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1  APRESENTAÇÃO 

1.1 FINALIDADE 

1.1.1 – Estabelecer métodos de classificação e quantificação dos resíduos gerados pela operação do Terminal 

Portuário do Pecém, e as formas de manuseio e segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, 

coleta, transporte e destinação final, tal qual preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

10.235/2010) e Resolução CONAMA nº 05/93, Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, Resolução RDC ANVISA 

nº 56/2008, Resolução ANTAQ nº 2190/2011, Instrução normativa nº 39 da VIGIAGRO de 2017.   Vale destacar 

que foi instituído o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e 

documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, que dispõe 

sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. 

1.2 ABRANGÊNCIA 

1.2.1 – Aos operadores de serviços do Terminal Portuário do Pecém e colaboradores da CIPP S/A. 

1.3 VIGÊNCIA 

1.3.1 - Este procedimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação. 

1.4 POLÍTICA AMBIENTAL 

1.4.1 - Incrementar o transporte intermodal de cargas a região, pela oferta de infraestrutura e de parcerias que 

resultem em desenvolvimento sócio-econômico para a população do estado do Ceará, em observância à 

legislação ambiental vigente, a prevenção a poluição e promovendo a melhoria contínua da qualidade ambiental 

do Terminal Portuário do Pecém. 

 



 
NORMA INTERNA CÓD: Versão 

DOC-NI-SMS-004 SMS 1 

NORMA 004 
 

Norma Nº 

DOC-NI-SMS-004 

Aprovação: 
 __/__ / 2021 

 

6 

Data Norma Substituída Responsável 

 
02/07/2021 

             
Setor de SMS 

 

 

2  ÁREA RESPONSÁVEL 

2.1- Coordenação de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da CIPP S/A. 
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3  DIRETRIZES 

3.1 – Este documento estabelece diretrizes para a o gerenciamento e controle de resíduos sólidos gerados na 

operação do TPP, desde a geração até o destino final, conforme descrito no item 5. 
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4  DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR E ATIVIDADE 

Razão Social:  Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP S/A 

CNPJ: 01.256.678/0001-00 

Endereço: Esplanada do Pecém s/n, Distrito do Pecém, São Gonçalo do Amarante/CE 

Telefone: (85) 33721630

 Contato: Ieda Passos Theophilo G. de Oliveira 

Atividade: Terminal Portuário 

. 
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5  PROCEDIMENTOS  

5.1 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO 

Esta Norma Interna estabelece as diretrizes e procedimentos para o gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados nas atividades de operação do Terminal Portuário do Pecém, observando sempre a eliminação de riscos 

e a proteção à saúde do trabalhador e ao meio ambiente, atendendo às seguintes etapas: 

 Diagnóstico dos resíduos gerados;

 Geração: Classificação e quantificação;

 Manuseio e segregação;

 Acondicionamento;

 Armazenamento temporário;

 Coleta e transporte

 Tratamento e disposição final;

 Registro, monitoramento e controle;

 Definição de Responsabilidades no Gerenciamento de Resíduos;

 Treinamento de pessoal.

Para o gerenciamento dos resíduos sólidos são priorizadas ações que contemplem a quantificação dos resíduos 

sólidos gerados, o detalhamento dos sistemas de controle de resíduos, as formas e locais de armazenamento 

temporário e de disposição final, garantindo rastreabilidade dos resíduos gerados. 

As diretrizes operacionais dos resíduos gerados nas embarcações são estabelecidas através do documento 

POP 004 (Procedimento Operacional Padrão para Retirada de Resíduos de Embarcações, anexo I). Mas vale 

destacar que os resíduos sólidos de interesse da fiscalização da VIGIAGRO, sendo de embarcações 

estrangeiras, assim como consta abaixo, só poderá ser retirado mediante comprovação de destinação final 

através de incineração, autoclavagem ou qualquer outro procedimento aprovado pelo MAPA. São eles: a) 

apreensões de produtos de interesse agropecuário, transportados como bagagem ou encomenda; b) retirada de 

lixo de bordo, restos e sobras de alimentos de aeronaves, embarcações e veículos terrestres, bem como de 

outros meios de transporte; e c) varredura e retirada de resíduos, restos de alimentos, cama e forragem de 

animais vivos, além de outros materiais agregados ou no interior de contentores, aeronaves, embarcações e 

veículos terrestres, bem como outros meios de transporte. NOTA: Os resíduos citados acima não poderão ser 
reutilizados ou reaproveitados. – Apenas empresas credenciadas PSD, devidamente licenciada, para as 

destinações exigidas pela VIGIAGRO poderão efetuar a retirada dos resíduos orgânicos de navios estrangeiros 

