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1. APRESENTAÇÃO 

 

Em continuidade ao Programa de Comunicação Social Regional da Bacia de 

Santos (PCSR-BS), Processo Ibama 02022.001466/2010, a Petrobras 

apresenta neste documento a proposta técnica e conceitual, elaborada para 

aprimorar as ferramentas de comunicação e relacionamento com os públicos 

de interesse com base na experiência e relatórios dos ciclos anteriores e, 

também, nas sugestões e percepções levantadas pelo estudo qualitativo, 

realizado entre os meses de maio e julho de 2016, com os públicos prioritários 

dos municípios descritos no PCSR-BS, conforme ofício UO-BS 0092/2017, 

entregue em 10 de fevereiro de 2017. 

 

A proposta é estabelecer e consolidar a realização de encontros presenciais, 

denominados Rede Comunidade Bacia de Santos, para propiciar um 

relacionamento mais próximo e frequente com os públicos. Este foi o canal 

preferencial levantado por eles em estudo acima citado. As estratégias também 

contemplarão a melhoria contínua das ações, dos canais de comunicação e da 

qualidade das informações fornecidas.  

 

2.  ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PCSR-BS 

 

A execução do Programa de Comunicação Social Regional da Bacia de Santos 

é uma exigência do processo de licenciamento ambiental federal conduzido 

pelo Ibama para a execução das atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás natural, listadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Empreendimentos de Exploração e Produção de Petróleo existentes na Bacia de Santos que 
possuem como condicionante de licença o PCSR-BS. 

EMPREENDIMENTO 
PROCESSO 

IBAMA/MMA 
DOCUMENTO 

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural 

e Petróleo nos Campos de Uruguá e Tambaú (Bloco 

BS 500), na Bacia de Santos, através do FPSO 

Cidade de Santos e do gasoduto Uruguá-PMXL-1. 

02022.004193/2006 RLO 941/2010 

Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de 

Óleo e Gás no Polo Tupi, Bloco BM-S-11, Bacia de 

Santos. 

02022.000984/2008 RLO 963/2010 

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural 

e Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de 

Santos, através da plataforma PMXL-1, e do 

gasoduto de Mexilhão até a Unidade de Tratamento 

de Gás (UTGCA) em Caraguatatuba/SP. 

02022.003014/2005 LO 999/2011 

Sistema de Produção e Escoamento de Gás Natural 

e Condensado nos Campos de Merluza e Lagosta na 

Bacia de Santos, através da plataforma PMZL-1 e 

seu gasoduto de escoamento. 

02022.010930/2002 LO 1004/2011 

Atividade de perfuração e completação de até 120 

poços por ano dentro da Área Geográfica da Bacia 

de Santos. 

02022.003032/2005 
LO 1006/2011 – 1ª 

Retificação 

Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de 

Óleo e Gás de Sapinhoá, através do FPSO Cidade 

de São Paulo, no âmbito da Atividade de Produção e 

Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-

sal da Bacia de Santos – Etapa 1. 

02022.002287/2009 
LI 903/2012 

LO 1120/2012 

Desenvolvimento da Produção de Petróleo dos 

Campos de Baúna e Piracaba, Bloco BM-S-40, Bacia 

de Santos, através do FPSO Cidade de Itajaí. 

02022.000666/2010 LO 1124/2013 

Gasodutos de Sapinhoá – Lula e Lula NE – Lula, no 

âmbito da Atividade de Produção e Escoamento de 

Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-sal da Bacia de 

Santos – Etapa 1. 

02022.002287/2009 LO 1125/2013 

Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de 

Óleo e Gás de Lula NE, Campo de Lula, através do 

FPSO Cidade de Paraty, no âmbito da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 1. 

02022.002287/2009 
LI 922/2013 

LO 1157/2013 

Desenvolvimento de Produção de Lula – Área de 

Iracema Sul, Campo de Lula, através do FPSO 

Cidade de Mangaratiba, no âmbito da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 1. 

02022.002287/2009 
LI 1002/2014 

LO 1263/2014 

Desenvolvimento de Produção e Escoamento de 

Sapinhoá Norte, Campo de Sapinhoá, através do 

FPSO Cidade de Ilhabela, no âmbito da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

02022.002141/2011 
LI 1023/2014 

LO 1274/2014 

Desenvolvimento de Produção de Lula – Área de 

Iracema Norte, Campo de Lula, através do FPSO 
02022.002141/2011 

LI 1056/2015 

LO 1307/2015 
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Cidade de Itaguaí, no âmbito da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

Desenvolvimento de Produção e Escoamento de 

Lula Alto, Campo de Lula, através do FPSO Cidade 

de Maricá, no âmbito da Atividade de Produção e 

Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-

sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

02022.002141/2011 
LI 1079/2015 

LO 1327/2016 

Trechos rígidos dos gasodutos de Lula Extremo Sul, 

Lula Norte e Lula Sul, no âmbito da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

02022.002141/2011 LI 1091/2015 

Gasoduto Lula NE-Iracema, no âmbito da Atividade 

de Produção e Escoamento de Petróleo e Gás 

Natural no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 

1. 

