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II.7.5 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS 

TRABALHADORES - PEAT 

 

II.7.5.1 - Justificativa 

 

O sucesso das metas ambientais da Política de Meio Ambiente de uma 

empresa depende diretamente da conscientização de sua importância em cada 

um dos seus funcionários, em todos os níveis operacionais das atividades 

realizadas. Logo, estas diretrizes devem ser amplamente divulgadas e 

minuciosamente explicadas para que criem raízes sólidas e garantam não só uma 

série de resoluções a serem seguidas, mas sim uma mudança de atitude frente à 

questão de garantia da qualidade ambiental. Neste estágio, os funcionários 

transformam-se em poderosos aliados tanto na manutenção da Política como na 

sustentabilidade dos planos e nas suas efetivações. 

Cada novo empreendimento cria demandas específicas de informação e 

capacitação ligadas à gestão ambiental, já que cada um representa um novo 

cenário de operações e pressupõe a compreensão das sensibilidades ambientais 

características da região, bem como da legislação local, que podem requerer a 

adoção de medidas e cuidados específicos, dentro dos processos e rotinas usuais 

da operação. 

A importância da dimensão transversal da Educação Ambiental trazida para 

esta discussão com os trabalhadores, aqui entendida como educação para a 

geração de novos valores e atitudes humanas, dirigidas à manutenção da vida e 

conservação do meio ambiente, passa a constituir-se como uma exigência. 

Associando-se à instalação de uma prática educativa capaz de ampliar-se para 

além dos espaços propriamente escolares, vai ao encontro da vida presente nas 

práticas das empresas, nos movimentos organizativos em torno das necessidades 

de melhoria de qualidade de vida das populações humanas, aliadas à 

preservação e conservação dos recursos naturais. 

A construção de políticas de desenvolvimento sustentável para as empresas 

e seus trabalhadores e o desenvolvimento de ações de educação ambiental para 
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os mesmos, implicam necessariamente em considerar seu local de trabalho, suas 

necessidades e expectativas acerca da questão ambiental. Nessa perspectiva de 

construção da sustentabilidade é que o Órgão Ambiental propôs medidas 

mitigadoras para estas atividades potencialmente poluidoras e que este Projeto 

de caráter educativo continuado executará, em conjunto a outros projetos (Projeto 

de controle de Poluição, Projeto de Monitoramento Ambiental, Projeto de 

Comunicação Social, Projeto de Educação Ambiental voltado para comunidades e 

Projeto de Desativação). 

Ao promover a possibilidade de intercâmbio de experiências de gestão 

ambiental, o presente Projeto constitui-se um instrumento que visa estimular a 

tomada de consciência dos trabalhadores para as questões ambientais 

relacionadas à execução de suas tarefas, contribuindo para a prevenção e a 

maximização do controle ambiental das atividades operacionais de petróleo e gás 

na Bacia de Santos.  

O projeto objetiva ainda alcançar uma transformação profunda dos 

trabalhadores sobre questões relacionadas ao uso dos recursos naturais, às 

normas e procedimentos ambientais que garantam aos trabalhadores condições 

mais seguras sob o aspecto ambiental e também à redução das infrações 

ambientais e destinação final adequada de descartes.  

Pode-se dizer que essa proposta parte de uma visão que considera a intensa 

dinâmica de implantação de inovações tecnológicas sobre o modelo de produção, 

mudando o processo produtivo, gerando rapidamente novas demandas de perfil 

profissional, incentivando o investimento na ampliação da base educacional e no 

aprendizado continuado.  

Diante da constatação que é fundamental o comprometimento da força de 

trabalho com o processo da gestão ambiental, estruturou-se um Projeto para 

alimentação e suporte a este processo.  

Esta proposta incorpora objetivos de trazer para discussão elementos que 

permitam a ampliação e a construção de uma percepção crítica por parte dos 

trabalhadores da Petrobras sobre as questões socioambientais, vislumbrando 

possibilidades de interferir na realidade onde vivem e atuam, de maneira a 

potencializar os cuidados com meio ambiente, saúde ocupacional e segurança do 

trabalho. 
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Neste sentido, as atividades desenvolvidas pelo PEAT objetivam, além da 

construção e a difusão de conhecimentos e informações sobre a temática 

ambiental, sensibilizar e criar condições para a mudança de comportamentos, 

valores e atitudes que potencialize o atendimento às demandas de controle 

ambiental, a integração e o comprometimento dos trabalhadores com o Sistema 

de Gestão Integrada - SGI.  

