do mar.
O limite superior desta seção são os sedimentos do leito marinho de Sergipe-Alagoas.
As litologias previstas a serem perfuradas nos locais dos poços são apresentadas na Figura II.5.1.4 10.
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Figura II.5.1.4 - 10: Coluna estratigráfica local mostrando as litologias esperadas a serem perfuradas.
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Reservatório: Os principais reservatórios dos blocos são os arenitos originados por corrente de
turbidez do Campaniano e Maastrichtiano da Formação Calumbi. Estes foram depositados durante o
estágio de margem passiva pós-rifte da formação da bacia. A deposição da Formação Calumbi tem sido
quase contínua nos últimos 80 milhões de anos. Três principais discordâncias pontuam o registro
sedimentar – a base do Maastrichtiano, o limite cretáceo-terciário (Paleogene) e a discordância do
Eoceno inferior. A Formação Calumbi é composta por folhelhos, silte e arenitos depositados em
grandes sistemas de leques em águas profundas. As areias do reservatório foram depositadas em
complexos de canais e lobos. A espessura de cada reservatório individual é de aproximadamente 20 a
50 metros. Cada pacote de reservatório é composto de um ou mais canais e lóbulos. Há incerteza sobre
o grau de compartimentação e conectividade dos intervalos do reservatório. Os complexos de canallóbulo são orientados aproximadamente a NW-SE, exceto onde são desviados em torno de elevações
vulcânicas. Geologicamente, as localizações dos poços são guiadas pelo desejo de perfurar intervalos
com fácies sísmicas identificáveis, indicativas de reservatórios de alta qualidade, calibrados por
perfurações próximas. É provável que vários pacotes de reservatórios sejam alvos, potencialmente por
meio de um sidetrack, se os intervalos de destino não puderem ser atingidos apenas com o furo de
poço primário.
Rocha Geradora: Abaixo da seção do reservatório estão as formações Riachuelo e Cotinguiba. Essas
formações contêm a rocha rica em matéria orgânica que é a principal rocha fonte de hidrocarbonetos
em águas profundas na bacia de Sergipe-Alagoas.
Selo: Os principais selos nos blocos são os canais preenchidos por lama do Campaniano e
Maastrichtiano, depósitos de transporte de massa, depósitos de contornito e folhelhos de correntes
de turbidez que estão intercalados com as areias do reservatório da Formação Calumbi.

II.5.1.4.4 Fisiografia
Para atender às solicitações contidas no Termo de Referência nº 5063769 (Processo SEI
02001.006112/2019-16), a avaliação fisiográfica é apresentada apenas no escopo local (escala de
blocos).
Um ecobatímetro multifeixe de casco de alta resolução (MBES) com dados de retroespalhamento de
sinal (backscatter) foram adquiridos ao longo dos seis blocos contíguos. A área dos blocos está
localizada entre 66 e 85 km a sudeste da foz do rio São Francisco. A fisiografia do fundo do mar na área
dos blocos é altamente heterogênea e caracterizada pela presença cânions incisos, campos de ondas
de sedimentos, sistemas de canais sinuosos ativos, canais abandonados preenchidos por lama, braços
meandrantes sinuosos abandonados e depósitos de transporte de massa em várias escalas. A
complexidade no fundo do mar deriva da avulsão dos sistemas de canais na subsuperfície rasa ao longo
do tempo, deixando margens íngremes e terraços com quedas no fundo do mar > 10 °, que também
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servem como áreas de origem para falhas de inclinação menores e de tamanho médio (Figura II.5.1.4
- 11). Essas falhas criam Depósitos de Transporte de Massa (MTD) concentrados na base dos bancos e
terraços íngremes dos canais. Os flancos dos canais são cobertos localmente por campos menores de
ondas de sedimentos, enquanto campos grandes de ondas de sedimentos são indicativos de
retrabalho local por correntes descendentes, estando localizados na porção nordeste dos blocos de
interesse.