02022.002287/2009 LO 1326/2016 

Desenvolvimento de Produção e Escoamento de 

Lula Central, Campo de Lula, através do FPSO 

Cidade de Saquarema, no âmbito da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

02022.002141/2011 
LI 1099/2016 

LO 1341/2016 

Desenvolvimento da Produção e Escoamento de 

Lapa – Área Nordeste, através do FPSO Cidade de 

Caraguatatuba, no âmbito da Atividade de Produção 

e Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Polo 

Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

02022.002141/2011 
LI 1113/2016 

LO 1348/2016 

Gasoduto Lula Norte - Franco Noroeste (trecho 

profundo Rota 3), no âmbito da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

02022.002141/2011 LI 1124/2016 

Desenvolvimento da Produção e Escoamento de 

Lula Sul, através do FPSO P-66, no âmbito da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e 

Gás Natural no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – 

Etapa 2. 

02022.002141/2011 
LI 1139/2016 

LO 1387/2017 

Gasoduto Rota 2 (Rota Cabiúnas) 02022.001184/2010 LO 1324/2016 

Teste de Longa Duração de Florim (Poço 1-RJS-

704), atual Sistema de Produção Antecipada de 

Itapu, através do FPSO BW Cidade de São Vicente, 

no âmbito da Atividade de Produção e Escoamento 

de Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-sal da Bacia 

de Santos – Etapa 2. 

02022.002141/2011 
LI 1131/2016 

LO 1370/2017 

Teste de Longa Duração, através do FPSO Pioneiro 

de Libra. 
02022.002141/2011 

LI 1148/2017 

LO 1397/2017 

Desenvolvimento da Produção e Escoamento de 

Lula Norte, através do FPSO P-67, no âmbito da 

Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo e 

Gás Natural no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – 

Etapa 2. 

02022.002141/2011 LI 1167/2017 

Gasoduto Búzios 1, no âmbito da Atividade de 02022.002141/2011 LI 1168/2017 
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Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – Etapa 2. 

Teste de Longa Duração de Iara Horst (Poço 9-RJS-

726), atual do Sistema de Produção Antecipada de 

Sururu, através do FPSO Cidade de São Vicente, no 

âmbito da Atividade de Produção e Escoamento de 

Petróleo e Gás Natural no Polo Pré-sal da Bacia de 

Santos – Etapa 2. 

02022.002287/2009 LI 1177/2017 

Desenvolvimento da Produção e Escoamento de 

Lula Extremo Sul, através do FPSO P-69, no âmbito 

da Atividade de Produção e Escoamento de Petróleo 

e Gás Natural no Polo Pré-sal da Bacia de Santos – 

Etapa 2. 

02022.002141/2011 LI 1185/2017 

 

É importante destacar que esta proposta de programa de comunicação social 

aplica-se também às licenças prévias e de instalação vigentes, assim como aos 

Testes de Longa Duração (TLDs) e Sistemas de Produção Antecipada (SPAs) 

realizados na área da Bacia de Santos, apesar de não estarem listados no 

quadro anterior. 

 

Para efeito de elaboração e implementação do presente programa, levaremos 

em consideração os limites da área de influência relativa ao meio 

socioeconômico dos empreendimentos da Petrobras na Bacia de Santos. 

 

Atualmente, estão localizados na área de abrangência de execução do PCSR-

BS os municípios: 

 

• No Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói (Baía de Guanabara), 

Maricá, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. 

 

• No Estado de São Paulo: Ubatuba, Caraguatatuba, São 

Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente, 

Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Iguape, Ilha Comprida e 

Cananéia. 
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• No Estado de Santa Catarina: Itajaí e Navegantes. 

 

Embora os municípios de Araruama, Cabo Frio, Macaé e Saquarema, no 

estado do Rio de Janeiro, façam parte da área de influência de 

empreendimentos da Petrobras operados pela Unidade de Operações de 

Exploração e Produção da Bacia de Santos (UO-BS), eles também fazem parte 

da área de influência dos empreendimentos operados pela Unidade de 

Operações de Exploração e Produção do Rio de Janeiro (UO-RIO) e pela 

Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UO-

BC), que implementam na região um único projeto de comunicação social, o 

Projeto de Comunicação Social Regional da Bacia de Campos (PCSR-BC) – 

Processo CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 02022.002410/2007.4. Assim, esses 

municípios não estão incluídos neste Programa, pois já participam das 

atividades propostas pelo PCSR-BC. 