(longo curso). 
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5.2 5.2 – DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS GERADOS 

O diagnóstico dos resíduos foi elaborado com base nos dados expressos no Relatório Anual dos Programas e 

Planos Ambientais do Plano Básico Ambiental – PBA Integrado. De forma geral, se estima que são produzidos 

durante a operação do Terminal Portuário do Pecém os resíduos sólidos contemplados na Tabela 1, que se 

refere à geração de resíduos no ano de 2020, pelas atividades diretas da CIPP, seus operadores portuários e 

resíduos de oriundas das embarcações.  
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Tabela 1 – Diagnóstico dos resíduos gerados no terminal. 

Fonte geradora 
Classe (NBR 

10004/04) 
Tipologia Quantitativo Destinação Final 

CIPP 

I 
Estopas, mantas, 
baldes de óleo, 

tinta verniz. 
6 m³ Coprocessamento 

IIA 

Papel e plástico 45 m³ Reciclagem 

Madeira 45 m³ Reciclagem 

Pneus inservíveis 20 unidades Coprocessamento 

Resíduo comum 2.168 m³ Aterro sanitário 

IIB 

Sucata metálica 35 m³ Reciclagem 

Resíduo de 
construção civil 

195,9 m³ Aterro RCS 

Operadoras 

I 

Resíduos 
contaminados e 

embalagens com 
óleo, graxa, tinta, 

etc 

496 m³ Coprocessamento 

Lâmpadas 304 unidades 
Descontaminação 

e reciclagem 

Óleo Lubrificante 
Usado 

64,6 m³ Rerrefino 

IIA 

Resíduo Comum 1.012,6 m³ Aterro sanitário 

Carvão inservível 282 m³ Aterro sanitário 

Madeira 2.662,6 m³ Reciclagem 

Papel e plástico 5 m³ Reciclagem 

Pneus inservíveis 986 unidades Coprocessamento 

IIB Sucata metálica 299,2 m³ Reciclagem 

Embarcações 

I 

Estopas, mantas, 
baldes de óleo, 

tinta verniz 
36,59 m³ Coprocessamento 

Lâmpadas 1.917 unidades 
Descontaminação 

e reciclagem 

IIA 

Papel e plástico 108,81 m³ Reciclagem 

Madeira 15 m³ Reciclagem 

Resíduo comum 354,5 m³ Aterro sanitário 

IIB 
Sucata metálica 17,8 m³ Reciclagem 

Vidro 11 m³ Reciclagem 

5.3 GERAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO 

O gerenciamento dos resíduos sólidos atende a Resolução CONAMA nº 5 de 1993, Resolução CONAMA nº 275 

de 2001, Resolução CONAMA nº 313 de 2002, onde o objetivo prioritário é gerar o mínimo possível de resíduos, 

e secundariamente a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, considerando a seguinte classificação apresentada pela NBR 

10004/2004 onde os resíduos são classificados em: 
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a. Resíduos de Classe I – Perigosos; 

b. Resíduos de Classe II – Não perigosos; 

c. Resíduos de Classe IIA – Não Inertes; 

d. Resíduos de Classe IIB – Inertes. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 5 de 1993, também são classificados os resíduos sólidos que 

apresente risco a saúde pública: 

• • Resíduos do grupo A - são gerados, na área portuária, em cargas abandonadas 

e são também coletados de navios procedentes de áreas endêmicas de cólera 

(RDC 351/02) ou que contenham pragas e/ou doenças zôo e fitossanitárias, 

previamente definido pelo Ministério da Agricultura. 

• • Resíduos do grupo B – são gerados na área portuária, em oficinas de 

manutenção e coletados de navios e plataformas procedentes das casas de 

máquinas, basicamente constituídos por embalagens e trapos oleosos. 

