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1 Introdução
OComplexoTermoelétricoPortodeSergipeIseráimplementadonacidadedeBarradosCoqueiros,
estadodeSergipe.Esteempreendimentoécompostoportrêsunidadesprincipaisbásicas,sendo:uma
unidadeflutuantedearmazenamentoeregaseificaçãooffshore(FSRU),umausinatermoelétrica(UTE)
ealinhadetransmissão(LT)pararealizardirecionamentodaenergiaproduzidaparaosistemapúblico
e,apartirdaqueimadegásnatural,possuirápotênciainstaladade1.516MW.AFigura1aseguir
apresentaamacrolocalizaçãodoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeI.



Figura1:MacrolocalizaçãodoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeI

Oprocessodegeraçãodeenergiaelétricadestecomplexoéiniciadonorecebimentodocombustível,
gás natural em sua forma liquefeita, transportado por navios metaneiros (LNGC) até a Unidade
Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU), sendo este dotado de um sistema de
regaseificação,localizadoa6,5kmdalinhadecosta,atreladoaumSistemadeAncoragemSubmerso
denominadosoftyoke.EstesistemadeancoragempermitiráalivrerotaçãodaFSRUeproporcionará
ainterligaçãodestaunidadeaogasodutoedirecionamentodocombustívelàusina.Ogasoduto,por
suavez,iniciaͲsenoflangedeconexãodosoftyokeeterminanoflangedeentradadaUTEPortode
SergipeIemterra.Emvirtudedisso,omemsoapresenta6,5kmdeextensãonapartemarítima,sendo
complementadoatéaáreadausinapor1,2kmnaporçãoterrestre.
A usina termoelétrica, localizada a cerca de 1,2km da linha de praia, utilizará o gás natural como
combustível para geração de energia elétrica em Ciclo Combinado1. Para atender aos processos
envolvidoscomaoperaçãodaUTEhaverácaptaçãodeáguadomarporumaadutorade2,6kmde
extensão (1,2km na parte terrestre e 1,4km na marinha), interligada a uma estação de
bombeamento.Alémdisso,osefluentesgeradosnausina,porsuavez,serãolançadosnomarapartir

1 Configuração de geração termoelétrica conjugando a geração de turbinas a gás e turbinas a vapor. Ou seja, realizaͲse a recuperação
térmicadosgasesdeexaustãodasturbinasagásparaacionarocicloavapor.
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doempregodeumemissáriosubmarinode1,2kmdeextensãonaregiãomarinha,cujasaídalocalizaͲ
seacercade400mantesdatomadad’águadaadutora.
AenergiaelétricageradanausinaseráconectadaaoSistemaInterligadoNacional(SIN)pelaterceira
unidade do sistema, constituída por uma Linha de Transmissão de 500kV e extensão de 34km,
conectando a Subestação Elevadora da UTE Porto de Sergipe I à Subestação Jardim, localizada no
municípiodeNossaSenhoradoSocorro.
AFigura2apresentaodiagramasimplificadodoempreendimento,comasestruturasdistribuídasentre
LinhadeTransmissão,UTEeOffshore,indicandoseaestruturaestálocalizadaemambientemarinho
outerrestre.


Offshore

UTE

LT

• FRSU
• Softyoke
• FaixadeDutos
Submarina
• Adutora
• Emissário
• Gasoduto

• FaixadeDutosTerrestre
• Adutora
• Emissário
• Gasoduto
• Estaçãode
Bombeamento
• UsinaTermoelétrica

• Subestaçãoelevatória
• Linhadetransmissão
• Baydeconexão

Fluxodeoperação(RecebimentodeGLPeRegaseificaçãoїGeraçãodeEnergiaїTransmissão)

PorçãoTerrestre

PorçãoMarinha


Figura2:DiagramadasestruturasquecompõemasunidadesdoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeI


Considerandoascaracterísticaspreviamenteapresentadas,constituídoporinstalaçõesterrestrese
umaparteemmarterritorial,paraexecuçãodosprocessosdelicenciamentodoempreendimentofoi
necessáriaaelaboraçãodedoisEstudosdeImpactoAmbiental,sendoumenglobandoasestruturas
daUsinaTermoelétricaeaLinhadeTransmissãoprotocoladojuntoàAdministraçãoEstadualdoMeio
Ambiente(ADEMA),órgãoambientalestadualdeSergipe(Processonº2015Ͳ005732/TEC/LPͲ0082),e
outroparaaunidadeOffshore,direcionadoaoInstitutoNacionaldoMeioAmbienteedosRecursos
NaturaisRenováveis(IBAMA)soboProcessonº02001.102580/2017Ͳ41.
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OProgramadeEducaçãoAmbiental,envolvendocomunidades(PEA)eoconjuntodetrabalhadores
(PEAT)referenteaoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeIfoiestruturadocomvistasaampliar
umprocessodereflexãoenvolvendopopulaçãolocal,organizaçõessociais,comunidadeescolareo
conjuntodecolaboradoresvoltadoàumaconsciênciaambientalcoletivaediferenciada,fomentando
areflexão,odiálogoenovashabilidadesvoltadasparaamelhoriadaqualidadedevidaeambiental.

2 Justificativa
A Educação Ambiental se constitui enquanto uma prática socioeducativa que contribui com as
mudanças na relação homem, sociedade e natureza, visando sensibilizar os envolvidos quanto à
importânciadomanejosustentáveleanoçãodecorresponsabilidadevoltadaàconservaçãoeuso
sustentável dos recursos naturais. Desta forma, a Educação Ambiental busca disseminar usos
alternativosemenosimpactantesdosrecursosdisponíveis,pormeiodeatividadessocioeducativas,
queestimulemavalorizaçãodomeioambienteemqueestãoinseridososcidadãos.
OProgramadeEducaçãoAmbiental(PEA/PEAT)seráimplementadoduranteafasedeimplantação
doComplexoTermoelétricoPortodeSergipeIeenvolveráasmedidasdestinadasàsensibilizaçãoeà
trocadeconhecimentoseexperiênciassobreomeioambiente,visandoàtransformaçãodeatitudes
eàintroduçãodevaloresambientaisedequestõesassociadasàconvivência seguracom ofuturo
empreendimento.
OProgramadeEducaçãoAmbientalproposto,atendendoaInstruçãoNormativanº2doIBAMA,de27
demarçode2012,serádirecionadoparadoisnichossociais:(i)acomunidadelocal,destacandoͲsea
comunidadeescolar,daáreadeinfluênciadiretadoempreendimento,cujasaçõessedarãonoâmbito
doSubprogramadeEducaçãoAmbiental;e(ii)oconjuntodetrabalhadoresempregados,parceirose
terceirizadosenvolvidosnasatividadesdoempreendimento,cujaaçãoserádenominadaSubprograma
de Educação Ambiental com Trabalhadores (PEAT); por intermédio de ações socioeducativas, tais
comooficinas,palestras,workshop,entreoutros.