 

Outro ponto importante é que o município de Maricá passou a ser atendido no 

ano de 2017 no âmbito do PCSR-BS e não fará mais parte da área de 

abrangência do PCSR-BC, uma vez que os impactos percebidos no município 

são prioritariamente dos empreendimentos da Bacia de Santos. 

 

3. PÚBLICO PRIORITÁRIO DE INTERESSE 

 

São considerados públicos prioritários de interesse do PCSR-BS, as 

comunidades de pescadores artesanais e instituições representativas do setor 

pesqueiro, órgãos públicos, lideranças comunitárias formais e informais e 

representantes de organizações da sociedade civil com ações voltadas a 

questões socioambientais e de transparência pública. 

 

4. OBJETIVO GERAL 
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Implementar ações de comunicação junto aos públicos prioritários das áreas de 

influência dos empreendimentos da Petrobras na Bacia de Santos, difundindo 

informações qualificadas sobre as atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás natural, considerando a especificidade de cada público, 

empreendimento e região. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

1. Gerar ações de comunicação que assegurem a compreensão das 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural na área 

da Bacia de Santos. 

 

2. Disponibilizar à sociedade informações sobre os impactos ambientais, 

econômicos e sociais dos empreendimentos e as respectivas medidas 

mitigadoras e compensatórias. 

 

3. Atuar como suporte de comunicação para todos os programas e 

projetos ambientais em desenvolvimento, concernentes ao processo de 

licenciamento. 

 

4. Manter um canal de comunicação entre as comunidades e a 

Petrobras, possibilitando o esclarecimento de dúvidas e o recebimento 

de críticas e sugestões. 

 

5. Promover debates acerca de temas relacionados à cadeia produtiva 

de petróleo e gás e seus impactos socioambientais, constituindo mais 

um espaço de participação da sociedade durante o processo de 

licenciamento ambiental.  

 

5. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PROPOSTAS  
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As estratégias de comunicação apresentadas a seguir foram definidas de modo 

a difundir informações qualificadas sobre as atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, integrando ações e 

ferramentas para potencializar os resultados, ampliando os espaços de diálogo 

e interação com o público de interesse. 

 

A revisão do Programa também levou em consideração o resultado do estudo 

qualitativo, realizado entre os meses de maio e julho de 2016, com os públicos 

prioritários do PCSR-BS, que indicou pontos de melhoria, a saber: 

 

 • Conhecimento desigual sobre a atuação da Petrobras nas cidades 

pesquisadas, sendo que em muitas delas é baixo ou inexistente; 

 

• Desconhecimento, nos três Estados pesquisados, sobre as 

atividades, operações, exploração de petróleo e gás, pré-sal e royalties 

relacionados à Petrobras, em especial à atuação da UO-BS; 

 

• Expectativa em relação à melhoria na comunicação da Petrobras 

com os públicos, adotando uma postura dialógica e estabelecendo um 

relacionamento mais próximo e frequente com a comunidade; 

 

• Sobre os veículos de comunicação, as sugestões foram: um 

informativo em linguagem simples e direta e que pudesse ser enviado 

por e-mail; a criação de um site com imagens e vídeos didáticos que 

expliquem sobre a atuação da empresa e temas relacionados a ela; e 

reuniões presenciais e palestras que contem com a participação de 

representantes da Petrobras. 

 

A seguir apresenta-se a descrição de cada ação de comunicação proposta 

neste Programa. 

5.1 Rede Comunidade – Bacia de Santos 
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Descrição: Serão realizados encontros presenciais com o público prioritário, 

denominados Rede Comunidade, para ampliar os fóruns de participação e 

diálogo, estabelecendo um relacionamento mais próximo e transmitindo 

conteúdos relevantes. 

Considerando que os temas a serem abordados nos eventos são, em sua 

maioria, de interesse de todos os públicos e que as ferramentas a serem 

utilizadas nos eventos são adequadas a todos os perfis de público, serão 

realizadas reuniões unificadas com os quatro públicos de interesse, 

contemplando espaços para esclarecimentos de dúvidas. Os eventos serão 

adaptados conforme a realidade de cada região, com linguagem acessível a 

todos os participantes, atendendo, dentro do possível, às realidades e 

expectativas distintas. 