• • Resíduos do grupo C – são resíduos radioativos. A CIPP S.A não gera nem 

coleta resíduo deste grupo. 

• • Resíduos do grupo D – são gerados em todos os ambientes, ou seja, na área 

portuária, nas áreas administrativas de empresas e serviços públicos instalados, 

em navios e plataformas. 

 

5.4 MANUSEIO E SEGREGAÇÃO 

Os resíduos gerados durante a operação portuária serão separados previamente no local de sua geração, e 

serão armazenados em contentores (contêineres) disponibilizados pela CIPP S.A localizados em locais 

específicos para coleta, e diferenciados pelo grupo de resíduo gerado, Classe I e II. Os resíduos coletados de 

embarcações já vêm segregados por grupo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Contâineres disponibilizados para 
segregação de resíduos. 
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5.5 ACONDICIONAMENTO 

O acondicionamento dos resíduos é realizado conforme preconiza a Resolução CONAMA n° 275/2001, que 

estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e 

transportadores, bem como para as campanhas de coleta seletiva (Figura 2 e Figura 3). As cores 

estabelecidas pela resolução são: 

 

Figura 2 – Código de cores para diferentes tipos de resíduos. 

 

 

5.6 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 

Não existe armazenamento temporário ou estação de transbordo no Terminal Portuário do Pecém, pois a CIPP 

S.A optou pela coleta em dias alternados (segundas, quartas e sextas-feiras) dos seus resíduos. Os contentores 

presentes na área portuária variam conforme a operação e quantidade de resíduo a ser gerado. 

Os resíduos gerados contam com locais específicos para armazenamento antes do destino final, objetivando 

conferir segurança no seu armazenamento temporário. 

Figura 3 – Coleta seletiva. 
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Para o correto armazenamento de resíduos serão observadas todas as recomendações das seguintes normas 

da ABNT, incluindo o uso de equipamentos de proteção. 

• NBR 12235 - Dispõe sobre o armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

classe I; 

• NBR 10004 – Classificação de Resíduos Sólidos; 

• NBR 11174 - Armazenamento de Resíduos Classe IIA - não inertes e Classe IIB 

– inertes. 

5.7 COLETA E TRANSPORTE 

A coleta dos resíduos sólidos gerados no TPP é realizada por diversas empresas credenciadas neste terminal, 

sendo que especificamente os resíduos gerados pela CIPP S.A são coletados pela empresa BRASLIMP. 

responsável pelos resíduos não perigosos classe IIA e IIB em geral e resíduos perigosos, entretanto há outras 

empresas credenciadas que coletam resíduos dos operadores portuários, tais como as citadas abaixo: 

✓ ECO+ Serviços Ambientais Imobiliária LTDA; 

✓ Transcidade Serviços Ambientais Eireli.   

✓ Braslimp Transportes Especializados LTDA 

A CIPP S.A é responsável pela gestão dos resíduos, e pode ter a empresa coletora substituída e/ou alterada, 

tendo em vista o lançamento periódico de licitações para contratação de empresa que prestam este serviço. 

Nas áreas onde os resíduos são gerados, são definidos pontos de coleta e recipientes para seu 

acondicionamento de forma a garantir adequada segregação. A coleta de resíduos é realizada de forma a 

atender as diferentes formas de acondicionamento, ajustadas para o volume e o tipo de resíduo gerado por área. 

As coletas serão realizadas em dias alternados (segundas, quartas e sextas-feiras) pela contratada, em horário 

previamente definido, a fim de que os resíduos estejam acondicionados e prontos para serem coletados (Figura 

4). 

Com relação ao transporte dos resíduos operacionais ou mesmo de embarcação os mesmos são coletados 

conforme sua demanda independente do dia ou horário. 
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5.8 TRATAMENTO DOS RESÍDUOS/DISPOSIÇÃO FINAL 

Atualmente não existe tratamento de resíduos sólidos no Terminal Portuário do Pecém. Os resíduos da CIPP 

S.A são coletados pela BRASLIMP e destinados em função da natureza do resíduo, como reciclagem, aterro 

sanitário ou ao coprocessamento da Usina Cimenteira, na cidade de Sobral ou em Quixeré, e ao Aterro Sanitário 

Metropolitano de Caucaia – ASMOC. 

