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7.1. Programa de Treinamento Ambiental dos 
Trabalhadores - PTAT 

 

7.1.1. Justificativa 

A Lei nº 9795/1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, no 

seu artigo terceiro, incumbe às empresas promover programas destinados à 

capacitação de seus trabalhadores, no que se refere ao controle efetivo sobre o 

ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo 

no meio ambiente.   

Tendo em vista o impacto positivo da geração de empregos temporários do 

empreendimento em tela, este Programa de Treinamento dos Trabalhadores - 

PTT visa garantir a utilização de mão de obra qualificada e com pleno 

conhecimento das atividades em execução fazendo-se uso de metodologias de 

conscientização e capacitação.    

Os serviços de empresas terceirizadas em atividades específicas, como as que 

serão executadas nas obras de instalação da Emissário, serão supervisionados 

e os trabalhadores serão devidamente treinados. Sendo assim, este PTT 

deverá obedecer alguns critérios básicos de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde no Trabalho - SMS, proporcionando também informações em qualidade 

suficiente para que estes possam ocasionalmente orientar a população local 

sobre o referido assunto na área das obras.   

Sendo o Programa de curta duração, um curso específico de treinamento 

referente à fase de instalação da Ampliação do Pier do TASSEserá ministrado 

antes do início das obras tendo seqüência em reforços diários propostos por 

meio do DDSMS - Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 
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7.1.2. Objetivos do Programa 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste programa é o de desenvolver entre os trabalhadores da 

PETROBRAS e TRANSPETRO e das empresas contratadas as quais  venham 

a atuar direta ou indiretamente nas obras de instalação da ampliação do Pier 

do TASSE, conhecimentos que possibilitem atitudes individuais e coletivas de 

preservação e respeito ao meio ambiente, cuidados com segurança e saúde na 

execução de suas atividades. 

 

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são:  

Apresentar o arcabouço normativo da PETROBRAS e TRANSPETRO e 

requisitos legais ao corpo de trabalhadores, demonstrando a integração entre 

as diversas normas e procedimentos; 

-Sensibilizar os trabalhadores quanto aos requisitos de Segurança, Meio 

Ambiente, e Saúde (SMS) nas suas atividades profissionais; 

-Transmitir informações que possibilitem o adequado gerenciamento de 

resíduos e efluentes; 

-Transmitir conhecimentos que possibilitem adequada prevenção e 

combate às emergências ambientais; 

-Transmitir conhecimentos que possibilitem adequada prevenção e 

atendimento aos acidentes pessoais; 

-Transmitir conhecimentos que possibilitem o adequado uso, diário, de 

instrumento de comunicação e discussão, preventivo, para a 

conscientização dos requisitos normativos e boas práticas de SMS. 
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7.1.3. Metas 

As metas serão: 

-Realizar treinamentos para 100% dos trabalhadores envolvidos na obra; 

-Conscientizar os trabalhadores a respeito das ações e procedimentos 

necessários para a prevenção e controle dos riscos do empreendimento ao 

homem e ao meio ambiente; 

-Realizar coleta seletiva em 100 % dos resíduos gerados; 

-Atingir a marca de nenhum acidente de trabalho; 

-Não ter impacto ambiental negativo fora do previsto; 

-Obter Índice de Realização e Índice de Participação de 100% nos Diálogos 

Diários de Segurança Meio ambiente e Saúde (DDSMS). 

 

7.1.4. Indicadores Ambientais  

 

7.1.4.1. Indicadores Quantitativos 

Os indicadores quantitativos serão: 

-Percentual de trabalhadores treinados em relação ao contingente total de 

trabalhadores envolvidos nas obras de instalação.    

-Percentual de segregação de resíduos obtido por inspeções diárias de meio 

ambiente e registro em planilha de controle sob a responsabilidade de dois 

encarregados por esta área nomeados por PETROBRAS e TRANSPETRO.   
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-Número de ocorrências de acidentes de trabalho, através de registro em 

planilhas de controle de responsabilidade dos técnicos de segurança.   

-Caracterização e quantificação de impactos ambientais resultantes da 

execução das obras, por meio de planilha de controle sob a responsabilidade 

de dois encarregados por esta área nomeados por PETROBRAS e 

TRANSPETRO.  