 

As atividades serão regionalizadas, conforme quadro abaixo: 

 

SC Itajaí* SP Cananéia

SC Navegantes SP Iguape*

SP Ilha Comprida

SP Cubatão

SP Guarujá SP Ubatuba

SP Bertioga SP Caraguatatuba*

SP Itanhaém SP Ilhabela

SP Mongaguá SP São Sebastião

SP Peruíbe

SP Praia Grande

SP Santos* RJ Rio de Janeiro

SP São Vicente RJ Niterói*

RJ Duque de Caxias

RJ Magé

RJ Angra dos Reis* RJ Guapimirim

RJ Mangaratiba RJ Itaboraí

RJ Paraty RJ São Gonçalo

RJ Itaguaí RJ Maricá

GRUPO 2 - Complexo Estuarino do 

Vale do Ribeira

GRUPO 6 - Baía de Guanabara

GRUPO 1  - Foz do Rio Itajaí

GRUPO 4 - Litoral Norte de São Paulo

GRUPO 3 - Baixada Santista

GRUPO 5 - Baía da Ilha Grande e 

Sepetiba

 

* provável cidade-sede do evento 

Periodicidade e duração: Será realizado um encontro por ano, por região, no 

período de maio a outubro. Os eventos poderão ter duração de até um dia 
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inteiro. A escolha das datas e duração para cada encontro levará em 

consideração a preferência do público de cada região e o conhecimento prévio 

da equipe executora do programa sobre a dinâmica regional. As datas e 

duração propostas pela Petrobras para cada evento deverão passar por 

validação junto ao órgão ambiental antes de sua divulgação às comunidades. 

 

Conteúdo: Durante a realização dos grupos focais, três temas foram 

levantados como prioridade para o público de interesse: atividades atuais e 

projetos futuros; emergência e contenção dos acidentes e impactos 

socioambientais (incluindo o pagamento de royalties para os municípios). 

Esses temas serão tratados distintamente para cada região e, ao final da 

atividade, na avaliação do evento, será solicitado a cada participante que 

indiquem os temas de maior interesse para serem abordados nos próximos 

ciclos de atividades presenciais. Serão distribuídos também exemplares do 

boletim Informe Bacia de Santos. 

 

Roteiro Prévio*: 

1. Chegada ao local do evento e café de boas-vindas; 

2. Apresentação sobre a Bacia de Santos, empreendimentos atuais e futuros da Petrobras, 

com foco na região do evento, e principais impactos mitigados pelo PCSR-BS; 

3. Plenária para questionamentos; 

4. Almoço; 

5. Atividade Lúdica sobre tema específico de interesse da comunidade (teatro, vídeo, ou 

outras ferramentas aplicáveis); 

6. Plenária para questionamentos; 

7. Encerramento e café de despedida. 

 

* Para regiões onde se verifique que a duração do evento deve ser menor que um dia inteiro , 

o roteiro passará por adaptações, a serem validadas com o órgão ambiental antes dos 

respectivos eventos. 

Conforme roteiro prévio, serão realizadas plenárias nos dois períodos, sempre 

com intervalos para perguntas e dinâmicas, para que o evento não se torne 

cansativo e desinteressante. O intervalo para almoço será prolongado para que 

os participantes tenham a oportunidade de conhecer os temas abordados nos 

estandes. 
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Durante toda atividade, os participantes terão acesso a atividades lúdicas e 

interativas que serão montadas, sempre que possível, no saguão do evento. 

Estão previstas para o primeiro ciclo, uma exposição de painéis com resultados 

de projetos ambientais desenvolvidos pela Petrobras como condicionantes de 

licenças ambientais e/ou equipamentos do Centro de Defesa Ambiental. 

Também serão disponibilizados computadores para acesso ao site de 

Comunicação da Bacia de Santos, com explicações sobre o conteúdo e 

instruções para cadastramento dos usuários. 

 

Outras atividades presencias extraordinárias podem ser inseridas no decorrer 

deste ciclo, desde que demandadas por algum público prioritário ou pelo Ibama 

e que tenham relação com o licenciamento ambiental da Bacia de Santos. 

 

Mobilização: Antes de cada reunião, será realizada a divulgação para os 

públicos prioritários de interesse da ação, por meio de contatos com lideranças, 

envio de convite, via correio e digital, divulgação no site de Comunicação da 

Bacia de Santos, divulgação nas atividades de outros projetos executados pela 

Petrobras nas regiões, além de utilização, quando necessário, de materiais de 

apoio como faixas, cartazes, folheteria e carro de som, a depender da 

demanda para a atividade.  

 

Esses materiais informarão detalhes sobre horário, local e transporte para os 

interessados em comparecer nas atividades. Também constarão em todo o 

material de divulgação, os canais disponíveis para esclarecimentos e 

informações sobre os eventos.  