3 Atendimentoàlegislaçãoeoutros
requisitos
AexecuçãodeaçõesdeEducaçãoAmbientalpassouaserrecomendaçãomundialem1977,quando
se definiram objetivos, princípios e diretrizes na “Declaração e Recomendações da Conferência
IntergovernamentaldeTbilisisobreEducaçãoAmbiental”.
O Decreto Federal Nº 4.281/02, que regulamenta a Lei Nº 9.795/99, estabelece que devem ser
criados,mantidoseimplementados,semprejuízodeoutrasações,programasdeeducaçãoambiental
integrados: “I Ͳ a todos os níveis e modalidades de ensino; II Ͳ às atividades de conservação da
biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou
potencialmentepoluidoras,degerenciamentoderesíduos,degerenciamentocosteiro,degestãode
recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos
ambientais,deecoturismoemelhoriadequalidadeambiental”(Art.6º).
AInstruçãoNormativaIBAMANº2,de27demarçode2012,emseuArt.1º,“estabeleceasdiretrizes
eosprocedimentosparaorientareregularaelaboração,implementação,monitoramentoeavaliação
deprogramaseprojetosdeeducaçãoambientalaseremapresentadospeloempreendedornoâmbito
do licenciamento ambiental”. Além disso, esta instrução define a estruturação para elaboração de
programasdeeducaçãoambiental,prevêprocedimentosdeavaliaçãopermanente econtinuada e
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define exigências contidas no documento “Bases Técnicas para Elaboração dos Programas de
EducaçãoAmbientalnoLicenciamentoAmbientalFederal”,anexoàInstruçãoNormativa.
EsteProgramafoielaboradocombaselegalenormativa,seguindo,porexemplo,asleisenormasa
seguir:
x

ConstituiçãoFederalde1988.EmseuTítuloVIII–daOrdemSocial,CapítuloVI–doMeio
Ambiente, Art. 225, estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado,bemdeusocomumdopovoeessencialàsadiaqualidadedevida,impondoͲse
aopoderpúblicoeàcoletividadeodeverdedefendêͲloepreserváͲloparaaspresentese
futurasgerações.”

x

Lei6.938/81,quedispõesobreaPolíticaNacionaldoMeioAmbiente,seusfinsemecanismos
deformulaçãoeaplicaçãoedáoutrasprovidências.

x

LeiNº9.795,de27deabrilde1999,quedispõesobreaeducaçãoambiental,instituiaPolítica
NacionaldeEducaçãoAmbientaledáoutrasprovidências.

x

DecretoFederalNº4.281,de25dejunhode2002,queregulamentaaLeiNº9.795/99.

x

InstruçãoNormativaIBAMANº2,de27demarçode2012,queestabeleceasbasestécnicas
para programas de educação ambiental, apresentadas como medidas mitigadoras ou
compensatórias,emcumprimentoàscondicionantesdaslicençasambientaisemitidaspelo
IBAMA.

x

Leino6.882,de8/abril/2010doGovernodoEstadodoSergipequedispõesobreaEducação
Ambiental,instituiaPolíticaEstadualdeEducaçãoAmbientaledáprovidênciascorrelatas.

x

O Art. 1º da Política Nacional de Educação Ambiental define a educação ambiental como
“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos,habilidades,atitudesecompetênciasvoltadasparaaconservaçãodomeio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade”.

x

OArt.3º(V)destaLeidefineque,comopartedoprocessoeducativomaisamplo,todostêm
direito à educação ambiental, incumbindo às empresas, entidades de classe, instituições
públicas e privadas, a promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores,
visandoàmelhoriaeaocontroleefetivosobreoambientedetrabalho,bemcomosobreas
repercussõesdoprocessoprodutivonomeioambiente.

x

OArt.3º(IV)determinaaindaque,cabemaosmeiosdecomunicaçãodemassa,entreoutros,
colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas
educativassobreomeioambienteeincorporaradimensãoambientalemsuaprogramação.
PadrãodoDesempenho4(IFC)–SaúdeeSegurançadaComunidade
PrincípiosdoEquador5–ComunicaçãoeEngajamentoSocial

x
x
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4 SubprogramadeEducaçãoAmbiental
VoltadoàComunidade(PEA)
4.1 Objetivos
OprincipalobjetivodoProgramadeEducaçãoAmbientaléproporaçõesdeeducaçãoambientaljunto
à população moradora da área de influência do empreendimento, visando aumentar o nível de
conhecimentoeproteçãoambientaldeecossistemasregionais,assimcomomaximizarosbenefícios
socioambientaisdoComplexoTermoelétricoPortodoSergipeI,disseminandocuidadosnecessáriosà
conservação,proteçãoepreservaçãoambiental.
Conforme determina a IN nº 02/2012, “deverão ser priorizadas ações educativas de caráter nãoͲ
formal,voltadasàqualificaçãoeorganização dossujeitosdaaçãoeducativa paraproposiçãoe/ou
formulação e implementação dos projetos socioambientais de mitigação e/ou compensação, bem
comoomonitoramentoeavaliaçãodasuaefetividade”.
OPEAtambémobjetivaincorporaraeducaçãonoprocessodagestãoambientaldoprojeto,tendo
porbaseapromoçãodereflexõesarespeitodoempreendimentoedesuainserçãolocaleregional.
OsobjetivosespecíficosdoProgramadeEducaçãoAmbientalsãolistadosaseguir:
x