Esse é, possivelmente, o maior desafio a ser realizado pelo Projeto de 

Educação Ambiental para Trabalhadores: a construção de canais de articulação, 

mudanças de comportamento e a colaboração para a construção de uma nova 

cultura no ambiente do empreendimento. Dessa forma, contribui-se para a 

construção de um diálogo crítico pautado na experiência e na valorização das 

falas e saberes.  

Esta conscientização sistemática de todos os funcionários envolvidos com as 

atividades de produção, somente será possível através de um Projeto de 

Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) bem estruturado e de ampla 

divulgação, dentro do contexto conhecimento, participação, capacidade de 

avaliação, competência, comportamento e outros. 

 

II.7.5.2 - Objetivos 

 

Geral 

 

Propiciar uma melhoria contínua do Sistema de Gestão Ambiental da 

Atividade de Produção de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão através da 

conscientização, informação e capacitação qualificada dos trabalhadores, 

enfatizando as interferências do empreendimento causadas ao ambiente natural e 

social, bem como os cuidados necessários à execução da atividade em questão, 

além de promover uma convivência positiva entre os trabalhadores e desses com 

os usuários do espaço marinho onde ocorrerá a atividade de produção. 
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Específicos 

 

Para atender ao objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

� Sensibilizar os trabalhadores para a importância da inter-relação com o 

meio ambiente e para os riscos ambientais associados à atividade; 

� Contribuir no aprimoramento dos conhecimentos sobre as seguintes 

questões ambientais: 

- Caracterização do meio ambiental local (meios físico, biótico 

e social); 

- Impactos decorrentes da atividade e as medidas mitigadoras 

a serem adotadas durante a atividade; 

- Legislação ambiental que regula a atividade (incluindo a Lei 

n° 9.605/1998); 

- Noções sobre conservação de energia; 

- Gerenciamento de resíduos sólidos; 

- Procedimentos de contenção de vazamentos e combate a 

derrames de óleo. 

� Contribuir para a implantação e eficiência dos demais projetos, através 

do apoio destes grupos às demais ações de conservação ambiental; 

� Fomentar uma atitude consciente e pró-ativa quanto aos aspectos 

ambientais relacionados com a atividade; 

� Propiciar aos trabalhadores a possibilidade de geração de trocas de 

experiências que influenciarão o próprio PEAT, criando uma convivência 

social positiva. 

 

II.7.5.3 - Metas 
 

É fato afirmar que o cumprimento e sucesso das metas ambientais dependem 

diretamente da conscientização e sensibilização da sua força de trabalho, em 

todos os níveis operacionais das atividades realizadas. Dessa forma, estas 

diretrizes devem ser divulgadas e detalhadamente explicadas para que criem 
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raízes sólidas e garantam não só uma série de procedimentos a serem seguidos, 

mas sim um maior comprometimento com relação a mudança de atitude frente à 

questão de garantia da qualidade ambiental. Neste contexto, o presente PEAT 

pretende sensibilizar e fomentar atitudes ambientalmente corretas aos 

trabalhadores, atingindo a seguinte meta: 

 

� Capacitar os trabalhadores envolvidos na operação e desativação com 

ênfase nas atividades de gestão e planejamento e atividades de 

formação ambiental. 

 

II.7.5.4 - Indicadores de Implementação das metas 

 

Para verificação do alcance das metas estabelecidas nesse projeto, os 

indicadores ambientais a serem considerados encontram-se apresentados a 

seguir e divididos em indicadores quantitativos e qualitativos, a saber: 

 

Indicadores Quantitativos 

 

A seguir são apresentados os indicadores de desempenho do projeto que são 

satisfatoriamente traduzíveis em termos numéricos e são capazes de avaliar a 

eficiência e eficácia do projeto. 