 

A assessoria de imprensa também será uma ferramenta utilizada para 

estabelecer um relacionamento com a imprensa local, criando um fluxo 

constante de informação e esclarecimento tanto sobre os empreendimentos 

quanto para divulgação das reuniões previstas neste Programa. As ações de 
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mobilização iniciam-se 30 dias antes da data prevista e vão até o dia anterior 

ao evento. 

Materiais de divulgação: Em anexo, seguem os layouts das peças de 

divulgação.  

 

Infraestrutura: O espaço destinado ao evento deverá oferecer salão principal, 

onde ocorrerão as plenárias e as atividades lúdicas e espaço amplo para 

instalação dos estandes e computadores. É recomendável que haja refeitório 

no local ou próximo ao local do evento, para servir os lanches e o almoço, a fim 

de evitar a dispersão dos participantes. Haverá ainda espaço destinado ao 

entretenimento das crianças que estiverem acompanhando os pais, onde elas 

poderão participar de oficinas lúdicas e pedagógicas, envolvendo assuntos 

relacionados principalmente ao meio ambiente. 

 

O transporte será planejado de forma a atender adequadamente às demandas 

dos participantes, considerando a distribuição geográfica e a malha viária de 

cada região, a fim de reduzir a quantidade e tempo de paradas para que todos 

possam chegar ao evento sem atraso. Quando demandado com antecedência, 

através dos telefones divulgados na mobilização, deverá ser ofertado veículo 

especial para atender pessoas com necessidades especiais. 

 

A Petrobras contará com serviços de empresas de apoio a eventos para a 

disponibilização de toda a estrutura necessária, bem como para o processo de 

mobilização dos participantes. 

 

Avaliação: As ações presenciais serão avaliadas a cada ciclo pelos 

participantes das atividades e pela própria equipe técnica que executará as 

ações. As avaliações dos participantes serão registradas por escrito ou 

oralmente em instrumentos específicos, sendo que cada etapa que envolve as 

ações será analisada. Os instrumentos deverão proporcionar uma avaliação 

que permita verificar o atendimento das metas definidas para essa atividade, 

além de espaço para registro de sugestões para os próximos ciclos. 
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Registros: Os encontros serão documentados por meio da reunião de 

evidências de mobilização, relato dos conteúdos disponibilizados aos públicos, 

resultados dos questionários de avaliação, listas de presença, registro 

fotográfico e/ou filmagem e registro dos materiais distribuídos. Tais evidências 

e informações serão apresentadas no Relatório Anual do PCSR-BS, a ser 

apresentado no mês de fevereiro de cada ano, contemplando informações do 

ano civil anterior. 

 

  
  

 Cronograma anual  

 
 

 

Regionalização UF Cidade mai jun jul ago set out 

Grupo 1 
SC Itajaí 

  

          

SC Navegantes           

Grupo 2 

SP  Cananéia   

  

        

SP  Iguape           

SP  Ilha Comprida           

Grupo 3 

SP  Bertioga     

  

      

SP  Cubatão           

SP  Guarujá           

SP  Itanhaém           

SP  Mongaguá           

SP  Peruíbe           

SP  Praia Grande           

SP  São Vicente           

SP  Santos           

Grupo 4 

SP  Caraguatatuba       

  

    

SP  Ilhabela           

SP  São Sebastião           

SP  Ubatuba           

Grupo 5 

RJ Paraty         

  

  

RJ Angra dos Reis           

RJ Itaguaí           

RJ Mangaratiba           

Grupo 6 

RJ Duque de Caxias 
 

        

  

RJ Guapimirim           

RJ Itaboraí           

RJ Magé           

RJ Maricá           

RJ Niterói           

RJ Rio de Janeiro           

RJ São Gonçalo           
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5.2 Boletim Informativo 

 

Descrição: O Boletim “Informe Bacia de Santos” foi criado em 2015 com o 

objetivo de informar as comunidades que estão na área de influência sobre os 

projetos de exploração e produção de petróleo e gás natural da Petrobras na 

Bacia de Santos.  

 

No estudo realizado em 2016 com os públicos de interesse já mencionado 

nesta proposta, houve poucas menções espontâneas em relação aos canais de 

comunicação que a Petrobras disponibiliza aos seus públicos, embora 

houvesse, nos três Estados, participantes que relataram já ter recebido o 

boletim. Quando estimulados a avaliarem o boletim que a companhia distribui, 

a opinião foi de que, embora seja bem produzido, ele é pouco atrativo e possui 

linguagem muito técnica. 

 

Com base nesta percepção, a linha editorial vem sendo paulatinamente 

modificada para torná-lo ainda mais simples, próximo e didático, com a 

inclusão, nas duas edições de 2017, de quiz e infográficos. O Boletim 

continuará neste processo de melhoria contínua, com foco numa linguagem 

menos técnica. 