Identificarasdemandassocioambientaisdaregião;

x

Desenvolverumprocessodeensino/aprendizagemcomaadoçãodeaçõesparticipativase
inclusivas adequadas à realidade das comunidades existentes nas proximidades do
empreendimento.EssasaçõessãovoltadasparaapromoçãodaformaçãodopúblicoͲalvo,
aliadaaumareflexãocríticadarealidadesocioambientallocal;

x

Promoverareflexãoemtornodainterdependênciaeconômica,social,políticaeambientaldo
localeregião;

x

Estimular o desenvolvimento de uma postura ecológica individual e coletiva, visando à
produção de reflexos tanto em questões práticas e cotidianas – tais como diminuição de
desperdícios,reutilizaçãoereciclagemdemateriais–,comoemquestõesmaisabrangentes,
visandoàconservaçãoepreservaçãodomeioambienteparabenefíciodasgeraçõesatuaise
futuras;

x

Contribuir para a prevenção e a minimização dos potenciais impactos ambientais e sociais
decorrentesdaconstruçãoeoperaçãodoempreendimento;

x

Construir,juntamentecomapopulação,informaçõesrelativasàscaracterísticasambientais
daregiãopormeiodoDiagnósticoRápidoParticipativo(DRP);

x

Produzir conhecimento e promover o protagonismo dos grupos sociais participantes,
contribuindoparaampliaçãodoentendimentosobreasquestõesambientaislocaisconforme
ostemasabordadosnasLinhasdeAçãodoPrograma;

x

PromoveraçõesdeEducaçãoPatrimonialjuntoaopúblicoalvodoPEAdeformaarticulada
comoPlanodeConservaçãodoPatrimônioHistórico,CulturaleArqueológico.
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4.2 Metas
ParaoacompanhamentodesteSubprogramasãoprospostasasseguintesmetas:
x

Envolveresensibilizaropúblicoalvoacercadasquestõessocioambientaisutilizandométodos
participativos para construção de conhecimentos e práticas voltadas ao uso racional de
recursosnaturaiseconservaçãoambiental.

x

Consolidar o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com a identificação dos principais
desafiosepotencialidadessocioambientaislocais/regionaise,comautilizaçãodeestratégias
participativas e protagonismo dos participantes, elaborar Projetos de Educação Ambiental
adequadosàrealidadelocaldiagnosticada.

x

Implementar, de forma articulada e compartilhada com o público alvo (participativa), os
Projetos de Educação Ambiental identificados e elaborados a partir dos resultados do
DiagnósticoRápidoParticipativo(DRP).

x

Disseminarconhecimentosereflexãoacercadopatrimôniohistórico,culturalearqueológico
juntoaopúblicolocal,deformaalinhadaaoPlanodeConservaçãodoPatrimônioHistórico,
ArqueológicoeCultural.

4.3 PúblicoͲalvo
O públicoͲalvo que será trabalhado nas oficinas de Educação Ambiental será composto pelos
representantes das comunidades e populações dos municípios da área de influência do Complexo
Termoelétrico Porto do Sergipe I, são eles: Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Nossa
SenhoradoSocorro,LaranjeirasePirambu.
OPEAdeveráenvolver,minimamente,opúblicolocalizadonoentornodasáreasdeintervençãodo
empreendimento,taiscomo:organizaçõessociaisecomunidadeescolarquereúnamosproprietários
afetados(UTEeLT500kV),PovoadodoJatobáemoradoresdaPraiadoJatobá,moradores/veranistas
dos loteamentos imobiliários próximos à área do projeto, ocupação Cajueiro I e II, localidades e
povoadospróximosàsáreasdeintervenção.

4.4 AspectosMetodológicos
ParaesteSubprograma,aequipetécnicaresponsávelpelaexecuçãodoPEAdeverárealizararticulação
comopoderpúblicolocal,secretariasmunicipaisdeeducação,instituições/entidadesqueatuemem
projetosdeeducaçãoambientalnaregiãoecomunidadeslocaisvisandoconsolidarparcerias,otimizar
resultadosdasaçõesprevistasnoPEAeviabilizaraexecuçãodasaçõespropostasparaimplementação
doProgramadeEducaçãoAmbiental(PEA).
As articulações locais deverão ser realizadas junto ao poder público, secretarias de educação,
instituições/entidades que atuem com projetos de EA e comunidades dos municípios da área de
influência do Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I, conforme detalhado acima na área de
abrangênciadoPEA.

4.4.1 ÁreasdeAbrangência
A área de abrangência do PEA é composto pelo conjunto de municípios localizados na área de
influência do Complexo Termoelétrico Porto do Sergipe I: Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das
Brotas,NossaSenhoradoSocorro,LaranjeirasePirambu.
Aáreadeabrangênciadeveráserconsideradaapartirdaanálisedaslocalidadesmaisapropriadas
paraparticipaçãonoDRPenosProjetosdeEducaçãoAmbiental,queserãoescolhidaspormeiode
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um levantamento nos municípios da AID e AII. Serão utilizados espaços formais e informais de
educaçãodaslocalidadesabrangidaspeloPrograma,comoescolaspúblicasmunicipaiseestaduais
(formal)eigrejas,sindicatos,associações,entreoutros.