No CTRP são tratados os resíduos dos grupos A, pelo método de incineração. 

Os resíduos do grupo D são encaminhados diretamente para o Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia – 

ASMOC e os resíduos dos grupos A e B, após tratamento por incineração, têm suas cinzas também 

disponibilizadas no Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia – ASMOC. 

Os resíduos do grupo B são encaminhados para blindagem e posteriormente para o coprocessamento na Usina 

Cimenteira.  

Figura 4 – Retirada de resíduos. 
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5.9 REGISTRO, MONITORAMENTO E CONTROLE 

Para controle dos resíduos gerados são elaborados formulários e/planilhas de produção diária dos 

resíduos e manifestos de carga durante toda a operação do Terminal Portuário do Pecém, com o 

objetivo de discriminar a quantidade de resíduos produzida por classe, a empresa contratada para 

transporte dos mesmos e o local de destinação final. 

As informações são preenchidas pela empresa contratada para a coleta de resíduos da CIPP S.A, 

assinadas pelos responsáveis pela coleta e responsáveis da CIPP S.A através do formulário Certificado 

de Retirada de Resíduo. 

Esses dados serão consolidados mensalmente com vistas a elaborar um inventário de geração de 

resíduos e anualmente será encaminhado um relatório ao órgão fiscalizador. 

A metodologia, de registro e controle, possibilitará: 

• • Quantificação dos resíduos gerados durante a operação do terminal portuário, 

possibilitando a aplicação de medidas corretivas com vistas à redução do 

consumo de insumos e o desperdício de materiais; 

• • Rastreamento dos resíduos gerados, observando a disposição correta de 

acordo com a classificação do resíduo; 

• • Verificação do atendimento a legislação ambiental aplicável por parte das 

empresas responsáveis pelo transporte/destinação final dos resíduos. 

Vale destacar que a Portaria Nº 280, DE 29 DE JUNHO DE 2020 Instituiu o Manifesto de Transporte 

de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e 

operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. O MTR é uma ferramenta 

online, auto declaratório, válido no território nacional, emitido pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre a Gestão de Resíduos Sólidos - SINIR.  

5.10 TREINAMENTOS 

O manejo dos resíduos sólidos vem sendo realizado pelas prestadoras de serviço instaladas no 

empreendimento, de modo que os treinamentos específicos deverão ser ministrados por estas 

empresas terceirizadas. 
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5.11 DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Os resíduos gerados no Terminal Portuário do Pecém são oriundos de três fontes geradoras: CIPP 

S.A, Operadores Portuários e Embarcações. Neste sentido, faz-se necessário estabelecer 

responsabilidade e competências no que concerne as etapas da gestão dos resíduos. 

A Tabela 2 apresenta as responsabilidades das fontes geradoras na gestão dos resíduos do Terminal 

Portuário do Pecém. 

Tabela 2 – Definição de responsabilidades na gestão dos resíduos gerado no TPP. 

Fonte Geradora/Etapas CIPP S.A Operadoras Embarcações 

Segregação Colaboradores em geral Colaboradores em geral Tripulação 

Acondicionamento Colaboradores em 
limpeza 

Serviços gerais Tripulação 

Armazenamento 
temporario 

Colaboradores em 
limpeza 

Serviços gerais Tripulação 

Coleta e transporte Núcleo ambiental Núcleo ambiental PSO’s Agente de navegação 

Manifestro de transporte 
de resíduos 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Certificado de retirada 
de resíduos 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Prestador de serviços 
diversos 

Certificado de 
destinação final 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Prestador de serviços 
diversos (PSD) 

Monitoramento e 
controle 

Núcleo ambiental Núcleo ambiental CIPP Núcleo ambiental CIPP 

Treinamento Núcleo ambiental Núcleo ambiental PSO Tripulação 
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02/07/2021 

             
Setor de SMS 

 

 

5.12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Com os dados dos resíduos gerados serão elaborados formulários e/planilhas de produção diária dos resíduos 

e manifestos de carga durante toda a operação do TPP, sendo estes consolidados mensalmente com vistas a 

elaborar um inventário de geração de resíduos. 

Anualmente serão elaborados relatórios consolidados do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

estes enviados ao IBAMA pela Gestão Ambiental do empreendimento. 