-Percentual de DDSMS realizados.  

-Percentual de participação dos trabalhadores nos DDSMS realizados. 

 

7.1.4.2. Indicadores Qualitativos 

Os indicadores qualitativos serão: 

-Eficiência global do treinamento dada por apreciações e avaliações dos 

ministrantes e instrutores envolvidos nos treinamentos acerca da eficiência 

destes treinamentos realizados, utilizando como objeto de análise as 

respostas dos próprios trabalhadores em questionário específico de 

avaliação global integradora. Esta avaliação dos ministrantes deve 

categorizar a eficiência do treinamento em alta, média ou baixa. 

-Eficiência metodológica do treinamento dada pela análise crítica da 

eficiência de treinamento em função dos fatores condicionantes tais como 

metodologias empregadas, conhecimento prévio dos trabalhadores, 

formação dos instrutores e nível de escolaridade dos trabalhadores.  Esta 

análise crítica deve categorizar a eficiência metodológica em alta, média ou 

baixa. 

O quadro abaixo relaciona os objetivos, as metas e os indicadores a serem 

alcançados, durante as fases do empreendimento: 
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Objetivos Específicos Metas Indicadores 

1. Apresentar o arcabouço normativo da 
TRANSPETRO e requisitos legais ao corpo 
de trabalhadores, demonstrando a 
integração entre as diversas normas e 
procedimentos. 

1. Realizar 
treinamentos 
para 100% dos 
trabalhadores 
envolvidos na 
instalação da 
Emissário. 

1. Percentual de trabalhadores treinados em 
relação ao contingente total de trabalhadores 
envolvidos nas obras de instalação. 

2. Sensibilizar os trabalhadores quanto aos 
requisitos de Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde - SMS nas suas atividades 
profissionais. 

2. Conscientizar 
os 
trabalhadores a 
respeito das 
ações e 
procedimentos 
necessários 
para a 
prevenção e 
controle dos 
riscos do 
empreendiment
o ao homem e 
ao meio 
ambiente. 

2. Eficiência metodológica do treinamento 
dada pela análise crítica das metodologias 
empregadas, formação dos instrutores e nível 
de escolaridade dos trabalhadores. 

3. Transmitir informações que possibilitem o 
adequado gerenciamento de resíduos e 
efluentes. 

3. Realizar 
coleta seletiva 
em 100 % dos 
resíduos 
gerados. 

3. Percentual de segregação de resíduos 
obtido por inspeções diárias de meio 
ambiente e registro em planilha de controle 
sob a responsabilidade de um encarregado 
por esta área nomeada pela TRANSPETRO. 

4. Transmitir conhecimentos que possibilitem 
adequada prevenção e combate às 
emergências ambientais. 

4. Não ter 
impacto 
ambiental 
negativo fora 
do previsto. 

4. Caracterização e quantificação de impactos 
ambientais resultantes da execução das 
obras, por meio de planilha de controle sob a 
responsabilidade de um encarregado por 
esta área nomeado pela TRANSPETRO. 

5. Transmitir conhecimentos que possibilitem 
adequada prevenção e atendimento aos 
acidentes pessoais. 

5. Atingir a 
marca de 
nenhum 
acidente de 
trabalho. 

5. Número de ocorrências de acidentes de 
trabalho, através de registro em planilhas de 
controle de responsabilidade dos técnicos de 
segurança. 

6. Transmitir conhecimentos que possibilitem 
o adequado uso, diário, de instrumento de 
comunicação e discussão, preventivo, para a 
conscientização dos requisitos normativos e 
boas práticas de SMS. 

6. Obter Índice 
de Realização 
e Índice de 
Participação de 
100% nos 
Diálogos 
Diários de 
Segurança 

6.1. Percentual de DDSMS realizados. 

6.2. Percentual de participação dos 
trabalhadores nos DDSMS realizados. 
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Meio ambiente 
e Saúde 
(DDSMS). 

 
 
 
 
 

7.1.5. Público Alvo 

O público alvo será toda a força de trabalho envolvida na obra. 