 

� Número de atividades realizadas; 

� Percentagem dos trabalhadores da plataforma PMXL-1, que receberam 

os conteúdos programáticos previstos neste projeto; 

� Percentagem dos trabalhadores de apoio em terra, que durante a fase de 

operação/desativação receberam os conteúdos programáticos previstos 

neste projeto; 

� Percentual de trabalhadores com 70% de aproveitamento nas atividades 

educacionais realizadas; 

� Percentual de trabalhadores que avaliaram positivamente o PEAT 

através das respostas do formulário de avaliação (Anexo I ). 
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Indicadores Qualitativos 

 

Os indicadores qualitativos propostos serão aqueles que possam permitir 

avaliar a efetividade do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores 

implantado. Esses indicadores devem registrar se houve mudança do grau de 

interesse e participação voluntária dos trabalhadores, através de sugestões ou 

ações, nos projetos ambientais, de forma a resultar na melhoria da qualidade 

ambiental quando da realização de atividades de produção. Sendo assim, os 

indicadores propostos são: 

 

• Nível de participação dos trabalhadores nas discussões e atividades 

desenvolvidas, verificado a partir das sugestões e/ou questionamentos 

ocorridos durante a realização das ações educativas. 

II.7.5.5 - Público-alvo 

 

Considera-se como público-alvo a integralidade da força de trabalho 

envolvida na fase de operação/desativação da atividade incluindo aqueles das 

empresas contratadas. Estima-se um total de 300 trabalhadores entre aqueles 

alocados nas atividades supramencionadas.  

 

II.7.5.6 - Metodologia 

 

As ações previstas serão abordadas através de ferramentas metodológicas 

diferenciadas e participativas conforme apresentado a seguir. Para o universo 

deste PEAT propõe-se a utilização das seguintes processos de intervenções 

educacionais: 

 

� Palestras 

� Atividade de Integração 

� Atividade de Sensibilização 
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� Debates 

� Sessões de Vídeo 

� Estudo Dirigido 

 

Palestras  - buscam proporcionar ao indivíduo trocas de conhecimento no que 

se refere aos aspectos ambientais, que se inter-relacionam com as atividades 

desenvolvidas no empreendimento, conscientizando os trabalhadores quanto à 

temática ambiental. Constituir-se-ão nas primeiras atividades a serem 

desenvolvidas para que possam ser dirimidas as dúvidas existentes. 

Atividade de Integração  – esta atividade visa criar uma convivência social 

positiva na medida em que promove a interação entre os componentes de cada 

grupo e intergrupos. Está dividida em duas etapas, sendo que a primeira consiste 

numa dinâmica de grupo (desafio entre equipes) na qual os participantes têm a 

oportunidade de debater em grupo aspectos previamente abordados nas 

palestras promovendo a troca de informações entre todos os participantes 

envolvidos na atividade e tornando mais efetiva a interação dos indivíduos com 

todas as etapas da atividade. A segunda etapa consiste num jogo de perguntas e 

respostas com base no conteúdo abordado durantes as palestras. 

Atividade de Sensibilização  – são lançadas questões relacionadas com os 

tópicos abordados de forma a gerar discussões enriquecedoras entre os 

participantes. Este debate pretende proporcionar reflexão, compartilhamento 

(troca de informação) e a fixação dos conhecimentos adquiridos nas palestras.  

Debates – é um instrumento também utilizado e estimulado durante todo o 

PEAT sendo aplicado em conjunto às metodologias já apresentadas (palestras, 

atividades de integração e de sensibilização). Permite a participação ativa de 

todos os participantes, possibilita que cada um expresse a sua visão e 

experiência sobre os diversos temas abordados e funciona como um facilitador da 

troca de conhecimento e experiências, bem como as vivências de cada setor, 

seus problemas e possíveis soluções. Assim, a partir da verbalização da vivência 

de cada participante proporciona o enriquecimento do conhecimento individual de 

todos os envolvidos e, consequentemente a homogeneização do conhecimento 

do grupo.  
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Sessões de Vídeos  – visam promover, através do uso de vídeos ecológicos, 

a integração entre conhecimento e a experiência de cada indivíduo, 

proporcionando a cada um, uma nova forma de captar sua própria realidade e a 

dos outros, buscando provocar mudanças de comportamentos e atitudes.  