 



NORMA INTERNA CÓD: Versão 

DOC-NI-SMS-004 SMS 1 

NORMA 004 Norma Nº 

DOC-NI-SMS-004 

Aprovação: 
 __/__ / 2021 

19 

Data Norma Substituída Responsável 

02/07/2021 Setor de SMS 

6  ANEXOS 

Anexo I – POP-04 – Retirada de resíduos de embarcação.



 

 

 

  

Procedimento Operacional Padrão - POP 

RETIRADA DE RESÍDUO DE EMBARCAÇÃO 

Rev Data Folha Descrição Elaborado Verificado Aprovado 

0 15/10/2018 - Emissão inicial. 

Comissão de 

Desenvolvimento 

Operacional 

Ieda Passos 
Waldir 

Sampaio 

1 01/07/2019  Formatação    

2 29/06/2021  Formatação e alteração sugerida MAPA 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Operacional 

Ieda Passos  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado por: 

CIPP S.A: Setor de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Setor Operacional. 
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Emissão 

15/10/2018 

Aprovação 

 

 

Assinatura Diretor da Área 

RETIRADA DE RESIDUO DE EMBARCAÇÃO 

1. OBJETIVO:  

Descrever os meios para a operação de retirada de resíduo de embarcação, visando à proteção do 

meio ambiente e segurança do trabalho. 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:  

Todos os berços de operações do TPP. 

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:  

 Portaria NR-29, e NR-35 do MTE; 

 Politica Nacional de Meio Ambiente 6938/81 e Lei de Crimes Ambientais 9605/98; 

 Norma de Exploração do Terminal Portuário do Pecém, V2016.1; 

 Ordens de Serviço das funções envolvidas nesta operação. 

 CONSIDERANDO que a legislação ambiental brasileira determina que os Terminais 

Portuários devam possuir os meios adequados para o recebimento e tratamento dos diversos 

tipos de resíduos e para o combate da poluição, em especial: a Lei Federal 9.966 de 28 de 

abril de 2000, em seu art. 5º, o Decreto Federal 4.136 de 20 de fevereiro de 2002, Lei nº 

12.305 de 2 de agosto de 2010, Decreto Federal nº 2.508 de 4 de março de 1998, e 

Resolução ANTAQ n.º 2.190 de 28 de julho de 2011. 

 Instrução Normativa n 39 da VIGIAGRO de 2017 

  

4. RESPONSABILIDADES:  

 As normas e os procedimentos deverão ser obedecidos por todos os responsáveis, supervisores e 

agentes de navegação, sejam integrantes de prestadoras de serviço operacional, prestadoras de 

serviço acessório e atividades subcontratadas tais como: transportadoras, empresas de locação de 

equipamentos e outros. 

5. DEFINIÇÕES:  
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 Autoridade Portuária: é a responsável perante ANTAQ pelo controle e fiscalização da prestação 

do serviço de coleta de resíduos de embarcações, gestão das informações sobre este serviço e 

aplicação da legislação pertinente.  

 Gerador de Resíduos: embarcações, instalações, plataformas e afins, cujo responsável é pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente demandante de serviço de 

retirada de resíduos em instalação portuária brasileira.  

 Empresa Coletora de Resíduos: pessoa jurídica, de direito público ou privado, habilitada perante 

os órgãos competentes, credenciada pela AUTORIDADE PORTUÁRIA para a prestação de 

serviço de retirada de resíduos de embarcações em instalação portuária brasileira.  

 Resíduos de Embarcação: resíduos sólidos, semi-sólidos ou pastosos, e líquidos gerados 

durante a operação normal da embarcação, tais como: resíduo hospitalar ou de saúde, água de 

lastro suja, água oleosa de porão, mistura oleosa contendo químicos, resíduos oleosos (borra), 

água com óleo resultante de lavagem de tanques, crosta e borra resultante da raspagem de 

tanques, substâncias químicas líquidas nocivas, esgoto e águas servidas, lixo doméstico 

operacional, resíduos de limpeza de sistemas de exaustão de gases e substâncias redutoras da 

camada de ozônio;  