 

7.1.6. Metodologia e Descrição 

Os objetivos propostos serão alcançados a partir da realização dos seguintes 

treinamentos: 

-  Curso inicial - “Palestra de Integração”; 

- Reforço diário - “Diálogos Diários de Segurança Meio ambiente e Saúde” 

(DDSMS). 

 

7.1.6.1. Curso Inicial - Palestra de Integração 

Este curso inicial chamado “Palestra de Integração” tem como público alvo toda 

a força de trabalho envolvida no empreendimento, contratados e próprios. O 

curso será realizado na semana que antecede o início do empreendimento, em 

local a ser definido, para todos os trabalhadores.   

O curso “Palestra de Integração” deve ter a duração inicial de 8 horas, devendo 

ser repetido para aqueles que não obtiverem o rendimento esperado. O curso 

deve ser apresentado em linguagem coloquial, informal, básica e simples de 

forma a ser compreendida por todos os trabalhadores, independentemente do 
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seu nível de escolaridade. 

 

O curso deve versar sobre os seguintes temas: 

-A metodologia de trabalho da TRANSPETRO e a filosofia da empresa em 

relação as práticas de SMS (arcabouço normativo da TRANSPETRO 

segundo as 15 Diretrizes de SMS da Empresa, e padrões corporativos tais 

como: (i) Exigências Contratuais de SMS, (ii) Programas de Segurança e de 

Promoção da Saúde, (iii) Permissão para Trabalho, (iv) Gerenciamento de 

Resíduos, (v) monitoramento e medições de SMS, (vi) Programa de 

Contingência); 

-O empreendimento “Ampliação do píer do TASSE”  (aspectos construtivos, 

tecnológicos, e socioeconômicos); 

-O meio ambiente onde se encontra inserido o empreendimento e os 

aspectos ambientais e impactos do empreendimento; 

-Relação dos trabalhadores com a comunidade local; 

-Gerenciamento de resíduos e efluentes (apresentação do padrão de 

gerenciamento de resíduos da TRANSPETRO e legislação pertinente); 

-Prevenção e combate às emergências ambientais (apresentação do 

Programa de Contingência Local - e legislação pertinente); 

-Prevenção e atendimento aos acidentes pessoais (apresentação dos 

padrões de segurança e legislação pertinente – Normas Regulamentadoras 

da portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho); 

-O uso, diário, de instrumento de comunicação e discussão, preventivo, para 

a conscientização dos requisitos normativos e boas práticas de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde (apresentação do padrão de Diálogo Diário de 

Segurança Meio ambiente e Saúde – DDSMS). 
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O quadro abaixo apresenta o conteúdo programático do curso e carga horária 

associada. 

 

Ao final do curso, os trabalhadores devem responder a um questionário sobre 

os temas apresentados com o objetivo de verificar os aprendizados individuais, 

a eficiência do treinamento e a da metodologia do mesmo.  Na identificação de 

cada trabalhador, no questionário, deve constar seu grau de escolaridade, sexo 

e idade.  O trabalhador deverá atingir no mínimo 70% de respostas corretas 

para ser aprovado.  Aqueles que não atingirem este nível de acerto deverão 

participar novamente do treinamento.  A metodologia deste segundo 

treinamento deve levar em consideração a análise crítica das possíveis razões 

para o baixo aproveitamento destes alunos no primeiro curso.  Caso seja 

evidenciado que os alunos de menor aproveitamento são também os de menor 

escolaridade, o método de comunicação deve ser adaptado para uma 

linguagem comum a estas pessoas, e, o tempo de exposição das questões 

fundamentais deve ser maior e de forma mais simplificada.  As questões 

fundamentais são aquelas relacionadas à proteção individual, aos cuidados 

Módulo Carga Horária Tema 

01 01 hora 
A metodologia de trabalho da TRANSPETRO e a 

filosofia da empresa em relação às práticas de SMS 

02 01 hora O empreendimento Emissário 

03 01 hora 

O meio ambiente onde se encontra inserido o 

empreendimento e os aspectos ambientais e 

impactos potenciais do empreendimento 

04 30 min A relação dos trabalhadores com a comunidade local 

05 01 hora O gerenciamento de resíduos e efluentes; 

06 30 min A prevenção e combate às emergências ambientais; 

07 01 hora A prevenção e atendimento aos acidentes pessoais; 

08 01 hora 

DDSMS - instrumento de comunicação e discussão, 

preventivo, para a conscientização dos requisitos 

normativos e boas práticas de meio ambiente, 

segurança e saúde. 