 

Periodicidade: Serão elaborados dois boletins por ano. O período de 

abrangência de cada edição será de abril a setembro e de outubro a março. Os 

boletins serão apresentados para avaliação do órgão ambiental em até 1 mês 

após o encerramento do período de abrangência, ou seja, até o final dos 

meses de outubro e abril de cada ano. Sempre que seja necessário tratar de 

algum assunto específico fora do período previsto, edições extraordinárias 

podem ser elaboradas, desde que sejam acordadas com o Ibama e que 

tenham relação com o licenciamento ambiental da Bacia de Santos. 
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Conteúdo: A pauta dos boletins irá focar nas ações e empreendimentos mais 

relevantes durante o período da publicação. Entre os assuntos que serão 

abordados estão: 

 

 Status dos projetos de produção e escoamento de petróleo e gás 

natural no pré-sal da Bacia de Santos; 

 Atuação presente e futura da Petrobras nos municípios do PCSR-

BS;  

 Informação sobre os projetos desenvolvidos como condicionantes 

de licenças ambientais;  

 Ações ligadas ao tema segurança e meio ambiente: simulado, 

medidas mitigadoras e compensatórias e normas de segurança; 

 Royalties; 

 Processo de licenciamento ambiental;  

 Realização dos encontros (Rede Comunidade) e etc. 

 

Importante ressaltar que esses temas estão alinhados aos conteúdos que mais 

geram interesse das comunidades, conforme estudo qualitativo realizado. 

 

A linguagem deste veículo deve ser clara, objetiva e adequada ao público 

prioritário, com a utilização de recursos gráficos como ilustrações, infográficos 

e mapas, de forma a simplificar e traduzir o conteúdo técnico. 

 

Distribuição: A distribuição dos boletins será realizada nos encontros 

presenciais (Rede Comunidade), assim como em atividades dos Projetos de 

Educação Ambiental (PEA) da Bacia de Santos, que estão sendo 

desenvolvidas também pela UO-BS. 

 

O boletim também será enviado em meio físico e/ou digital para os públicos de 

interesse descritos neste documento. A tiragem irá atender os propósitos de 

distribuição mencionados. 
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Os boletins são também disponibilizados no site 

www.comunicabaciadesantos.com.br 

 

5.3 Central de Atendimento 

 

Descrição: A UO-BS dispõe de uma central de atendimento a comunicação de 

emergência e demandas da comunidade, por meio do telefone gratuito 0800 77 

00 112, do e-mail: comunica.uobs@petrobras.com.br e do “Fale conosco” do 

site www.comunicabaciadesantos.com.br 

 

Periodicidade: Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para 

emergências ambientais, o atendimento está disponível 24 horas por dia. 

 

Divulgação: A central de atendimento é divulgada em todos os materiais de 

comunicação. 

5.4 Site 

 

Descrição: Site na Internet, no endereço www.comunicabaciadesantos.com.br, 

para a divulgação de informações sobre as atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural desenvolvidas pela Petrobras na Bacia de 

Santos. 

 

Conteúdo: O site é composto das seguintes seções: 

 

Home 

Página principal onde estão dispostos links para as páginas institucionais da 

Petrobras e do Ibama, glossário, ferramenta de busca, formulário para cadastro 

de usuário, menu superior com links para todas as seções permanentes do site, 

banners rotativos, destaques para as seções Empreendimentos, Informe, 

Agenda e Notícias e link para o formulário do Fale Conosco. 

 

http://www.comunicabaciadesantos.com.br/
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Quem Somos 

Texto sobre o site Comunicação da Bacia de Santos e um breve histórico das 

atividades de exploração e produção da Petrobras na Bacia de Santos. 

 

Mapa 

Mapa interativo da Bacia de Santos, com filtros que possibilitam a visualização 

dos empreendimentos em operação e estruturas interligadas a eles, além dos 

campos operados pela Petrobras na Bacia de Santos. 

 

Empreendimentos 

Descrição dos empreendimentos da Petrobras na Bacia de Santos e suas 

respectivas licenças ambientais. 

 

Licenciamento 

Texto sobre o que é e como funciona o processo de licenciamento ambiental e 

links do site do Ibama, para consulta de EIAs/RIMAs, agenda de audiências 

públicas e licenças ambientais. 

 

Impacto 

Texto sobre Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) na identificação e avaliação 

dos possíveis impactos ambientais das atividades de pesquisa sísmica 

marítima, perfuração, produção e escoamento de petróleo e gás natural na 

Bacia de Santos, bem como matriz dos impactos e dos projetos ambientais 

implementados para mitigá-los, compensá-los e monitorá-los. 