 Credenciamento: procedimento administrativo pelo qual a EMPRESA COLETORA DE 

RESÍDUOS é qualificada pela AUTORIDADE PORTUARIA para prestar serviços de retirada de 

resíduos de embarcações em instalação portuária brasileira, informado pelos dados técnicos e 

jurídicos da empresa, pelas habilitações perante os órgãos ambientais e outras autoridades 

competentes, quando couber, e pela descrição do processo adotado para a retirada de resíduos 

para o qual busca CREDENCIAMENTO, inclusive os procedimentos adotados em situações de 

emergência;  

 Serviço de Retirada de Embarcação: serviço prestado por EMPRESA COLETORA DE 

RESÍDUOS credenciada pela AUTORIDADE PORTUARIA, consistindo em: transbordo para outro 

meio de transporte, recebimento em terra por pessoal habilitado e equipamento adequado, seu 

tratamento em local apropriado quando exigido por legislação pertinente, manutenção da 

segregação, e transporte para o local de destino final apropriado, normalmente localizado fora da 

instalação portuária;  

 Certificado do Retirada de Resíduo de Embarcação: é o documento padrão expedido pela 

EMPRESA COLETORA DE RESÍDUOS, o qual deverá conter todas as informações relacionadas 
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com a retirada de resíduos da embarcação, a partir da coleta a bordo até a entrega formal dos 

resíduos para destinação final;  

 Registro das Operações de Retirada de Resíduos: conjunto de dados ou informações, 

inclusive documentos comprobatórios, que identificam todas as informações referentes ao serviço 

de retirada de resíduos de embarcações, incluindo o seu certificado.  

 Unidade de Segurança, Saúde e Meio Ambiente e Comissão de Credenciamento: área 

responsável pelo CREDENCIAMENTO, fiscalização e acompanhamento das atividades de 

retirada de resíduos, para o qual devem ser direcionados todos os documentos, solicitações e 

informações, inclusive de caráter emergencial, com os seguintes contatos: 

 EPI: Todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho; 

 Espaço Confinado: Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para 

ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação 

existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou 

enriquecimento de oxigênio; 

 Trabalho em Altura: Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m 

(dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda; 

 Braço giratório de coluna (PAU DE CARGA): Equipamento que possibilita atender as 

embarcações no embarque de suprimento, ou na retirada de resíduo de acordo com a 

necessidade da embarcação variando com relação a comprimento e distância de alcance. 

 Prestador de Serviço Acessório (PSA): Pessoa jurídica devidamente credenciada pela 

CEARÁPORTOS para a execução do Serviço Acessório.  

 Prestador de Serviço Operacional (PSO): pessoa jurídica devidamente credenciada e 

autorizada pela CEARÁPORTOS para a execução do serviço Operacional ou conjuntamente o 

Acessório. 

 PSP: Porto sem Papel 

 Big Bag: Contentor flexível feito de material resistente utilizado para transporte acondicionamento 

de resíduos. 

 VIGIAGRO: Vigilancia Agropecuaria Internacional 
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6. POSSÍVEIS RISCOS:  

TIPO AGENTE 

Físico Ruído, calor e radiação não ionizante (luz solar). 

Químico 
Poeira mineral (carvão e minério de ferro) e gases 

tóxicos. 

Biológico 
Bactéria, vírus, fungos, protozoários, helmintos, 

etc. 

Ergonômico 
Posturas inadequadas, trabalho noturno e 

jornadas prolongadas. 

Acidentes 

Queda da carga movimentada; Choques com 

materiais e equipamentos; Queda em altura; 

Incêndio. 

7. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):  

 Olhos e Face: Óculos de segurança com lente incolor, fumê ou âmbar; 

 Pele: Fardamento com manga longa, faixas reflexivas e luvas de segurança; 

 Respiratório: máscara semifacial; 

 Outros EPI’s: Protetor auricular tipo plugue ou concha (caso necessário); calçado de segurança de 

couro com solado bidensidade e biqueira de aço; capacete de segurança modelo boné com jugular; 

colete com material refletivo. 

8. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC):  

 Sinalização e isolamento de segurança da área com cones ou barreiras, de forma a alertar 

todas as pessoas na área de operação; 

 Nos casos em que a faixa de trânsito de pedestre esteja dentro do raio de movimentação da 

carga, esta deverá ser sinalizada. 