  Teste de Avaliação 
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ambientais, gerenciamento de resíduos e à relação com a comunidade. 

Reforço Diário - Diálogo Diário de Segurança Meio ambiente e Saúde 

(DDSMS) 

Na metodologia de trabalho para complementação e aprofundamento dos 

treinamentos serão realizadas palestras informativas diárias, com caráter de 

reunião para diálogo e discussão, envolvendo toda força de trabalho, incluindo 

supervisores, encarregados, engenheiros e gerentes, além dos técnicos de 

segurança, das empresas envolvidas (contratadas e 

PETROBRAS/TRANSPETRO). 

Estas palestras são chamadas de Diálogos Diários de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde (DDSMS) e devem ter a duração de 10 a 30 minutos, sendo 

realizadas no próprio local de trabalho, diariamente, antes do início das 

atividades. 

Nestas reuniões devem ser reforçados e discutidos os mesmos temas já 

apresentados no curso inicial contudo privilegiando-se as boas práticas e 

requisitos legais associados às tarefas a serem desempenhadas em cada dia.  

Ou seja, após as informações operacionais específicas de cada dia, devem ser 

apresentados e discutidos brevemente os aspectos de SMS necessários ou 

associados às tarefas específicas. 

A meta é realizar DDSMS todos os dias e atingir 100% dos trabalhadores em 

cada DDSMS.  Os DDSMS serão realizados diariamente às 7:30 h, no entanto, 

outros DDSMS podem ser feitos ao longo do dia antes que uma tarefa nova 

seja iniciada, visando discutir os aspectos de SMS específicos desta tarefa. 

Durante os DDSMS os trabalhadores envolvidos são consultados a respeito de 

dúvidas ou discussões sobre outros assuntos que não aqueles previstos nos 

temas iniciais.  Os DDSMS devem ser registrados em formulário específico, 

onde são especificados o tema, o instrutor e os participantes.  Cada 

participante deve assinar ao lado do seu nome neste registro.  No verso do 

formulário são anotadas sugestões e os comentários discutidos considerados 

relevantes. 
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A avaliação e análise crítica destes resultados devem ser feitas 

sistematicamente pelos instrutores, responsáveis e fiscais da TRANSPETRO, 

no sentido de implementar melhorias no processo ao longo dos trabalhos. A 

análise crítica final será realizada por profissional designado pela 

TRANSPETRO para elaborar relatório a respeito da eficiência do treinamento e 

da metodologia do mesmo. 

 

7.1.7. Inter-relação com Outros Programas e Programas 

Este Programa tem relação com (i) o Programa de Comunicação Social, pois 

os trabalhadores são parte do público alvo do mesmo; com (ii) o Programa 

Ambiental de Construção, já que os trabalhadores deverão seguir 

rigorosamente às recomendações estabelecidas neste; com o (iii) Programa de 

controle de Poluição, e com (iv) com o Programa de Gerenciamento de Riscos, 

da mesma forma. 

 

7.1.8. Atendimento à Legislação e Outros Requisitos 

Este Programa está em conformidade com a legislação ambiental vigente e 

aplicável de acordo com o disposto na Seção II.5 deste RAP e, em especial à: 

Lei Federal n° 6.938/81 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e da outras 

providencias. 

Lei Federal n° 7.347/98 - Disciplina a Ação Civil Pública de 

Responsabilidade Por Danos Causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor, 

a Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico e 

Paisagístico (Vetado) e dá outras Providências. 
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Lei Federal n° 9.795/99 - Dispõe sobre a Política Nacional de Educação 

Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências. 

Lei Federal n° 9.966/00 - Dispõe sobre  a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá 

outras providências. 

Lei Federal n° 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências (Lei de Crimes Ambientais). 