 

Condicionantes 

Descrição dos diversos programas e projetos de caracterização, mitigação, 

emergência, compensação e monitoramento que a Petrobras realiza na Bacia 

de Santos. 

 

Notícias 
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Seção para publicação de notícias relacionadas à atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, bem como aos projetos 

desenvolvidos como condicionantes de licenças ambientais. 

 

 

Informe 

Espaço destinado para a publicação da versão eletrônica do Boletim Informe 

Bacia de Santos. 

 

Royalties 

Texto explicativo sobre royalties e participações especiais e divulgação dos 

valores recebidos pelos municípios da área de influência dos empreendimentos, 

a título de royalties e participações especiais. 

 

Glossário 

Lista de palavras e expressões relacionadas à atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural. 

 

Busca 

Ferramenta de busca interna do site. 

 

Cadastro 

Formulário para cadastro de usuários que tenham interesse em receber 

informações sobre atualizações no conteúdo do site. 

 

Fale Conosco 

Formulário para contato com a Petrobras. Também são disponibilizados os 

contatos do Ibama. 

 

Agenda 

Calendário de atividades dos programas e projetos ambientais da Petrobras na 

Bacia de Santos. 
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Periodicidade 

O conteúdo do site é atualizado sempre que necessário, com a publicação de 

notícias e informações relevantes sobre os empreendimentos e programas e 

projetos ambientais da Petrobras na Bacia de Santos. Usuários cadastrados e 

que tenham autorizado o recebimento de informações da Petrobras, recebem 

uma notificação por e-mail assim que o novo conteúdo é publicado. 
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6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

As ações propostas por este Programa serão acompanhadas por meio de indicadores específicos, que permitirão avaliar 

continuamente sua eficácia e verificar pontos de melhoria para o alcance dos objetivos propostos. 

Ações  

Objetivos específicos a serem 

atingidos 

 

Metas 

 

Indicadores quantitativos e/ou 

qualitativos 

 

Evidência 

 

Atividades 

Presenciais (Rede 

Comunidade) 

1. Gerar ações de comunicação que 

assegurem a compreensão das 

atividades de exploração e produção 

de petróleo e gás natural na área de 

Bacia de Santos. 

3. Atuar como suporte de 

comunicação para todos os 

programas e projetos ambientais em 

desenvolvimento, concernentes ao 

processo de licenciamento. 

4. Manter um canal de comunicação 

entre as comunidades e a Petrobras, 

possibilitando o esclarecimento de 

dúvidas e o recebimento de críticas e 

sugestões. 

5. Promover debates acerca de 

temas relacionados à cadeia 

produtiva de petróleo e gás e seus 

impactos socioambientais, 

constituindo mais um espaço de 

participação da sociedade durante o 

 

Realizar seis encontros por ano, 

sendo um em cada região; 

Obter avaliação positiva de pelo 

menos 65% dos participantes que 

responderam a avaliação, em 

cada um dos eventos; 

Cadastrar pelo menos 25% do 

total de participantes dos eventos, 

no site de Comunicação da Bacia 

de Santos; 

Responder 100% dos 

questionamentos registrados nos 

eventos, em no máximo 60 dias 

após a realização da ação. 

 

Número de encontros realizados. 

Percentual de avaliação positiva, em 

relação ao número de questionários de 

avaliação respondidos, em cada um 

dos eventos. 

Percentual de participantes dos 

eventos cadastrados no site da 

Comunicação da Bacia de Santos. 

Percentual de questionamentos 

respondidos no prazo de 60 dias, após 

a realização de cada encontro. 

 

 

Resultados dos 

questionários de avaliação, 

listas de presença, registro 

fotográfico e/ou filmagem e 

registro dos materiais 

distribuídos. 
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processo de licenciamento ambiental.  

 

 

Boletim 

Informativo  

1. Gerar ações de comunicação que 

assegurem a compreensão das 

atividades de exploração e produção 

de petróleo e gás natural na área de 

Bacia de Santos. 

2. Disponibilizar à sociedade 

informações sobre os impactos 

ambientais, econômicos e sociais dos 

empreendimentos e as respectivas 

medidas mitigadoras e 

compensatórias. 

3. Atuar como suporte de 

comunicação para todos os 

programas e projetos ambientais em 

desenvolvimento, concernentes ao 

processo de licenciamento. 

 

Publicar duas edições por ano do 

Boletim Informativo. 

Publicar, em cada edição, 

matérias relativas aos conteúdos 

prioritários, com linguagem 

simples e recursos gráficos.  