4.4.2 Métodos
Oprocessodeeducaçãoambientaldeverásepautarpormétodosparticipativosecoletivos,visando
proporcionaraosparticipantesosconhecimentosquepermitamacontinuidadedostrabalhos,tanto
no que se refere às ações práticas para o desenvolvimento e, ou, manutenção de um ambiente
sustentável,quantoàidentificaçãodeproblemaseabuscaporsoluções.
Neste sentido, o presente PEA prevê um ciclo de capacitação de um grupo de multiplicadores, de
modoqueestespossamreplicaresteaprendizadoparasuascomunidadese,dessaforma,aumentar
osconhecimentospassados.
Ociclodecapacitaçãoterá12reuniões,aolongodeumanodaaplicaçãodestePEA,emqueserão
realizadas palestras de assuntos fixos e daqueles provenientes da metodologia DRP – Diagnóstico
RápidoParticipativo,garantindodestaformaquetantoserãoabordadostemasqueaCELSEentende
comorelevantesparaoprocessodeeducaçãoambiental,comoaquelesqueapopulaçãoreconheça
comoassuntosimportantes.
Será elaborado um Plano Executivo de Projeto (Plano de Trabalho), detalhando a metodologia
utilizada e cada etapa do cronograma de atividades. A metodologia do PEA, portanto, seguirá as
seguintes etapas: Articulação com o Público Alvo, Apresentação do Projeto e Realização de
Diagnóstico Rápido Participativo, Adequação dos Resultados do DRP, Elaboração de Projetos de
EducaçãoAmbiental,RealizaçãodeOficinasParticipativasedeRetorno(devolutivas),Aprovaçãode
propostasdeProjetosdeEducaçãoAmbientaleProduçãodeMaterialEducativo.
ApopulaçãolocalizadanaáreadeaplicaçãodoProgramaécompostaporgrandevariedadedepessoas
em diferentes níveis de escolaridade, faixa etária e classe social. Portanto, a educação ambiental
adotarálinguagemespecíficadirecionada,adequandoͲseaogrupodecapacitação.OProgramadeve
focar em ações de educação ambiental que considerem as especificidades locais e os impactos
geradospeloempreendimento,equeutilizemummesmoreferencialteóricoͲmetodológicoparaa
promoçãodeprocessoseducativosvoltadosaodesenvolvimentodagestãoambiental.
Sãoprevistos2ciclosdeOficinasdeEducaçãoAmbiental,compostapor12reuniões,dasquaisas2
primeiras serão voltadas para a presentação e aplicação do DRP, seguida pela devolutiva e
apresentaçãodocronograma,e10serãoparaaplicaçãodosProjetosdeEducaçãoAmbiental.

x

DefiniçãodoGrupodeMultiplicadores

Oobjetivodaformaçãodeumgrupodemultiplicadoreséatender,demaneiraprática,àsdemandas
dascomunidadesemrelaçãoàeducaçãoambiental,envolvendoaquelesquetêmpotencialnatural
emdifundirvaloreseatitudesparaorestantedapopulação.
Paratanto,serãoidentificadaspessoasdereferêncianascomunidades,queconheçamarealidade
local,mobilizadospormeiodecontatopréviocomasliderançaslocais.
A composição deste grupo contará com 25 integrantes com representantes, minimamente do
PovoadodoJatobá,ComunidadeCjueiroIeII,PovoadodaPraiadoJatobá,comunidadespesqueiras
de Barra dos Coqueiros. Outros atores poderão ser selecionados, a ser definido pela equipe
responsávelpelaaplicaçãodoPEA.
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DefiniçãodoCronogramadePalestras

Seráfirmadaaparceriajuntoainstituiçõesquepossamcomportarasreuniões,podendoserfirmada
parceriacomumalocalidade,oumaisdesdequeolocaldisponhadeinfraestruturaparapossibilitar
aulasexpositivas,comoáreaabrigada,disponibilidadedeenergiaelétricaedefácilacesso.Apósesta
parceria e definidos os multiplicadores que comporão o grupo para quem serão ministrados os
ProjetosdeEducaçãoAmbiental,serãodefinidasasdatasdasreuniões,devidamenteanunciadaspara
osparticipanteseassociaçõesinteressadas.
InicialmentepropõemͲse(Quadro1):
YƵĂĚƌŽϭ͗ƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽW;ŝŶŝĐŝĂůͿ
Atividade/tema

Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ReuniãodeaberturaeaplicaçãodoDRP

X























Reuniãodedevolutivaeapresentaçãodo
CronogramadeAtividades



X





















Temasfixos





X X



X



X X

X



X

TemasselecionadosviaDRP







X



X





X








x

ReuniãodeaberturaͲpreparaçãoparaoDRP

A primeira reunião do ciclo de educação visa a apresentação do PEA, seus objetivos e método de
aplicação. Com isso, será apreentado o DRP como uma das ferramentas adotadas para
reconhecimentodosvaloresedemandasespecíficasdaregião,sendoaplicadonasequência.
ParaaaplicaçãodoDRPserádefinidaumaequipemediadora,queserácapacitada,demodoapermitir
um maior entendimento do empreendimento por parte de seus integrantes. Dentre outras ações
iniciais,destacamͲseodesenvolvimentodeumplanodetrabalhocomcronogramadeatividadesea
definiçãodasresponsabilidadesdecadamembrodaequipe.
Comobasedeinformaçõesserãoutilizadososdadosjáexistentesnosdiagnósticosapresentadosnos
Estudos Ambientais. A metodologia adotada será participativa, baseada no processo de trabalho
brainstorming (chuva de ideias), no qual a motivação do grupo e a criação de um clima de
informalidadefavorecemosurgimentodenovasideias,neutralizandoasinibições.Serãoutilizadas
tambémadaptaçõesdométodo“FOFA”(Fortalezas,Oportunidades,FraquezaseAmeaças)eoutros
métodosdepesquisaeanálise.
A partir de macrotemas geradores, serão identificadas as temáticas socioambientais de maior
relevância local, que nortearão as reflexões coletivas e estruturarão o planejamento participativo
desenvolvidoduranteasoficinas.Aseguir,apresentamͲseexemplosdealgunsdessesmacrotemas
comunsparaatuaçãocomascomunidadeslocais:
¾ Sistemadetransmissãodeenergia;
¾ Convivênciaseguradapopulaçãocomaslinhasdetransmissão;
¾ Pescaartesanalecomercial;
¾ Valorizaçãodaculturalocal;
¾ Conservaçãoevalorizaçãodopatrimônionaturallocal;
¾ Conservaçãoeimportânciadafaunaedaflora;
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¾ Conservaçãoeimportânciadabiodiversidadeesociodiversidade;
¾ Prevençãodacaçadeanimaissilvestresedapescapredatória;
¾ LegislaçãoAmbientaleUnidadesdeConservação;
¾ ImportânciadapreservaçãodeáreasdeReservaLegaleAPPs;
¾ Impactosambientaisesociaisdecorrentesdousodofogo;
¾ Doençasendêmicas(dengue,febreamarela,leishmaniose,etc.);
¾ Doençassexualmentetransmissíveis(DSTs),prostituiçãoegravideznaadolescência;
¾ Abusoeexploraçãosexualinfantil;
¾ Atividadesmarginais–prostituição,tráficodedrogas,criminalidade;
¾ ResíduosSólidos/Lixo;
¾ Consumoconscientederecursosnaturais;
¾ Preservaçãoeusodaágua;
¾ Noçõessobrepatrimôniohistórico,culturalearqueológicolocal;
¾ Usoracionalderecursosnaturais;
¾ Energiasrenováveis;
¾ Segurança.
EstaetapadestacaͲse pelaimportânciada coletadedadosque subsidiarãoasatividades previstas
paraoPrograma.Osmateriaisdidáticosedeapoioàsatividadesserão:
¾ Apresentação dos objetivos da Educação Ambiental e do DRP e informações sobre o
empreendimento;
¾ Apresentaçãodomapadelocalizaçãodoempreendimento;
¾ Listagemcomsugestãodetemáticasparaasoficinas;
¾ Folderdoempreendimento;
¾ Questionáriosparaentrevistassemiestruturadas;
¾ Roteirodereuniõeseoficinas;
¾ Outrosmateriaisnecessáriosàconduçãodasatividades.
ApartirdasatividadesdoPrograma,esperaͲsequeosparticipantescontribuamparaumprocessode
mobilizaçãosocial,incitandoapopulaçãoareconheceraimportânciadeaspectosambientaisemseu
cotidiano.
Por fim, serão processados estes dados e estruturado material para aplicação destes temas pela
equipedoPEAnosmomentosdeeducaçãoambientalestruturados.
x