CONFIDENCIAL

Figura II.5.1.4 - 11: Mapa batimétrico sobre os blocos em licenciamento.
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Os Cânions incisos na parte norte dos blocos em arrendamento resultam em grandes declives de MTDs,
caracterizados por áreas de maior rugosidade no fundo do mar. As localizações dos poços evitarão
áreas de alta declividade e desfiladeiros no fundo do mar. Uma escarpa afinada, com tendência NWSE, limita a área de deposição de MTD lateralmente, no entanto, fornece outra área de origem para
MTDs menores ao longo de suas paredes mais íngremes ( > 10° de mergulho). As sucessões de MTDs
na subsuperfície, alternando com períodos de extensa avulsão de canal, são interpretadas como falhas
de declive derivadas de incisões íngremes anteriores, avulsão de canal e colapso sucessivo,
respectivamente.
As profundidades da lâmina d’agua entre os blocos variam de aproximadamente 1900 a 3800 metros
e foram confirmadas usando dados de velocidade do som coletados por um CTD. As declividades no
fundo do mar são inferiores a 4° no eixo do canal e entre os canais. As declividades > 20° estão
concentradas ao longo de margens, terraços e escarpas, com o fundo do mar mais íngreme e moderno
concentrado ao longo do sistema de canais ativos, do cânion inciso e da escarpa de tendência NW-SE
(Figura II.5.1.4 - 12). Considerando a abundância de áreas de inclinação alta e a evidência de falhas de
declive de numerosas MTDs de pequena a grande escala no fundo do mar, bem como na subsuperfície
rasa, a estabilidade do declive representa um dos principais riscos geológicos. MTDs maiores, no
entanto, parecem ser revestidos por fácies sísmicas de sedimentação plano-paralelas, interpretadas
como de sedimentação hemipelágica, o que indica que não há falhas recentes em larga escala nos
blocos em arrendamento.
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Figura II.5.1.4 - 12: Mapa de declividade do fundo do mar sobre os blocos em concessão.
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II.5.1.4.5 Faciologia
Para atender às solicitações contidas no Termo de Referência nº 5063769 (Processo SEI 02001.006112
/ 2019-16), a avaliação faciológica é apresentada apenas no escopo local (escala de blocos).
As interpretações foram baseadas na análise de dados de retroespalhamento do ecobatímetro
multifeixe (MBES), pressupondo que as principais fontes de sedimentos sejam o rio São Francisco e a
entrada hemipelágica. Os sedimentos do fundo do mar ao longo dos blocos são interpretados como
siliciclásticos, consistindo de argilas macias e coesas até areias de granulação grossa, siltes e areias mal
selecionadas (Figura II.5.1.4 - 13). A intensidade do retroespalhamento do sinal é relativa, não
calibrada e interpretada como suave, coesa e de granulometria fina para baixa intensidade de
backscatter, enquanto as áreas de alta intensidade de retroespalhamento são indicativas da fração de
sedimentos de granulometria grossa e mal selecionada. Além disso, a distribuição de fácies é
controlada pela morfologia do fundo do mar e retrabalhada localmente por processos gravitacionais e
correntes de fundo. Argilas macias e coesas, interpretadas como sedimentos hemipelágicos, cobrem
áreas entre os sistemas de canais e onde a falha do declive parece estar inativa. Onde os depósitos de
transporte de massa (MTD) afloram na superfície, os sedimentos do fundo do mar são interpretados
como de granulação mais grossa. Em certas áreas, blocos e seixos fazem parte de grandes MTDs e
afloramentos no fundo do mar. A alta intensidade do sinal de backscatter no sistema de canal ativo é
interpretada como preenchimento por granulometria grossa e mal selecionada. Além disso, uma
fração de sedimentos de granulometria mais grossa, interpretada como silte e areia, é depositada no
ponto de maior sinuosidade, em fissuras (crevasse) ao longo dos sistemas de canais. Localmente, esses
sistemas de fissuras foram retrabalhados e transportados talude abaixo, seja por sistemas de corrente
gravitacional ou por corrente de fundo. Não há evidências diretas de terrenos duros ou de fundo do
mar mais firme, exceto por quedas nas MTDs.
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Figura II.5.1.4 - 13: Mapa faciológico sobre os blocos de interesse.
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II.5.1.4.6 Caracterização Geotécnica
Riscos geológicos nos âmbitos regional e local (escala de bloco) são apresentados conforme aplicável
pelo tópico solicitado contido no Termo de Referência 5063769 (Processo SEI 02001.006112/2019-16).
Do ponto de vista regional, o único estudo de avaliação de risco geológico para a área da Bacia de
Sergipe-Alagoas foi realizado por Kowsmann et al. (2017) (Figura II.5.1.4 - 14). Este estudo se concentra
na identificação de características de instabilidade de talude na área próxima à costa da bacia, através
do uso de dados sísmicos, de testemunhos por pistão (piston core) e de perfil geotécnico. Entre as
características observadas estão desfiladeiros, canais, areias canalizadas, afloramentos ao longo das
paredes de cânions, vazamentos laterais dos canais (levees), Depósitos de Transporte de Massa (MTD)
e um terraço erosivo (próximo à quebra da plataforma). As principais características de instabilidade
do fundo marinho nesta bacia estão relacionadas aos cânions submarinos e seus respectivos MTDs; no
entanto, uma camada de sedimentos finos depositados sobre alguns dos sistemas de canais pode
indicar que os sedimentos do rio São Francisco ainda fluem para a área. Este estudo regional, no
entanto, não se estende o suficiente para capturar totalmente possíveis riscos geológicos entre os
blocos em concessão.
Um Mapa de Riscos Geológicos Regional da Bacia de Sergipe-Alagoas é apresentado no Anexo B.
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Figura II.5.1.4 - 14: Mapa de estabilidade de talude da Bacia de Sergipe-Alagoas (KOWSMANN et al., 2017)