9. SETORES ENVOLVIDOS:  

 Operações; 

 Segurança do Trabalho e Meio Ambiente; 

 Segurança Patrimonial. 

10. DESCRIÇÃO:  
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Apenas empresas credenciadas-PSD, devidamente licenciada, para as destinações exigidas pela 

VIGIAGRO poderão efetuar a retirada dos resíduos orgânicos de navios estrangeiros( longo curso). 

As empresas coletoras de resíduos deverão obrigatoriamente, seguir as seguintes orientações:  

10.1 A EMPRESA COLETORA DE RESÍDUO deverá possuir seguro contra sinistros ambientais, que 

deverá abranger todas as possibilidades de danos ambientais que possam ocorrer na operação de 

retirada de resíduos no TERMINAL, no qual deverá englobar o ressarcimento de custos decorrentes 

de atendimento emergenciais e danos causados por vazamentos, derramamentos e contaminações 

por resíduos;  

10.2. Em caso da necessidade de uso da embarcação para a retirada de resíduo será solicitado a 

Cópia do Termo de Autorização emitido pela ANTAQ para operar como empresa brasileira de 

navegação, na navegação de apoio portuário, no caso de retirada de resíduo por embarcação; 

10.3. Em caso de retirada de resíduos líquidos ou sólidos, a empresa contratada pelo Armador ou 

seu preposto deverá encaminhar a COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO, o Certificado de Destinação Final de Resíduos, em até 48 horas (quarenta e oito) horas 

após a prestação dos serviços, sob pena de não ser permitida nova operação no TERMINAL;  

10.4. No caso de retirada de óleo lubrificante usado de embarcação, faz-se necessário a 

apresentação da autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

(conforme art. 3º, §5º, da Res. ANTAQ 2.190); 

10.5. No caso retirada de agua oleosa de embarcação, onde a embarcação não se encontre cercada 

com barreiras de proteção do tipo Seafence, é necessário que o Comandante da Embarcação ou seu 

representante (agência de navegação) solicite a contratação da equipe da PSD de emergência 

ambiental através do serviço de Prontidão Operacional. 

10.6. A retirada de resíduos de bordo deverá ser solicitada pelo Comandante da Embarcação ou seu 

representante (agência de navegação) à empresa credenciada de resíduo e incluir a solicitação no 

PSP. A empresa credenciada de resíduo fará a solicitação para a UNIDADE DE SEGURANÇA, 

SEGURANÇA DO TRABALHO e MEIO AMBIENTE através do SIC-TOS; 

10.7. A EMPRESA COLETORA DE RESÍDUOS devidamente credenciada, deverá informar a CIPP 

SA, a previsão de início e término da retirada de resíduos da embarcação, antes da prestação do 

serviço através da abertura de uma Ordem de Serviço na plataforma do SIC TOS; 

Vale destacar que a Portaria Nº 280, DE 29 DE JUNHO DE 2020 Instituiu o Manifesto de Transporte 

de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e 
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operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. O MTR é uma 

ferramenta online, autodeclaratório, válido no território nacional, emitido pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos - SINIR. 

Os resíduos sólidos de interesse da fiscalização da VIGIAGRO, sendo de embarcações estrangeiras 

(longo curso), assim como consta abaixo, só poderão ser retirado mediante comprovação de 

destinação final através de incineração, autoclavagem ou qualquer outro procedimento aprovado pelo 

MAPA. São eles: a) apreensões de produtos de interesse agropecuário, transportados como 

bagagem ou encomenda; b) retirada de lixo de bordo, restos e sobras de alimentos de aeronaves, 

embarcações e veículos terrestres, bem como de outros meios de transporte; e c) varredura e 

retirada de resíduos, restos de alimentos, cama e forragem de animais vivos, além de outros 

materiais agregados ou no interior de contentores, aeronaves, embarcações e veículos terrestres, 

bem como outros meios de transporte. NOTA: Os resíduos citados acima não poderão ser 

reutilizados ou reaproveitados. 