ElaboraçãodeProjetosdeEducaçãoAmbiental

Apósesteprimeiroencontro,osdadosdoDRPserãoprocessadoseincorporadosnocronogramade
temasaseremabordadospelosProjetosdeEducaçãoAmbiental.Estãoprevistos10progrjetospor
ciclo,dosquaisserão7temasfixose3provenientesdoDRP.Casoostemaselencadospelapopulação
(DRP)jáestejacontempladoentreostemasfixos,deveráserescolhidoopróximotemamaisvotado,
atéquesecomponhaototalde10temasparadesenvolvimentodosProjetos.
Ostemasfixosescolhidosparaaapresentaçãosão:
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1. Coletaseletiva;
2. Energiarenovável;
3. Usoracionalderecursosnaturais;
4. Saúde;
5. Segurança;
6. Exploraçãosexualinfantil;
7. OficinadereaproveitamentodePETs.
Com base nos temas, serão elaboradas propostas de projetos de educação ambiental, os quais
detalharãoumconjuntodeatividadesaseremdesenvolvidasjuntoaospúblicosͲalvodoPrograma.
Entre as diferentes técnicas de abordagem que poderão ser utilizadas conforme a diversidade do
público,listamͲse:oficinas,criaçãoeinterpretaçãodetrilhasecológicas,trabalhosemcampo,visitas
orientadas a locais que explorem os assuntos em pauta, exposições, produção cooperativa de
materiais ecopedagógicos (textos, vídeos, jogos, maquetes e outros), palestras, atividades lúdicas,
utilizaçãodasmídiaslocaisetc.
OsProjetosdeEAdeverãoserestruturadosutilizandoaseguinteitemização:
1.Justificativa–caracterizaaquestãoasertrabalhada,indicandocomooprogramacontribui
paraasuperaçãodosproblemas,conflitoseaproveitamentodepotencialidadesambientais,
tendoemvistaosimpactossocioambientaisgeradospelaatividadeaserlicenciada;
2.Objetivo–indicaosobjetivosaserematingidoscomoprojeto;
3.Metodologia–entendidacomomododeconcebereorganizaraprática educativapara
atingirosobjetivos.Deveserpropostametodologiadecaráterparticipativoedialógico,de
forma a permitir o envolvimento efetivo dos sujeitos da ação educativa na construção de
projetoquevenhaaoencontrodesuasreaisnecessidades;
4.Descriçãodasações–oprojetodeveserestruturadoapartirdeetapasmetodológicasbem
definidas, que deverão observar e incorporar os resultados do DRP. As ações que serão
desenvolvidasemcadaprojetodevemobservaromarcolegaldaspolíticaspúblicasdemeio
ambienteedeeducaçãoambientaleestaremarticulaçãocomosprogramasgovernamentais
desenvolvidosnaregião;
5.Metas–identificaasmetasemconsonânciacomosobjetivoseatividadespropostas;
6.Cronogramadeatividades–apresentacronogramadeatividades;
7. Equipe técnica – identifica a equipe técnica, formação e o tempo de dedicação ao
programa;
8. Avaliação – apresenta mecanismos/instrumentos de avaliação, compreendendo os
seguintesitens:(a)utilizaçãodeindicadoresquantitativosequalitativosquepossibilitemo
monitoramento e a avaliação de cada projeto; (b) determinação de instâncias de
monitoramentoeavaliaçãodoprojeto,compostaporrepresentantesdosdiferentesgrupos
sociais envolvidos – conselho, fórum; (c) além de supervisão e acompanhamento para
avaliaçãopermanente.
AspropostasdeProjetosdeEducaçãoAmbientalserãoanalisadaspelaequipeexecutoradoPrograma
de Educação Ambiental e pelo empreendedor, de modo a indicar eventuais modificações a serem
incorporadasaosmesmosantesdasuaaprovação.Nessemomentodeverãoseravaliadosaspectos
técnicosefinanceiros.
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Como parte da avaliação, cada projeto distribuirá fichas de avaliação aos participantes, para
preenchimento de forma anônima, proporcionando um canal de comunicação anônimo para
sugestõese/oureclamações.
x