O mapa de riscos geológicos local é apresentado na Figura II.5.1.4 - 15. Os símbolos dos poços são
exagerados com a finalidade de serem exibidos no mapa. Com base na análise dos dados de
backscatter do ecobatímetro multifeixe (MBES) e dos dados sísmicos 3D, os principais recursos que
controlam o risco geotécnico são a inclinação e a rugosidade do fundo do mar. Áreas onde o fundo do
mar é mais íngreme que 12° e entre 6° e 12° são regiões prováveis de eventos de perda de massa com
condições potencialmente instáveis do fundo do mar. Com base na avaliação da estabilidade do talude
realizada por Kowsmann et al. (2017), a declividade do fundo do mar superior a 12° corresponde a
cânions, canais e paredes do cânion, enquanto, onde no fundo do mar há mergulhos entre 6° e 12°,
corresponde a sistemas de canais abandonados e paredes do cânion, sistemas de diques e possíveis
blocos dentro de afloramentos de MTDs.
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Outro fator de controle dos riscos geológicos locais é a rugosidade do fundo do mar. Regiões com alta
rugosidade, provavelmente correspondem a assoalhos marinhos propensos à ocorrência de areia, e
áreas com blocos e seixos estão associadas a grandes MTDs. Os assoalhos oceânicos arenosos e as
regiões com blocos e seixos são comumente associados a ambientes deposicionais como o eixo de
canais, lobo de crevasse, MTDs e áreas propensas a retrabalho de sedimentos pelas correntes de
fundo. Algumas regiões propensas a ocorrência de areias são: depositadas imediatamente na base de
superfícies inclinadas indicando a presença de antigos falhamentos no talude, ao longo do cume. A
presença e distribuição de fundos marinhos propensos a ocorrência de areia podem destacar caminhos
comuns em que sedimentos grossos são redistribuídos ativamente por correntes de fundo e processos
gravitacionais.
A morfologia do fundo do mar e os atributos sísmicos indicam que não são prováveis a ocorrência de
estruturas bióticas nos locais propostos para os poços. Não há evidências de migração de fluidos para
o assoalho oceânico através de falhas no fundo do mar e/ou características de expulsão de fluidos
perto dos locais dos poços. As vias de migração de fluidos podem potencialmente fornecer os
nutrientes exigidos pelas comunidades bióticas. A inspeção de ROV do fundo do mar antes da
campanha confirmará a ausência de tais características.
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Figura II.5.1.4 - 15: Mapa de potenciais riscos geológicos (Geohazards) sobre os blocos em concessão.
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1. Potencial para reativação de falhas ou movimentos de subsidência como resultado da remoção
ou injeção de fluidos. Sismicidade natural e os eventos sísmicos que podem ser causados pela
atividade:
A reativação de falhas é improvável durante as atividades de perfuração, pois as falhas próximas aos
locais dos poços estão em subsuperfície e não atingem o fundo do mar. Nenhum sistema de falha é
interpretado dentro da seção do superior dos poços. Um teste de poço pode ser realizado para avaliar
o reservatório no caso de uma descoberta, no entanto, o teste terá duração limitada e não se espera
a remoção de fluidos de reservatório suficientes para causar subsidência. A injeção de fluido não está
planejada na fase de exploração. Um pequeno volume (bbls) de lama de perfuração pode ser injetado
durante os testes de absorção da formação (leakoff test). A lama de perfuração tem uma taxa de
absorção muito baixa em formações permeáveis e a maior parte do volume será devolvida ao furo do
poço na conclusão do teste de absorção. O potencial de reativação de falhas durante eventos sísmicos
é avaliado como improvável porque a área de investigação está localizada ao longo de uma margem
passiva. Os epicentros mais próximos de terremotos são a dorsal meso-atlântica, a área das Ilhas da
Ascensão Norte e Minas Gerais, em terra (Figura II.5.1.4 - 16). Todos os epicentros do terremoto estão
a mais de 500 quilômetros de distância da área de interesse e não se prevê que a aceleração máxima
do solo seja forte o suficiente para reativar falhas. Um volume desprezível de fluido, se houver, será
injetado em formações de subsuperfície durante esta atividade; portanto, é improvável a atividade
sísmica induzida.
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Figura II.5.1.4 - 16: Terremotos no Atlântico Sul entre 1999 e 2019 (USGS, 2019)