Estudo Dirigido  – constitui-se numa forma de consubstanciar os 

conhecimentos adquiridos nas palestras através de um exercício de fixação 

orientado, baseado em material impresso. 

De uma forma geral, o Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores, 

adotado pela PETROBRAS, está estruturado em módulos que deverão ser 

aplicados por profissionais experientes, com suporte de material audiovisual, 

promovendo debates, e discussões em grupo, tendo como meta a internalização 

da responsabilidade ambiental por parte dos trabalhadores.  

Considerando que as fases que envolvem o empreendimento são: fase de 

operação e desativação propõe-se, para tal, ferramentas metodológicas 

diferenciadas. 

 

Fase de Operação 

 

O Projeto de Educação Ambiental dos trabalhadores envolvidos na fase de 

operação do Projeto Mexilhão terá como base um ciclo de aproximadamente um 

ano, no qual será aplicado metodologia, conteúdos e carga horária específica.  

Para esta fase de operação o fornecimento dos conteúdos educativos 

demandará uma carga horária total de 10 horas e a disponibilização de material 

didático apresentado durante a palestra. A implementação do projeto poderá ser 

realizada através da aplicação de módulo em separado ou em um único dia de 

evento. Para que haja abrangência do projeto para todos os trabalhadores da 

plataforma e aqueles que mesmo em terra, habitualmente, exercem atividades 

embarcadas, o cronograma do mesmo deve considerar diferentes turmas de 

embarque, podendo ser realizado em terra ou na unidade marítima (PMXL-1). A  

Tabela a seguir apresenta o conteúdo programático e a respectiva carga 

horária: 
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Tabela II.7.5.6-1  - Conteúdo Programático da fase de operação (PMXL-1). 

Palestras Educativas 

Módulo Tema Duração 

Módulo I O Empreendimento e o Meio Ambiente 2 horas 

Módulo II 
Gerenciamento de resíduos sólidos e Noções sobre 

legislação Ambiental (incluindo a Lei 9605/98) 
2 horas 

Módulo III 
Procedimentos de contenção de vazamentos e 

combate a derrames de óleo 
1 hora 

Módulo IV Noções de Conservação de Energia 1 hora 

Módulo V 
Impactos socioambientais da indústria de petróleo e 

gás 
2 horas 

Atividade de Integração * 

Módulo VI Desafio entre equipes 30 minutos 

Módulo VII Jogo de Perguntas e Respostas 30 minutos 

Atividade de Sensibilização * 

Módulo VIII Questões e debate sobre um dos temas 1 hora 

* As atividades desenvolvidas terão como principal objetivo criar uma convivência social 

positiva por meio de atividades integradoras e de intercâmbio. 

*Nas atividades deve-se estimular a discussão conjunta sobre as rotinas do cotidiano, 

mudança de valores e atitudes e melhorias das ações educativas. 

 

Conteúdo Programático 

 

Módulo 01 – O Empreendimento e o Meio Ambiente – 2 horas:  

Apresenta uma descrição das atividades desenvolvidas pelo empreendimento 

e sua contextualização no meio ambiente (físico, biótico e antrópico), onde se 

encontra inserido. Descreve os impactos ambientais decorrentes das atividades 

desenvolvidas pelo empreendimento. Informa ainda, sobre as medidas 

mitigadoras necessárias para reduzir os impactos ambientais identificados e os 

Projetos Ambientais propostos. 
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Módulo 02 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Noções sobre Legislação 

Ambiental – 2 horas:  

Apresenta noções gerais sobre o gerenciamento de resíduos, sua importância 

e procedimentos; condicionamento, coleta, transporte, armazenamento, 

tratamento e disposição de resíduos. Controle dos resíduos gerados nas unidades 

da PETROBRAS. Coleta seletiva e destinação do lixo. O Meio Ambiente e a 

Constituição. A Política Nacional do Meio Ambiente. O Licenciamento Ambiental. 

Lei nº 9605/98 – “Lei de Crimes Ambientais”; MARPOL – Prevenção de Poluição 

por Óleo. 