ApresentaçãodosResultadosdoDRPeCronogramadeAtividades

Nesta reunião serão apresentados os resultados da reunião anterior, quando fora aplicado o DRP,
explicitandoquaisosresultadosdestedignósticoequaloCroogramadeAtividadesqueseseguirá.
Nestemomentoserãoapresentadostodosostemasqueserãoabordadosemcadaumadasoficinas
eapresentadoumresumodotemaaserabordado.
Ostrabalhosrealizadosdeverãopermitir:
a) AsocializaçãodosresultadosdoDRPentreosrepresentantesdosgruposparticipantes;
b) A organização das demandas comuns e elaboração de proposições a serem negociadas ao
planejamentodosprojetosdeeducaçãoambientaljáelaboradospreliminarmente;
c) A incorporação e adequação dessas proposições ao projeto preliminar de educação
ambiental.

x

AprovaçãodePropostasdeProjetosdeEducaçãoAmbiental

AspropostasdeProjetosdeEducaçãoAmbientalserãoanalisadaspelaequipeexecutoradoPrograma
de Educação Ambiental e pelo empreendedor, de modo a indicar eventuais modificações a serem
incorporadasaosmesmosantesdasuaaprovação.Nessemomentodeverãoseravaliadosaspectos
técnicosefinanceiros.
Combasenesseresultado,serádetalhadoumPlanoExecutivodeProjetosdeEducaçãoAmbiental,
que conterá detalhamento do cronograma de implantação, orçamento, responsáveis do projeto e
minutasdeacordos/convênios/contratosquandoexistir.
x

ExecuçãodosProjetosdeEducaçãoAmbiental

Pararealizaçãodessesprojetosseráutilizadooespaçoaserdefinido,previamenteacordadojuntoà
equipedeResponsabilidadeSocialdaCELSE.
Oformatodasapresentaçõesdependerádoconteúdoquefoipropostoeascaracterísticasdecada
atividadequecompõemessesprojetos.Poderãoserutilizadasoficinasnasquaisaprimeiraparteserá
feitaaapresentaçãodostemasselecionados,pormeiodeconteúdos(recortesdejornais,quadrinhos,
livros,entreoutros)efotografiasqueilustremosconceitosaseremministradosaosparticipantes.
EstaapresentaçãopoderáserfeitaemprojeçãoPowerPointdetextocomimagensouapresentação
devídeosinstitucionais.
Paralelamente, poderão ser realizadas exposições, seminários e palestras de educação ambiental,
assim como afixados cartazes, faixas e material informativo em todos os eventos realizados. Para
algunstemasessenciaisserãofeitascartilhasdeorientação.
Serão realizadas dinâmicas de integração de grupo, debates, estudos de caso, atividades de
sensibilizaçãoetrocadeexperiências.Aofinaldecadaatividadeseráfeitaumaavaliaçãogeral.
x

ProduçãodeMaterialEducativo

As atividades que serão desenvolvidas nas diferentes etapas de execução deste PEA serão
acompanhadas de materiais educativos elaboradossegundo as necessidades e finalidades de cada
uma dessas ações. Assim, para desenvolvimento do DRP e das oficinas e/ou entrevistas que o
comporão,serãoelaboradosmateriaisadequadosàsituação.
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Osmateriaisdidáticosaseremelaboradosparaasoficinase/ouentrevistassemiestruturadasdoDRP
conterãoinformaçõessobreolicenciamentoambientaldoempreendimento,paracontribuircoma
participaçãonoprocessodegestãoambientaleestimularaparticipaçãodacomunidade/sociedade
noprocesso.
Outrosmateriaistambémsebasearãonosconteúdosapontadosnostemasgeradosduranteaetapa
deDRPedefinidosnaetapadeadequaçãodosresultadosdoDRPaoprojetoaserelaborado.Naetapa
deexecuçãodosprojetosdeeducaçãoambientaladiversificaçãodosmateriaisestarádiretamente
vinculadaaosobjetivosenecessidadesdecadaprojeto.
Aproduçãoeadistribuiçãodediversosmateriaiseducativosconsistememimportanteferramenta
paradivulgaçãoeorientaçãonoseventosdeEducaçãoAmbiental.Osprincipaismateriaiseducativos
aseremproduzidosserão:
x

FolhetosouInformativos:osinformativossãoimportantesferramentasparasedisponibilizar
informaçõeslocaisespecíficasparaosdiferentespúblicosͲalvo,muitasvezesincorporando
dadosqueforamobtidosduranteomonitoramentoambientalrealizadopeloempreendedor
noâmbitodoprocessodelicenciamento.Essesfolhetosserãoelaboradosparautilizaçãonas
oficinasaseremrealizadascomascomunidadesenaspalestrascomostrabalhadores.

x

Apostilaseoutrosmateriaiseducativosimpressos:essesmateriaisserãobasesdeapoiopara
cursos e oficinas a serem desenvolvidas pelos Projetos de Educação Ambiental. Poderão
reunir informações educativas, informações locais e regionais e outros temas
socioambientaisdefinidoscomoprioritáriosporestePrograma.Serãoproduzidascartilhas
queatuarãocomomateriaiseducativosparaalgunstemasessenciais,tantoparaasoficinas
aseremrealizadascomascomunidadesquantoparaaspalestrascomostrabalhadores.Para
estesúltimos,ascartilhasfocarãoprincipalmentenoqueserefereàconduta,relacionamento
comacomunidadeesegurançadotrabalho.

x

Apresentação em PowerPoint: serão produzidas apresentações com diversos temas e
conteúdosdirigidosaosdiferentespúblicosͲalvodoPrograma;

x

Apresentaçãodematerialaudiovisual:serãoproduzidasapresentaçõeseselecionadosvídeos
educativos com diversos temas e conteúdos dirigidos aos diferentes públicosͲalvo do
Programa.

Serão produzidos materiais didáticoͲeducativos, informativos e instrutivos, referentes à temática
socioambiental,destinadosàsensibilização,comunicaçãoeinformaçãodaspartesenvolvidas,bem
como para a divulgação das ações e projetos realizados, exemplos: cartilhas, panfletos, jogos
educativos, apostilas, cartazes, e outros relacionados. Será considerada ainda a utilização de
ferramentasinterativasnoespaçovirtual,comoblogs,sites,gruposdeeͲmaileoutrosrelacionados,
quepossamfacilitareagregarvaloresaoPrograma.
Paraascapacitações,casosejampropostaspelacomunidadenoDRP,serãodesenvolvidosmateriais
de apoio específicos, como apresentações, apostilas contendo fundamentação teórica dos temas
abordados, exemplos de atividades práticas e bibliografia básica, exposições itinerantes, dentre
outrositenspertinentes.Parafinsdeacessibilidade,todososmateriaisproduzidospossuirãoversões
digitais–CDse/ouDVDs–eterãoversõesacessíveis,comodisponibilizaçãovirtual.