2. Possibilidade de fluxos de sedimentos (acumulação ou erosão) que ofereçam risco aos
dispositivos a serem instalados próximos ao leito oceânico:
A distribuição e o padrão de sedimentos do fundo do mar derivados da extração das amplitudes do
assoalho oceânico e as áreas de declividade localmente altas, com depósitos de transporte de massa
associados (MTD), são evidências de retrabalho, transporte e deposição de sedimentos do fundo do
mar por ambos os processos gravitacionais, bem como pelas correntes do fundo. As locações dos poços
evitarão áreas de alto mergulho do fundo do mar e possível concentração do fluxo de sedimentos (por
exemplo, canais e cânions).
3. Descrição de qualquer exudação de hidrocarbonetos na área do projeto e a possibilidade de
danos aos reservatórios que possam causar ou intensificá-la:
Nos dados sísmicos 3D, há evidências de aspectos de expulsão de fluidos associados a MTDs (indicados
anteriormente no mapa Geohazard, Figura II.5.1.4 - 17). No entanto, nenhuma indicação de gás raso
foi detectada nos dados (por exemplo, corpos de baixa impedância, chaminés, vias de migração). A
falta de indicadores superficiais de hidrocarbonetos pode implicar que não há vazamentos nos
reservatórios. Durante as atividades de perfuração, o plano de revestimento e os pesos da lama serão
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determinados por uma avaliação da pressão de poros e previsão do gradiente de fratura. O plano de
revestimento garantirá a contenção de um influxo se o poço for fechado durante a perfuração. A
pressão de perfuração gerenciada (MPD) e a contrapressão de superfície podem ser usadas quando
apropriado para gerenciar a pressão de fundo durante a perfuração. A integridade da sapata do
revestimento será verificada pela avaliação do trabalho com o cimento primário. A avaliação pode
incluir qualquer combinação de avaliação de dados operacionais de superfície, registro de logs LWD
ou registro de perfil a cabo. Um teste de integridade da formação na sapata pode ser realizado quando
apropriado.
4. Presença de rugosidades (recifes, beachrocks etc.) e caráter, dimensões, grau de litificação e
sistema de ancoragem:
Uma embarcação com posicionamento dinâmico será usada para operações de perfuração, para que
não haja um sistema de ancoragem. O assoalho oceânico dentro dos blocos em concessão concentra
depósitos de transporte de massa de até 80 metros de diâmetro e 20 metros de altura e mostram uma
resposta de alta amplitude indicativa de fundo do mar potencialmente mais firme. Os locais dos poços
evitarão blocos na área de interesse. Formações amplas de recifes e recifes de coral de água fria (CWC)
são comuns ao longo das encostas do sudeste do Brasil, entre outros tipos de ecossistemas bentônicos
(ARANTES et al., 2009). Esses habitats bentônicos geralmente incluem, mas não estão limitados a:
recifes de CWC, cânions submarinos, encostas de sedimentos moles e montes submarinos (ALMADA
et al., 2017). A diversidade e abundância de espécies dependem da disponibilidade regional de
alimentos, processos oceanográficos e massas de água, batimetria, tamanho dos grãos de sedimentos
e geomorfologia (BERNARDINO et al., 2016). No entanto, as massas d’água parecem ter uma influência
significativa na distribuição e composição das comunidades megafaunais (ARANTES et al., 2009). As
encostas da área de estudo da Bacia de Sergipe-Alagoas são influenciadas principalmente pelas Águas
Profundas do Atlântico Norte (ACAN, T = 4-2° C), quentes, salinas e bem oxigenadas, que fluem para o
sul entre 1.200 e 3.500 metros derivados tanto do Atlântico Norte quanto do Ártico; e Água de Fundo
Antártico (AFA) mais fria, menos salinae mais pobre em oxigênio (AFA, T <2° C) que flui para o norte
abaixo de 3.500 metros (DE MADRON e WEATHERLY, 1994). Considerando a batimetria e a
geomorfologia em conjunto com o ACAN como a principal massa de água em aproximadamente 1.200
a 3.500 metros de profundidade, o potencial para recifes de CWC e montes submarinos na região do
estudo é baixo, e nenhum desses habitats foi identificado nos dados batimétricos multifeixe.
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6. Presença de estruturas de escape de fluidos:
Há evidências de estruturas locais de escape de fluido dentro dos blocos em concessão (indicados
anteriormente no mapa de Geohazard, Figura II.5.1.4 - 15). As feições circulares a alongadas do talude
mostram alívio negativo no fundo do mar, resposta de baixa amplitude, e estão associadas a depósitos
de transporte de massa com granulometria fina (MTD). Essas estruturas de escape de fluido são
interpretadas como características potenciais de desidratação do MTD, pois geralmente coincidem