 

 

Número de edições do Boletim 

publicadas por ano.  

Número de matérias relativas aos 

conteúdos prioritários.  

 

 

 Layout do material; 

 

 Registro de entrega dos 

boletins (foto, registro no 

portal, mailing)  

 

 

Central de 

Atendimento  

 

4. Manter um canal de comunicação 

entre as comunidades e a Petrobras, 

possibilitando o esclarecimento de 

dúvidas e o recebimento de críticas e 

sugestões. 

 

Divulgar os canais de 

comunicação com a Petrobras 

(Site, email e 0800) em todos os 

veículos e pontos de contato com 

os públicos de interesse.  

Responder a 100% dos 

questionamentos recebidos pelos 

canais de atendimento. 

 

Número de veículos de comunicação 

nos quais a central de atendimento foi 

divulgada.  

Porcentagem de registros recebidos e 

respondidos pela central de 

atendimento. 

 

Boletins Informativos do 

período com a divulgação  

Relatório fotográfico das 

atividades presenciais com 

imagens da divulgação 

Relatório anual contendo o 

número de registros 

recebidos e respondidos.  
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Site  

1. Gerar ações de comunicação que 

assegurem a compreensão das 

atividades de exploração e produção 

de petróleo e gás natural na área de 

Bacia de Santos. 

2. Disponibilizar à sociedade 

informações sobre os impactos 

ambientais, econômicos e sociais dos 

empreendimentos e as respectivas 

medidas mitigadoras e 

compensatórias. 

3. Atuar como suporte de 

comunicação para todos os 

programas e projetos ambientais em 

desenvolvimento, concernentes ao 

processo de licenciamento. 

4. Manter um canal de comunicação 

entre as comunidades e a Petrobras, 

possibilitando o esclarecimento de 

dúvidas e o recebimento de críticas e 

sugestões. 

 

Aumentar em 20% o número de 

acessos ao site ao ano. 

Manter o site atualizado. 

 

  

 

 

Número de acessos ao site.  

Número de atualizações realizadas no 

período.  

  

 

Relatório anual com os 

dados de acesso e 

conteúdos mais acessados, 

além das inserções 

realizadas no período e 

melhorias implementadas.  
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7. CRONOGRAMA GERAL 

 

Cronograma anual de atividades do PCSR-BS  

Ação jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1. Rede comunidade                          

2. Boletim Informativo        

 

                

3. Central de Atendimento                          

4. Site                          

5. Protocolo do Relatório 
Anual 

            

 

 

8. RESPONSANBILIDADE INSTITUCIONAL E TÉCNICA 

 

A Petrobras, por meio da gerência Regional de Atendimento e Integração da 

Comunicação e Marcas será a responsável institucional pela implementação 

deste programa. 

 

Endereço: Rua Marquês de Herval, 90 – Valongo – 11010-080 – Santos / SP 

Telefone: (13) 3249-7600 

E-mail: comunica.uobs@petrobras.com.br 

9. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

NOME Alcides Amadeu Junior 

ÁREA PROFISSIONAL Relações Públicas 

REGISTRO PROFISSIONAL Conrerp 2ª região 3715 

ASSINATURA 
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NOME Daniel Ferrari Pengo 

ÁREA PROFISSIONAL Relações Públicas 

REGISTRO PROFISSIONAL Conrerp 2ª região 3716 

ASSINATURA 
 

 

 

A inscrição no CTF/AIDA, no caso de pessoas físicas, é limitada na forma do seu Art.22 e 

Anexo II da IN nº 10/2013. Considerando que a profissão de Relações Públicas não consta nos 

termos dessa IN, não há obrigatoriedade ou exigência de inscrição dos Responsáveis Técnicos 

acima no CTF/AIDA. 

 

NOME Carolina da Cruz Costa 

ÁREA PROFISSIONAL Jornalista 

REGISTRO PROFISSIONAL Mtb nº 36.438 

ASSINATURA 
 

 

 

A inscrição no CTF/AIDA, no caso de pessoas físicas, é limitada na forma do seu Art.22 e 

Anexo II da IN nº 10/2013. Considerando que a profissão de Jornalista não consta nos termos 

dessa IN, não há obrigatoriedade ou exigência de inscrição do Responsável Técnico acima no 

CTF/AIDA 
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10. ANEXO: PEÇAS DE DIVULGAÇÃO DO REDE COMUNIDADE – BACIA 

DE SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo do Cartaz  

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo do Cartaz  
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Figura 2: Modelo de convite 

 

 

Figura 3: Faixa de divulgação prévia  
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Figura 4: Faixa de identificação do local 

 

 

Figura 5: Panfleto de divulgação (frente e verso) 

 