 

Módulo 03 - Procedimentos de Contenção de Vazamentos e Combate a 

Derrames de Óleo – 1 hora: 

Apresenta os aspectos conceituais. Considerações sobre Emergências 

Ambientais. Planos de Contingências: Local e Setorial. Plano de Emergência 

Individual e Plano de Emergência e Vazamento de Óleo da Bacia de Santos 

(PEVO-BS).  

 

Módulo 04 - Noções de Conservação de Energia – 1 hora: 

Conservação e uso Racional de Energia. Redução do Consumo e do 

desperdício de energia. Avaliação da eficiência energética das unidades da 

PETROBRAS. Índice de consumo de energia. Comissão Interna de Conservação 

de Energia – CICE. 

 

Módulo 05 – Impactos socioambientais da indústria de petróleo e gás – 2 

horas: 

Discutir e promover uma reflexão com os trabalhadores sobre os impactos 

socioambientais ocasionados pela indústria do petróleo, tendo como tema gerador 

os assuntos relacionados: aos royalties, a interferência direta e indireta sob a 

atividade pesqueira (principalmente a pesca artesanal) e a importância 

socioeconômica, histórica e cultural das comunidades caiçaras da região no qual 

o empreendimento está inserido, entre outros.  

 

Módulo 06 – Desafio entre equipes – 30 minutos: 
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Dinâmica entre os participantes envolvendo as questões relacionadas a 

aspecto, impacto e medidas mitigadoras e/ou potencializadoras. 

 

Módulo 07 – Estudo Dirigido – 30 minutos: 

Aplicação de um exercício orientado, considerando os conteúdos abordados 

nas palestras. 

 

Módulo 08 - Atividade de Sensibilização – 1 hora: 

Desenvolvimento de atividades lúdicas e/ou uma dinâmica de grupo 

envolvendo os participantes a fim de promover uma maior reflexão e 

conscientização a respeito da responsabilidade ambiental de cada pessoa 

envolvida na atividade. 

Para o referido projeto, serão formados grupos de cerca de 30 (trinta) 

participantes. Para aqueles que não dominarem o idioma nacional, as palestras 

serão ministradas em inglês e, da mesma forma, todo o material impresso será 

traduzido para o inglês. 

Todas as atividades educativas terão registro fotográfico, além de registro 

individual avaliativo do processo por parte de cada trabalhador.  

 

Formação Continuada 

 

Considerando a atividade do desenvolvimento da produção de petróleo no 

campo de Mexilhão, a Formação Continuada desenvolver-se-á por meio de 

diferentes ações, que, neste Projeto, se constituirão de atividades que 

perpassarão pela vida útil deste empreendimento.  

Como parte de um processo educativo de intervenção continuada, que se 

sensibiliza para além de informar e oportuniza-se a realização de novas práticas 

voltadas para a sustentabilidade socioambiental, optou-se, baseada nesta nova 

concepção, como forma de um processo continuado e permanente, a 

disponibilização em local acessível da unidade marítima, material para consulta 

por qualquer dos trabalhadores a bordo. Portanto, será disponibilizado o material 

didático apresentado durante a palestra. Dessa forma, busca-se uma estimulação 

do conhecimento e uma postura pró-ativa dos trabalhadores tanto no ambiente de 
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trabalho como no seu cotidiano. Junto ao material será mantida uma lista para 

registro das pessoas que efetuarem as consultas. Além do material de consulta, a 

Formação Continuada envolverá as seguintes sistemáticas: 

 

� As Sessões de Vídeo; 

� O Estudo Dirigido. 

 

As Sessões de Vídeo 

 

O objetivo deste método de aprendizagem é promover, através do uso de 

vídeos educativos ecológicos, a integração entre conhecimento e a experiência de 

cada indivíduo, proporcionando a cada um, uma nova forma de captar sua própria 

realidade e a dos outros, buscando provocar mudanças de comportamentos e 

atitudes.  

Estas sessões de vídeo desenvolver-se-ão por meio da seguinte sistemática: 

terão uma carga horária aproximada de 01 (uma) hora e ocorrerão 02 (duas) 

vezes ao ano, após o 1º ano de atividade de operação. 