com a extensão do próprio depósito de transporte de massa. Elas também estão presentes em algumas
paredes do canal, especialmente onde mostram evidências de instabilidades locais e falhas anteriores.
A inspeção de ROV do fundo do mar antes da perfuração confirmará a ausência de tais características
nos locais dos poços.
7. Estratégias de cimentação para poços que atravessem evaporitos:
Na área dos blocos em concessão, nenhuma sequência evaporítica espessa foi interpretada. Enquanto
uma grande sequência de evaporitos foi depositada ao longo da margem leste do Brasil, isso é anterior
à idade da crosta nos blocos explorados e é limitada em extensão na latitude da Bacia de SergipeAlagoas. Nenhum evaporito foi identificado nos poços de águas profundas existentes perto dos blocos
de concessão ou na sísmica 3D.
8. Gradiente geotérmico, caracterização térmica e profundidade máxima dos poços:
O gradiente térmico regional para os blocos de concessão é de 41 ± 7°C/km (± 2σ). Isto é baseado em
indicações de uma seleção de poços de águas profundas nas proximidades. As profundidades de alvo
dos poços exploratórios são de 2.175 a 4.061 metros abaixo do fundo do mar.
9. Potencial para a presença ou não de hidratos na seção rasa dos blocos e da bacia:
Com base na pressão hidrostática da água do fundo e na profundidade da água na área do bloco em
concessão, as condições de temperatura e pressão no assoalho oceânico são propícias à formação de
hidratos de gás, isso se houver uma fonte de gás. A Base da Zona de Estabilidade de Hidrato de Gás é
estimada em algumas centenas de metros abaixo do fundo do mar. Todavia, não há evidências de gás
raso ou de um refletor regional que indique a presença dessa feição (Bottom Simulating Reflector BSR) nos dados sísmicos. Nenhuma superfície de descolamento regional foi identificada dentro da área
dos blocos de licenciamento, nem foram imageadas sob as bacias.
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II.5.1.4.7 Análises de Pressão
Como essa solicitação se refere a uma característica específica da atividade de perfuração pretendida
neste licenciamento, ela será apresentada apenas localmente (escala de blocos).
A) Análise qualitativa da possibilidade de ocorrência de zonas de alta pressão:
O perfil de pressão de poro para os poços propostos foi calibrado a partir de informações de vários
poços análogos próximos (por exemplo, 1-SES-167, 3-SES-176D e 9-SES-188D). A análise desses poços
sugere que os intervalos estratigráficos equivalentes são normalmente pressurizados. Um intervalo de
baixa velocidade foi observado nos dados sísmicos entre 4.200 e 4.900 metros de profundidade. Esse
intervalo não está presente em nenhum poço análogo estudado. A análise dessa anomalia de
velocidade usando poços análogos locais e globais sugere a possibilidade de pressão porosa elevada
dentro desse intervalo de baixa velocidade.
B) Gráfico de Geopressão:
As pressões mostradas na Figura II.5.1.4 - 17 são esperadas. A seção rasa e a seção do reservatório são
caracterizadas por pressão normal. O intervalo entre 4.200 e 4.900 metros de profundidade está
associado a uma zona de baixa velocidade e é caracterizado por uma melhor pressão estimada de 9,0
ppge (libras por galão equivalente) e um alto potencial de 9,5 ppge.
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Figura II.5.1.4 - 17: Gráfico de Geopressão versus profundidade nos blocos sob concessão.
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II.5.1.4.8 Características do Óleo
Os fluidos esperados nos prospectos incluem baixo teor de enxofre, óleo médio a leve e gás
condensado, semelhante às seis descobertas em águas profundas de Sergipe (Poço Verde, Moita
Bonita, Muriu, Farfan, Barra e Cumbe). Propriedades agregadas e biomarcadores indicam pouca ou
nenhuma biodegradação nos hidrocarbonetos encontrados nas regiões de águas profundas, mas a
biodegradação é possível nos prospectos.
A matéria orgânica do tipo II-I é observada no intervalo Cretáceo dos poços de águas profundas. Os
hidrocarbonetos são obtidos por fácies marinhas clásticas em ambientes dissóxicos. As unidades
litoestratigráficas Continguiba e Riachuelo podem abranger essas fácies e atingir a maturidade.
Com base na compilação das propriedades do fluido dos óleos de reservatório (Figura II.5.1.4 - 18),
antecipamos o petróleo com uma variação na gravidade API de 26 a 48 °, onde 36 ° é o mais provável.
A proporção gás-petróleo (GORs) é variável na Bacia de Sergipe-Alagoas, variando de 59-3850 m³ / m³
(330-21.600 scf / bbl). Ajustando uma distribuição distorcida a esses dados analógicos, o caso mais
provável de GOR é de 391,8 m³ / m³ (2200 scf / bbl).