4.4.3 Produtos
Elaboração de Relatórios Técnicos Trimestrais contendo o detalhamento das ações realizadas no
período,comregistrosfotográficoseescritos,edemaisevidênciasdasatividadesdesenvolvidas.
ElaboraçãodeRelatóriosTécnicosConsolidados(Semestrais)consubstanciandoasaçõesrealizadas
noperíodo,contendotodososregistrosfotográficoseescritos,avaliaçõesparticipativasdasaçõesdo
PEA,análisestécnicaspertinenteseproposiçãodereadequaçõesdoPrograma,senecessárias.
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4.5 Indicadores
ParaodevidoacompanhamentodesteSubprogramasãopropostososseguintesindicadores:
x

NúmerodeoficinasdeDRPrealizadasemrelaçãoaoinicialmenteprevisto;

x

NúmerodeparticipantesnosDRPs;

x

Quantidade de material didático produzida e distribuída, em relação ao número de
participantes;

x

Númerodeoficinasparticipativasederetorno(devolutivas)realizadas;

x

Númerodeparticipantesnasoficinasparticipativasederetorno(devolutivas);

x

Númerodeparticipantesnasatividadesdosprojetosdeeducaçãoambiental;

x

Desempenhodosparticipantesnasatividadesdosprojetosdeeducaçãoambiental(aplicar
questionáriodesatisfaçãocomparticipantes).

4.6 InterͲrelaçãocomoutrosProgramas
OProgramadeEducaçãoAmbientalpossuiinterfacemaisdiretacomoProgramadeComunicação
Social (PCS) uma vez que atividades de divulgação e realização de oficinas, palestras e outras
atividadesdesteProgramaserãorealizadasemconjuntocomaequipedoPCS.Frenteaoseucaráter
integrador de conhecimentos e saberes, locais e técnicos, o PEA também possui interface com o
conjuntodeProgramasAmbientaiseSociaisemandamento/previstosdoPBA.


5 SubprogramadeEducaçãoAmbiental
comTrabalhadores(PEAT)
5.1 Objetivos
É objetivo do Subprograma de Educação Ambiental com Trabalhadores (PEAT) realizar ações de
educação ambiental para o conjunto de colaboradores ligados às atividades do Complexo
TermoelétricoPortodoSergipeI,deformaasensibilizáͲlossobreascaracterísticassocioambientais
daregião,sobreanecessidadedepreservaçãodomeioambiente,proibiçãodarealizaçãodeações
predatórias com a fauna e flora, sobre as noções do Código de Conduta, reforçando as formas de
convivênciacomoambienteeascomunidadesdoentorno,sobretemassensíveis,comoprostituição,
uso de drogas, abuso sexual de menores, entre outros, e promover um ambiente de trabalho no
canteirodeobrassaudávelesustentável.
SerãopropiciadoscomponentesdeEducaçãoAmbientalvoltadosparacapacitaçãodostrabalhadores
envolvidosdiretaeindiretamentecomaatividadeobjetodolicenciamento,visandoàmelhoriaeao
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo
produtivonomeioambiente.

5.2 Metas
Atingiromelhorentendimentosobreasmedidasdecontrole,prevençãodeacidentes,minimização
emitigaçãodeimpactossociais,culturais,econômicoseambientais,pormeiodasaçõesdeEducação
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Ambiental,visandopromoverreflexõesarespeitodocotidianodotrabalhoedanaturezadaatividade
emrelaçãoaosaspectosdaslocalidadespelasquaisaobradevepassar.

5.3 PúblicoͲalvo
Oconjuntodecolaboradores(trabalhadores)ligadosàsatividadesdoComplexoTermoelétricoPorto
doSergipeI,daCELSEeempresascontratadasesubcontratadasqueestejamdiretamenteligadosnas
atividadesdeimplantaçãoeoperaçãodoempreendimento.

5.4 Aspectosmetodológicos
5.4.1 ÁreasdeAbrangência
Canteirodeobrasdoempreendimentoedemaisestruturasassociadasàsatividadesdeimplantação
eoperaçãodoComplexoTermoelétricoPortodeSergipeI.

5.4.2 Métodos
O objetivo do PEAT é assegurar que os trabalhadores envolvidos com as obras e operação do
empreendimentorealizemsuasatividadesdeacordocomprocedimentosadequados,considerando
cuidados com o meio ambiente, biodiversidade, com as comunidades, não incentivo de atividades
ilícitas (exploração sexual de menores, prostituição, consumo de drogas, etc.) e cuidados com o
patrimôniohistórico,culturalearqueológico.
Para atingir ao objetivo proposto, os funcionários receberão treinamento em módulo padrão de 2
(duas)horasdeduração,ministradonoscanteirosdeobra,cujaparticipaçãoseráobrigatória,com
registrodetodososparticipantes.
A garantia da aplicação de treinamento ambiental aos trabalhadores das construtoras será uma
atribuição da equipe de Meio Ambiente e de Responsabilidade Social da CELSE, fiscalizando as
contratadaseempresasparceirasparaqueostemaspropostossejamdevidamenteabordados.
Omódulodetreinamentoabrangerá,minimamente,osseguintesconteúdos:



x

Resumoexpeditodalegislaçãoambientalpertinente,comênfasenasproibiçõesreferentes
a:cortenãoautorizadodevegetação,caçaaanimaissilvestres,coletadeplantasedanosao
patrimôniohistórico,cultural,arqueológicooupaleontológico;

x

Cuidadoscomaflora,faunaebiodiversidadelocal;

x

Cuidadoscomopatrimôniohistórico,culturalearqueológico;

x

Medidas de mitigação de impactos negativos e as Instruções de Controle Ambiental
explicadasemlinguagemsimplesedireta,comoauxíliodeilustrações,parainformarsobre
asboaspráticasaseremutilizadasefiscalizadasnasobras;

x

Prevençãodeincêndiosflorestais;

x

Importânciadaprevençãoecontroledeerosão,poluiçãoecontaminaçãodomeioambiente;

x

Destinaçãoderesíduossólidos;

x

Combate e erradicação de atividades marginais, como prostituição, tráfico de drogas,
exploraçãosexualdemenoresentreoutros;

x

Reconhecimentodeanimaispeçonhentoseprocedimentosemcasodepicadas;
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x