 

Estudo Dirigido 

 

Busca solidificar os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo por meio de 

textos com exercício de fixação orientado, levando o trabalhador ao 

aprimoramento profissional e biossocial. 

O Estudo Dirigido terá carga horária aproximada de 01 hora e sua 

periodicidade será de 02 (duas) vezes ao ano, após o 1º ano de atividade de 

operação. A mediação será efetuada por um instrutor (Facilitador de SMS) e 

contará com a participação de no máximo 30 (trinta) trabalhadores. 

Os temas a serem abordados por este método de aprendizagem serão os 

seguintes: A Crise Ambiental, Educação Ambiental e Cidadania, Ecologia e 

Democracia, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental, entre outros 

temas de interesse na área ambiental. 
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Fase de Desativação 

 

Por apresentar similaridade com as atividades já realizadas na fase de 

instalação, os trabalhadores envolvidos na fase de desativação serão qualificados 

no conteúdo e carga horária do programa conforme abordagem na fase de 

instalação, descrito na Tabela II.7.5.6-2 a seguir. 

 

Tabela II.7.5.6-2 - Conteúdo Programático da fase de desativação. 

Palestras 

Módulo Tema Duração  

Módulo I 

Política de SMS da PETROBRAS 
Caracterização Ambiental – descrição do meio físico, biótico e antrópico 
Impactos Ambientais da Atividade 
Medidas Mitigadoras 

1 hora 

Módulo II 

Gerenciamento de resíduos sólidos 
Procedimentos de contenção de vazamentos e combate a derrames de óleo 
Legislação ambiental aplicável 
Noções sobre conservação de energia 

1 hora 

 

Etapas de Execução  

 

O Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores deverá ser executado 

em consonância com o cronograma físico deste projeto e envolverá as seguintes 

etapas de execução: 

 

Primeira Etapa 

Diz respeito a todas as atividades a serem realizadas, a partir do início das 

atividades de operação referentes a: 

Planejamento do PEAT para a fase de operação, definição de calendário, 

espaço físico e materiais didáticos para a realização do PEAT. A carga horária 

será ministrada, preferencialmente, em um dia. E para que haja abrangência da 

capacitação para todos os trabalhadores o cronograma do mesmo deve 

considerar as diferentes turmas de embarque, podendo ser realizado em terra ou 

na plataforma.  
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Segunda Etapa 

Esta etapa refere-se à implementação do PEAT para os trabalhadores 

envolvidos nas atividades de operação da PMXL-1, o qual ocorrerá a partir da 

entrada em operação do empreendimento. Esta etapa inclui a aplicação do PEAT, 

que envolve: atividade de sensibilização, palestras e atividade de integração. 

Turmas extras poderão ser realizadas, visando atender aos eventuais novos 

trabalhadores. O conteúdo e a carga horária serão idênticos ao descrito na Tabela 

II.7.5.6-1. 

 

Terceira Etapa 

Esta etapa refere-se à Análise de Dados em que será avaliado o 

desempenho do Projeto, no qual faz parte o tratamento estatístico dos dados 

apurados e indicadas ações corretivas e preventivas, se necessárias.  

 

Quarta Etapa 

Esta etapa refere-se à Informação produzida, que neste caso se traduz na 

produção de relatórios semestrais. Serão produzidos relatórios relacionados com 

as metas atingidas, contendo todas as atividades de capacitação desenvolvidas 

no período com seus respectivos resultados. 

 

Quinta Etapa 

Esta etapa refere-se à realização da Formação Continuada e terá início após 

o primeiro ano da fase de operação do empreendimento. 

 

Recursos Necessários 

 

� Físicos: Sala de aula equipada para apresentação de audiovisual, tais 

como computadores equipados com Datashow e material pedagógico 

desenvolvido para realização do projeto; 

� Humanos: Dois especialistas em educação ambiental de trabalhadores; 

� Financeiros: Os recursos financeiros para a implementação deste projeto 

serão providos pelo empreendedor. 
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II.7.5.7 - Acompanhamento e Avaliação 

 
O acompanhamento e a avaliação do Projeto serão realizados durante todo o 

período de sua implementação e terão como base as metas a serem atingidas e 

os indicadores apresentados. Para acompanhamento, serão elaborados relatórios 

semestrais a serem encaminhados ao órgão licenciador para análise. 