Figura II.5.1.4 - 18: Uma compilação do grau API do petróleo da Bacia de Sergipe-Alagoas (Cortesia de Dados
do BDEP).

Como nenhuma amostra de fluido foi adquirida na área de blocos de arrendamento, as informações
fornecidas na Tabela II.5.1.4 - 3 foram estimadas a partir de dados analógicos ou atualmente não estão
disponíveis.
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Tabela II.5.1.4 - 3: Caracterização do óleo esperado nos blocos em arrendamento usados para modelagem
de derramamento de óleo.
Classificação do tipo de óleo
Maior teor de componentes pesados, menos de 50% de evaporação
( ) Pesado
em volume após 1 semana no mar, possibilidade de formação de
emulsão.
Não contém componentes como asfalteno e parafinas pesadas,
evaporação normalmente superior a 70% em volume, baixa
possibilidade de formação de emulsão.

( ) Condensado

Maior teor de componentes leves, evaporação entre 50 e 70% em
volume, formação de emulsões instáveis.

(X) Leve

Propriedades Físicas
Parâmetro

Valores

Unidades

Grau API

36,2

°

Densidade

0.844

g/cm³

Viscosidade

16 (at 13°C)

cP

Ponto de fluidez

-12

°C

Curva de distilação (TBP)

*

°C

Ponto de fulgor

34.7°C (API 2.B7.1 EMtherm);
54.8°C (Correlação HYSYS)

°C

Conteúdo máximo de água

*

% vol

Caracterização Química (Composição Química - GC/MS)
Grupo

Composição Química

% Peso

*
*
* As informações necessárias não estão disponíveis, pois requerem análise de uma amostra de fluido real.
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