Descriçãodosprocedimentosdesupervisão/monitoramentoambientaldasobras,comfoco
nosistemademanejodenãoconformidades;

x

Explicaçãosobrecomoagiremcasodeemergências,taiscomoacidentesdetrabalho,fogo
acidental,entreoutros;

x

ApresentaçãodoCódigodeCondutaparaosTrabalhadoresedenormasderelacionamento
comascomunidadeslindeiras

x

TreinamentosobreSegurançadoTrabalho;

x

Oficinassobresaúdeeeducaçãosexual(comfocoemdoençassexualmentetransmissíveis).

Senecessário,essestemaspoderãoseragrupadoseapresentadosnasequênciaqueacompanheo
andamentodasobras,sobaformadepalestras,comapoiodeapresentaçõesemPowerPoint,com
suportedecartilhasqueabordemostemasdiscutidos.

5.4.3 Produtos
Elaboração de Relatórios Técnicos Trimestrais contendo o detalhamento das ações realizadas no
período,comregistrosfotográficosedescrições,edemaisevidênciasdasatividadesdesenvolvidas.
ElaboraçãodeRelatóriosTécnicosConsolidados(Semestrais)consubstanciandoasaçõesrealizadas
noperíodo,contendotodososregistrosfotográficoseescritos,avaliaçõesparticipativasdasaçõesdo
PEAT,análisestécnicaspertinenteseproposiçãodereadequaçõesdoPrograma,senecessárias.

5.5 Indicadores
ParaodevidoacompanhamentodesteSubprogramasãopropostososseguintesindicadores:
x

Número de trabalhadores treinados nas questões socioambientais em relação ao número
totaldefuncionáriosdaCelse,empresascontratadasesubcontratadas.

x

Númerodetreinamentosrealizadoscomostrabalhadoresdaobra.

5.6 InterͲrelaçãocomoutrosprogramasambientais
OPrograma de Educação Ambiental comTrabalhadores(PEAT) possuiinterfacemaisdiretacom o
ProgramadeComunicaçãoSocial(PCS)umavezqueatividadesdedivulgaçãoerealizaçãodeoficinas,
palestras e outras atividades deste Programa serão realizadas em conjunto com a equipe de
ResponsabilidadeSocial,bemcomocomoPlanodeControleAmbientaldasObras(PCAO)edemais
ProgramasAmbientaisprevistosnoPBA.

6 RecursosMateriaiseHumanos
AequipetécnicamínimapropostaparaaexecuçãodoProgramadeEducaçãoAmbiental(PEA/PEAT)
deverásercompostapor:
x

01(um)CoordenadorTécnico/TécnicoPlenocomformaçãonaáreadeCiênciasHumanase
experiênciamínimade5anosnodesenvolvimentodeprojetoscorrelatos;

x

02(dois)técnicosjúniorcomformaçãonaáreadeCiênciasHumanaseexperiênciasanteriores
nodesenvolvimentodeaçõesdeeducaçãoambientalesocioeducativasjuntoacomunidades
ecolaboradores.

Deformaintegrada,tambémdeveráserenvolvidaaequipedeMeioAmbienteedeResponsabilidade
SocialdaCELSEemaçõespreviamenteidentificadaspelaequipedoPEAindicadaacima.
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__________________________

__________________________

CoordenadordaEquipe

TécnicoResponsável




PBADOCOMPLEXOTERMOELÉTRICO
PORTODESERGIPEI





PEA/PEAT

Emrelaçãoaosrecursosmateriaisdeveráserconsideradoosseguinteselencadosaseguir:
x

01(um)datashow;

x

01(um)notebook;

x

01(uma)máquinafotográfica;

x

01(um)veículodisponível.







__________________________

__________________________

CoordenadordaEquipe

TécnicoResponsável
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PBADOCOMPLEXOTERMOELÉTRICOPORTO
DESERGIPEI

PEA/PEAT





7 Cronogramadeexecuçãodasatividades
Quadro2ͲCronogramadeimplementaçãodoProgramadeEducaçãoAmbiental(PEA/PEAT)
Implantação
Atividade

Ano1

Operação

Ano2

Ano3

Anon

3º

4º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

3º

4º

Articulaçãoeinteraçãocompoderpúblicoedemaisinstituições/organizações
locais





























PreparaçãoeexecuçãodoDiagnósticoRápidoParticipativo(DRP)





















































































AprovaçãodasProjetosdeEApropostos





























ElaboraçãodeMateriaisdidáticosedeapoioaosProjetosEA





























ExecuçãodosProjetosdeEA





























PEAT–TreinamentosdeEAjuntoaoconjuntodecolaboradores–palestrase
encontroscomduraçãode2hs–mensal





























AdequaçõesdosresultadosdoDRPeproposiçãodosProjetosdeEducação
Ambientaljuntoàscomunidades(PEA)
Realizaçãodeoficinasparticipativasederetorno(devolutivas)juntoaopúblico
alvo–resultadosdoDRPepropostasdeProjetosdeEA

AcompanhamentoemonitoramentodoPEA/PEAT





























RelatóriosTécnicosdeAcompanhamento–Trismestral



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RelatórioTécnicoConsolidadoͲSemestral



•



•



•



•



•



•



•

Legenda


Realizaçãoobrigatóriadecampanhasdemonitoramento



Atividadescontínuas(planejamentoespecíficosobdemanda)
•

Entregaderelatório
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__________________________

__________________________

CoordenadordaEquipe

TécnicoResponsável



PBADOCOMPLEXOTERMOELÉTRICOPORTO
DESERGIPEI

PEA/PEAT
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