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1.3. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) 

1.3.1. OBJETIVOS 

O PEA tem o objetivo de possibilitar para a comunidade lindeira e aos 

colaboradores da obra o entendimento dos objetivos e justificativas do 

empreendimento; o acompanhamento, a compreensão e apoio no conjunto de 

atividades a serem desenvolvidas durante sua implantação. Dialogar, previnir e 

minimizar eventuais conflitos e promover educação e consciência ambiental para o 

público-alvo. 

Especificamente o PEA objetiva: 

 Elaborar ações que buscam promover a sensibilização dos 

proprietários atingidos pela obra e aos trabalhadores sobre a importância da 

preservação do meio ambiente; 

 Possibilitar o diálogo entre os atores sociais que fazem parte do 

público-alvo; 

 Colaborar para que o público-alvo identifique–se como parte integrante 

do ambiente, a fim de sentir-se responsável por conservá-lo, protegê-lo e 

melhorá-lo para as presentes e futuras gerações; 

 Colaborar para a prevenção e minimização dos impactos ambientais 

e sociais decorrentes da implantação do empreendimento; 

 Colaborar para a conservação da avifauna ameçada e migratória do 

território da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande (APABG), a 

partir de ações de educação ambiental. 

  

1.3.2. JUSTIFICATIVA 

No desenvolvimento de suas atividades, o ser humano intervém no meio 

ambiente, promovendo transformações e causando impactos significativos na natureza 

e, muitas vezes, pondo em risco o meio ambiente. Com vistas a minimizar os impactos 

negativos advindos das atividades humanas é de fundamental importância o 

conhecimento sobre o meio ambiente onde serão desenvolvidas as atividades de 

instalação da LT 230kV Osório 3 – Gravataí 3C1, além do conhecimento de técnicas e 

procedimentos que visem minimizar estes impactos.  

Neste contexto, este programa se justifica ao introduzir novos conhecimentos e 

disseminar condutas ambientalmente mais apropriadas, no que diz respeito as 
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atividades de implantação do empreendimento, fortalecendo e dando legitimidade às 

ações de controle ambiental implementadas no decorrer da obra. 

1.3.3. METAS 

― Promover educação ambiental nas propriedades atingidas e nos 

canteiros de obras atingindo o maior número de pessoas do público-

alvo possível. 

― Informar por meio de cartazes condutas, conhecimentos, prevenções e 

minimizações que impactem positivamente no cotidiano das 

propriedades atingidas e na rotina de trabalho dos colaboradores.  

― Acolher as demandas educativas oriundas dos outros programas 

executivos. 

― Realizar ações educativas com intuito de contribuir na conservação da 

avifauna ameaçada e migratória no território da APABG; 

― Elaborar trimestralmente relatórios de acompanhamento do programa 

contendo registros e comprovação das ações. 

― Incluir informações do PEA no relatório mensal enviado ao 

empreendedor. 

 

1.3.4. PÚBLICO-ALVO 

O público alvo deste programa são as propriedades atingidas pela instalação 

da LT 230kV Osório 3 – Gravataí 3 C1 e todos os colaboradores envolvidos nas 

atividades de implantação do empreendimento. 

Ademais, em complementação ao Of. FEPAM/DIGEN-OFGSOL nº 

002535/2020, no que se refere ao contato com instituições e população envolvida, 

apresenta-se lista das escolas das comunidades próximas ao empreendimento que 

poderão ser atendidas com palestras e oficinas educativas, a depender de sua 

disponibilidade e interesse. 

 

Município Comunidade Escola 

Osório Laranjeiras 
EMEI Laranjinha 

EMEF Panni 

Glorinha Sede 

EMEI Isdra Abraan Isdra 

EMEI Maria Selma Peralta 

EMEF Ary Soares 
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Município Comunidade Escola 

EEEF Deoclécio Ferrugem 

Santo Antonio da 
Patrulha 

Sede EMEI Baby Pinguinho 

Lomba Vermelha Não há 

Montenegro EMEF José de Anchieta 

Ilha EMEI Ilha Encantada 

Gravataí 

Cadiz 

EMEF São Marcos 

EMEF Nova conquista 

EMEF Santa Madalena  

Loteamento Xará 
EMEF Breno Jardim Garcia 

EMEF Antônio Aires 

São Sebastião 
EMEF Murialdo 

EMEF Cecília Meirelles 

 

1.3.5. INDICADORES DE DESEMPENHO 

― Número de colaboradores presentes nos diálogos trimestrais, 

documentados e registrados; 

― Quantitativo de cartazes educomunicativos afixados nos canteiros de 

obras.  

― Registros fotográficos de cartazes afixados em locais públicos nas 

comunidades atingidas pelo empreendimento.  

 

1.3.6. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS 

Os procedimentos adotados para alcançar os objetivos pretendidos neste 

programa são: 

 1.3.6.1. DIÁLOGOS TRIMESTRAIS DE MEIO AMBIENTE COM OS COLABORADORES DA 

OBRA 

 

Durante o período de implantação da LT e como mecanismo de diálogo, 

comunicação e educação ambiental, com os colaboradores da obra será executado 

uma vez a cada trimestre os diálogos mensais de meio ambiente. Esta ação será uma 

conversa (de duração estimada em 40 minutos e preferencialmente após a realização 

dos Diálogos Diários de Segurança - DDS) com enfoque em aspectos ambientais 

(inclusive sociais).  
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 1.3.6.2. MATERIAIS INFORMATIVOS 

 

Como meio de propagar informações serão realizadas campanhas trimestrais  

de educomunicação, tais como cartazes informativos. Estas campanhas serão 

compostas por três fases: início das obras; período das obras e término das obras; 

prevendo-se minimamente oito publicações ao longo da implantação da LT 230kV 

Osório 3 – Gravataí 3C1. Os conteúdos dos cartazes serão de cunho ambiental 

informativo, preventivo e sensibilizador. Os cartazes deverão ser elaborados em 

conjunto com o Programa de Comunicação Social e em interação com os temas dos 

demais programas deste RDPA, além da sensibilização para impactos positivos do 

empreendimento, e ser afixados em locais públicos de maior circulação de pessoas 

das comunidades lindeiras ao empreendimento, tais como prefeituras, postos de 

saúde e associações, por exemplo e nos canteiros de obras.  

 1.3.6.2. AÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSERVAÇÃO DA AVIFAUNA MIGRATÓRIA E 

AMEAÇADA DA APABG 

Também é objetivo deste programa promover ações de educação ambiental 

com foco na conservação das espécies da avifauna migratória e ameaçada da 

APABG. Essas ações poderão ser elaboração de materiais gráficos como cartilhas, 

com informações das espécies e importância para conservação e informativos sobre 

aspectos relevantes do mesmo tema. A definição dessas ações deve estar em acordo 

com o Plano de Manejo APABG, que encontra-se atualmente em elaboração. 

 

1.3.7. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS 

Este Programa está inter-relacionado com todos os Programas Ambientais 

relativos ao empreendimento em questão, ressaltando o Programa de Comunicação 

Social. 
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1.3.8. CRONOGRAMA 

Atividades 

Programa de Educação Ambiental 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mobilização                               

Diálogos trimestrais com colaboradores                

Elaboração/distribuição de cartazes educomunicativos                

Emissão de relatórios mensais                

Relatórios trimestrais para FEPAM                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