Cabe mencionar que para a avaliação do Projeto serão incorporados três 

vetores que irão contribuir na avaliação dos resultados alcançados e proporcionar 

uma maior interação do trabalhador com as ações propostas.  

Com base nos vetores estabelecidos, tais como: (i) apreciações realizadas 

pelos ministrantes envolvidos; (ii) aplicação de um instrumento de avaliação 

integrador; e (iii) o confronto dos resultados obtidos pelos alunos com os objetivos 

estabelecidos no Projeto, compreende-se que este processo considera a 

participação de todos os envolvidos, como elemento fundamental na busca de 

uma melhor compreensão da relação conteúdos/didática/objetivos de 

aprendizagem.  

Para tanto os métodos de avaliação abordados contemplam: (i) a auto-

avaliação e co-avaliação de todos os atores envolvidos, que implicam na 

liberdade da demonstração do pensamento crítico; (ii) a promoção da discussão 

em grupo, a partir das diversas opiniões encontradas e também com foco nos 

objetivos específicos deste Projeto, estimulando o desenvolvimento das relações 

positivas entre os trabalhadores e facilitadores; e (iii) a análise dos resultados 

obtidos em relação aos objetivos propostos no Projeto.  

Espera-se que trazendo a concepção de um processo de aprendizagem 

inclusivo, que permite o reconhecimento dos trabalhadores como protagonista do 

processo, bem como os facilitadores da aprendizagem, fortaleça-se à construção 

do conhecimento compartilhado e a valorização das trocas de saberes e 

experiências. Além de que esta avaliação seja um elemento importante na 

construção do espaço de reflexão crítica das ações educativas implementadas e 

um eixo orientador dos caminhos deste Projeto.  
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II.7.5.8 - Resultados Esperados 
 

São esperados os seguintes resultados: (i) implementação de todas as 

atividades previstas no PEAT; (ii) conscientização e sensibilização dos 

trabalhadores envolvidos com a atividade, quanto às questões ambientais 

proporcionando condições para que realizem suas atividades de modo qualificado 

ambientalmente. Espera-se dos tópicos selecionados que estes dêem subsídios 

para os trabalhadores entenderem melhor as características do empreendimento 

em que estão envolvidos e o contexto ambiental em que estão inseridos. Desta 

forma poderão tomar atitudes mais críticas e conscientes, colaborando para 

resultados positivos e possibilitando atingir ao objetivo deste projeto. 

A definição das estratégias e dos recursos a serem utilizados, assim como a 

elaboração do material didático e o desenvolvimento de atividades lúdicas 

possibilitarão melhor internalização dos temas abordados por parte dos 

trabalhadores. 

Estes resultados deverão conscientizar os trabalhadores de sua importância 

como parte ativa no processo de preservação do meio ambiente.  

 

II.7.5.9 - Inter-Relação com Outros Projetos 
 

O Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores se inter-relaciona com 

os demais Projetos Ambientais propostos para este empreendimento, tais como: 

Comunicação Social, Controle da Poluição, Monitoramento Ambiental, 

Desativação. Entretanto, existe uma inter-relação direta deste projeto com o 

Projeto de Controle da Poluição, pois no módulo II (dois) serão ministrados 

conteúdos relativos a gerenciamento de resíduos, sua importância e 

procedimentos quanto a coleta seletiva, acondicionamento, coleta, transporte, 

armazenamento, tratamento e disposição de resíduos.  
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II.7.5.10 - Atendimento a Requisitos Legais e/ou Ou tros 

Requisitos 

 

Este Projeto atende a Resolução CONAMA N° 237/97, a Lei 9.795/99 – “Lei 

da Política Nacional de Educação Ambiental” e o Termo de Referência 

ELPN/IBAMA Nº 039/05, para elaboração do EIA para a Atividade de Produção de 

Gás e Condensado no Campo de Mexilhão, na Bacia de Santos. 

 

II.7.5.11 - Cronograma Físico 

 

O cronograma a seguir representa um período dos 20 meses iniciais de 

implementação da etapa de operação com a entrada em produção do Campo de 

Mexilhão (Erro! Autoreferência de indicador não válida. ). 