Resolução nº 293/01 do CONAMA - Dispõe sobre o conteúdo mínimo do 

Programa de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo 

originados em portos organizados, instalações portuárias ou terminais, dutos, 

plataformas, bem como suas respectivas instalações de apoio, e orienta a 

sua elaboração. 

Resolução nº 357/05 do CONAMA, revoga a Resolução nº 020/86 - 

Estabelece a classificação das águas doces, salobras e salinas, definindo 

ainda limites de contaminantes para os corpos d’água e os limites para 

lançamento de efluentes. 

Legislação Trabalhista e Normas de Segurança do Trabalho. 

 

7.1.9. Etapas e Locais dos Treinamentos 

O treinamento na fase de instalação do empreendimento será realizado nas 

instalações físicas do TASSE.  O treinamento consistirá de duas etapas 

básicas, quais sejam: 

 

Etapa 1 
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Semana anterior ao início do empreendimento – Curso Inicial (Palestra de 

Integração) para toda os trabalhadores envolvidos. Nesta etapa o trabalhador 

pode participar de mais de uma turma caso não atinja o aproveitamento de 

70% na primeira turma. 

 

Etapa 2 

Em cada dia durante toda a fase de instalação – Reforço Diário (diálogos 

Diários de Segurança Meio ambiente e Saúde). 

 

7.1.9.1. PTAT na fase de Operação  

A TRANSPETRO propicia aos seus trabalhadores diferentes modalidades de 

cursos e palestras em SMS com o fim de atingir o melhor desempenho nesta 

área. Além disto, desenvolve rotineiramente o treinamento dos seus 

operadores para a excelência em segurança e qualidade operacional. Dentre 

estas modalidades de treinamento, o Diálogo Diário de Segurança e Saúde, 

DDSMS, realizado em 100% dos dias de trabalho, é o instrumento diário de 

reforço dos princípios e requisitos normativos para a gestão de Qualidade, 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde.  O DDSMS será realizado a cada dia da 

futura vida útil deste empreendimento e deverá ser na fase de operação, da 

mesma forma que na fase de instalação, o reforço diário dos princípios de 

Qualidade e SMS e dos treinamentos específicos de desenvolvimento da força 

de trabalho.  Desta forma, em cada dia, durante toda a fase de operação, nas 

instalações do TASSE e nas instalações de apoio, deverá ocorrer o reforço 

diário através dos Diálogos Diários de Segurança Meio ambiente e Saúde. 

 

7.1.10. Recursos Necessários 

Recursos Físicos 

- Auditório para treinamento; 
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- Equipamentos áudios-visuais; 

- DVDs (DVD do histórico do Terminal, DVD sobre o gerenciamento de 

resíduos da TRANSPETRO, DVD sobre o uso correto de EPIs); 

- Material impresso (Cartilha das 15 Diretrizes de SMS (em anexo), Cartilha 

de Meio Ambiente, Cartilha de Gerenciamento de Resíduos, Cartilha para o 

uso de EPIs). 

Recursos Humanos 

- 02 Coordenadores; 

- 04  Palestrantes, 03 Técnicos e 01 Fiscal; 

- 02 Secretários. 

 

7.1.11. Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento e avaliação do PTAT serão realizados durante todo o 

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

os indicadores apresentados e a proposta pedagógica de cada atividade. 

Após a finalização da fase de Instalação será elaborado relatório técnico, 

conforme cronograma, com análise crítica e apresentação dos resultados. 

Durante a fase de operação os indicadores do Diálogo Diário de Segurança 

Meio Ambiente e Saúde serão avaliados mensalmente. 

 

7.1.12. Responsabilidade Institucional pela Implementação do 
Programa 

A implantação do Programa será de responsabilidade da Coordenação da Obra 

da Engenharia da PETROBRAS e da Coordenação local de MA da 

TRANSPETRO. 
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7.1.13. Responsáveis Técnicos pela Implementação do 
Programa 

Os responsáveis técnicos serão: 

-Coordenador de MA da TRANSPETRO no TASSE; 

-Gerente de MA da PETROBRAS ENGENHARIA em cargo da obra. 
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7.1.14. Anexo.  Cartilha das Quinze Diretrizes de SMS da 

PETROBRAS e TRANSPETRO.  
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