
Entenda o caso

Em março de 
2018, um tremor 
de terra é sentido 

em Maceió e 
surgem rachaduras 

em edificações e 
ruas

Braskem colabora 
com as autoridades 

e realiza estudos 
para compreender 

as causas dos 
fenômenos geológicos

A Braskem assina 1º Termo de 
Cooperação com a Prefeitura de 

Maceió. As ações adotadas foram as 
instalações de equipamentos de 

monitoramento, rede meteorológica, 
realização de obras de drenagem e 
pavimentação, entre outras ações.

Divulgado o 3º Termo 
de Cooperação que 

aborda ações de apoio 
à Defesa Civil para a 
inspeção de imóveis, 

demolições e avaliação 
de estruturas prediais

Em novembro de 2019, a
Braskem apresenta um plano para 

encerrar a extração de sal e 
fechar todos os poços. Além 

disso, conforme recomendação do 
IFG, é criada a área de resguardo 
em torno dos poços, que envolve 

realocação de pessoas e 
desocupação de imóveis

Para atender os moradores 
da área de resguardo, a 

Braskem cria Programa de 
Compensação Financeira e 
Apoio à Realocação e abre 
a Central do Morador, com 

serviços à disposição do 
morador.

É assinado 2º Termo 
de Cooperação, que amplia 
o monitoramento geológico 

em Maceió com mais 
7 DGPS, doação de 

novos equipamentos para 
a Defesa Civil e auxílio 
de pesquisadores de 

universidades federais

O atendimento do 
Programa de Compensação 
e Realocação prossegue à 
distância. As atividades na 

Central do Morador são 
paralisadas em prevenção 

ao coronavírus. 

Em janeiro de 2020, é assinado o 
acordo entre as autoridades e a 
Braskem que agregou a área de 

criticidade 00 do mapa da Defesa 
Civil à área de desocupação. Com a 
junção dessa área somam cerca de 
4.500 imóveis e 17.000 moradores 

de quatro bairros de Maceió

Em maio de 2019, a 
Braskem interrompe a 

extração de sal em 
Maceió e paralisa a 
produção de cloro e 

soda na fábrica do Pontal


