
TRABALHADORES PARTICIPAM DE TREINAMENTO AMBIENTAL NAS FRENTES DE OBRAS 

A realização de treinamentos ambientais que possibilitem, além da conscientização, o engajamento e o             

envolvimento dos trabalhadores, diretos e indiretos, da Eco101 para o desenvolvimento de um processo produtivo 

de maneira sustentável e ambientalmente responsável é um dos objetivos do Programa de Educação Ambiental 

dos Trabalhadores (PEAT) no âmbito da Licença de Operação da BR-101/ES/BA. O PEAT constitui pilar essencial 

ao Programa de Educação Ambiental que contempla ainda uma diretriz com foco nas comunidades lindeiras   

existentes ao longo do trecho sob administração da concessionária. Para tanto, mensalmente os treinamentos 

ambientais são realizados nos canteiros de obras das empresas AMARCO e CSO, responsáveis pelas obras de 

duplicação da rodovia nas cidades de Anchieta e Ibiraçu, respectivamente.   

Durante as atividades são abordados diversos temas nas áreas de saúde, segurança do trabalho e meio          

ambiente, por exemplo. Também são ministradas palestras sobre os demais programas ambientais                   

implementados pela concessionária como, por exemplo, o Programa de Proteção à Fauna, cujo conhecimento e 

participação direta por parte dos trabalhadores é fundamental para a obtenção de resultados satisfatórios. 

Além dos treinamentos, a equipe responsável pelo Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores participa 

regularmente do diálogo de saúde, meio ambiente e segurança do trabalho (DSMS) nos canteiros de obras,  

transmitindo informações pertinentes aos trabalhadores em temas variados. O DSMS é um momento de           

orientação e reflexão realizado minutos antes do início da jornada de trabalho, no qual os trabalhadores são     

estimulados a interagir expondo suas ideias e debatendo sobre os temas propostos. Ainda durante o DSMS os 

trabalhadores também recebem instruções sobre as atividades a serem desenvolvidas nas frentes de obras e os 

riscos inerentes a cada uma delas.   
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Ajudando o Brasil a chegar ao futuro. 