 

 

 

 



Pág. 
18/22 

Projeto de Educação 
Ambiental dos Trabalhadores 

II.7.5 

Sistema de Produção e Escoamento de Gás 
Natural e Condensado no Campo de Mexilhão, 

Bacia de Santos 
Projeto de Controle Ambiental (PCA)  

 
 

 
 

 

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
 Revisão 01  

03/2011 

 

Erro! Autoreferência de indicador não válida. - Cronograma Físico do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores envolvidos na Atividade 
de Produção e Escoamento de Gás e Condensado no Campo de Mexilhão, Bacia de Santos. 

CRONOGRAMA FÍSICO 

ETAPAS 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1ª Etapa – Planejamento 

Elaboração do material pedagógico                                   

Definição da logística                                    

2ª Etapa – Implantação   

Fase de Operação 

Aplicação dos Módulos de Educação Ambiental                                  

Aplicação dos Módulos Extras (caso necessário)                                 

3ª Etapa – Análise de Dados 

Realização de tratamento estatístico                                 

Avaliação do desempenho do Projeto                                  

Realização de ações corretivas e preventivas se 
necessário  

                                

4ª Etapa – Informação 

Relatórios Semestrais                                 

5ª Etapa – Formação Continuada 

Implementação da Formação Continuada                                 
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II.7.5.12 – Responsabilidade Institucional pela Imp lementação do 

Projeto 
 

A implementação do projeto é de responsabilidade da UO-BS (Unidade de 

Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos) da PETROBRAS 

(Petróleo Brasileiro S/A), através da Gerência de SMS (Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde). 

Endereço : Av. Conselheiro Nébias, nº 159. Bairro: Paquetá, Santos – SP. 

CEP: 11.015-001. 

Telefones : (13) 3249-2772. Fax: (13) 3249-7349. 
 
 

II.7.5.13 - Responsáveis Técnicos 

 

O responsável técnico pela elaboração do Projeto de Educação Ambiental 

dos Trabalhadores encontram-se indicados a seguir. 

 

N O M E 
ÁREA 

PROFISSIONAL 
REGISTRO 

PROFISSIONAL CADASTRO IBAMA 

Ana Lúcia Bueno 
Freire 

Licenciatura em 
Ciências/Formação 

Pedagógica 
LP9800269/DEMEC/RJ 58328 
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ANEXO I 

 
Formulário de Avaliação do PEAT 

 

Gostaríamos de melhorar o Projeto de Educação Ambiental dos 

Trabalhadores, portanto, nós agradecemos se você puder nos dar sua opinião 

para os seguintes temas: 

 
Nome: ___________________________________________________ (opcional) 
Empresa:  _________________________________________________________  
Cargo:  ___________________________________________________________  
Data:________/_________/______________Turma: _______________________  
 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

Péssimo Ruim Regular Bom Excelente 
 

1. Como você avalia o conteúdo abordado?   1 2 3 4 5 
 

2. Como você avalia a metodologia utilizada pelos instrutores?  1 2 3 4 5 
 

3. Como você avalia o nível de conhecimento dos instrutores?  1 2 3 4 5 
 

4. Como você avalia a forma de comunicação dos instrutores?  1 2 3 4 5 
 

5. Como você avalia a oportunidade de esclarecer dúvidas?  1 2 3 4 5 
 

6. 
Como você avalia o material didático utilizado? 
(material didático = apostilas, apresentações, recursos audiovisuais) 

 1 2 3 4 5 
 

7. Como você avalia a qualidade dos debates?  1 2 3 4 5 
 

8. Como você avalia as dinâmicas realizadas?  1 2 3 4 5 
 

9. Qual a sua avaliação da carga horária do PEAT?  1 2 3 4 5 
 

10. Como você avalia o espaço físico e as instalações?  1 2 3 4 5 
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11. Você ainda possui dúvidas? Quais? 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 
12. Em sua opinião, o que pode ser melhorado no conteúdo ou na metodologia? 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

13. Algum outro comentário ou sugestão?  

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 

 

 

 

 