 

10.8 Precauções necessárias durante a operação: 

 A retirada de resíduo poderá ser realizada por meio de caminhão munck, pau de carga. Os 

operadores deverão ter habilitação e ser treinados e capacitados para operar na retirada de 

resíduos sólidos;  

  O guindaste do navio, mais conhecido como pau de carga, deverá está em perfeito estado de 

conservação. A retirada de resíduos sólidos deverá ser feita por meio de big bags; 

 Em caso de incidência de chuva a operação de retirada de resíduo poderá ser suspensa; 

  Qualquer situação anormal, a CIPP SA deverá ser informada e avaliará a viabilidade da 

modificação; 

 Os big bags deverão ser estanques, não sendo admitida nenhuma fuga de material no percurso do 

navio ao píer;  

 O resíduo não poderá apresentar umidade suficiente para escorrer durante o transporte;  

 Durante a operação e após o fim da mesma, o píer e o convés do navio devem ser constantemente 

limpos, desprovidos de resíduos; 

 Todo resíduo coletado na operação deverá ser acondicionado em contentores de empresas 

especializadas em transporte de resíduos. Não será admitido o acúmulo de resíduos da operação 
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fora dos contentores;  

 Os caminhões utilizados na operação de retirada de resíduos devem apresentar boas condições e 

não devem permitir fuga de material.   

  O setor de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho efetuará vistorias de forma amostral nos 

caminhões e nas operações de retirada de resíduo; 

 Os funcionários deverão utilizar todos os EPI’s obrigatórios para execução do trabalho; 

 Observar atentamente os cuidados com a área de movimentação de cargas e comunicar 

imediatamente ao Supervisor, ao Conferente ou ainda ao Técnico de Segurança do Trabalho 

quanto as condições inseguras encontradas para a operação, dando ciência à CIPP SA; 

 Na ocorrência de qualquer CONDIÇÃO ANORMAL (condição não-prevista, que impeça a 

realização da operação com segurança, que esteja abaixo dos padrões mínimos de segurança ou 

ainda que contrarie toda e qualquer instrução da Norma Regulamentadora NR-29) a operação 

deverá ser paralisada IMEDIATAMENTE e o fato deverá ser comunicado ao responsável pela 

operação ao CCO e ao Setor de Meio Ambiente Segurança do Trabalho da CIPP SA para 

avaliação da condição supracitada e adoção de medidas corretivas; 

 A CIPP SA poderá alterar, modificar, acrescentar, suprimir este documento em qualquer tempo 

hábil de acordo com suas necessidades ou interesse coletivo. Os casos omissos deste documento 

serão resolvidos pela CIPP SA. 

11. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:  

Quando o resíduo é retirado, alguns eventos podem ocorrer: 

 A queda de resíduo em função de mau acondicionamento nos big bags. 

 Vazamento de óleo lubrificante usado. 

12. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:  

  Durante a transferência de resíduos inflamáveis faz-se necessário a adoção de procedimentos 

para controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática.  

 Nas operações de transferência de resíduos inflamáveis é necessário que sejam adotados 

procedimentos e medidas de controle operacional para eliminar ou minimizar a emissão de 

vapores e gases inflamáveis geradas durante o recolhimento. 

13. CONTATOS EM CASO DE EMERGENCIA:  

Centro de Controle de Operações (CCO): (85) 3372-1555 / (85) 99911-9654 
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Engenheiro Operacional de Plantão: (85) 3372-1655 / (85) 98878-8619 

Técnico de Segurança do Trabalho de Plantão: (85) 3372-1638 / (85) 98902-3487 

Gerente de Segurança Patrimonial: (85) 3372-1761 / (85) 98746-3324 

Ambulância Nordeste Emergências: (85) 98778-1138 

 

 

ESTE DOCUMENTO PASSA VIGORAR A PARTIR DA DATA DE APROVAÇÃO. 

 



Anexo II – Relatório do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – CIPP/2020. 
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1.1 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES 

LÍQUIDOS 

1.1.1 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

1.1.1.1 Justificativa 

O Subprograma se justifica pela necessidade de gerenciamento do manejo dos resíduos 

sólidos gerados durante a instalação e operação do Terminal Portuário do Pecém – TPP, 

visando monitorar as formas adequadas de seu acondicionamento, segregação, transporte e 

destinação final. 

1.1.1.2 Objetivo 

Apresentar métodos de classificação e quantificação dos resíduos gerados pela operação do 

TPP, e as formas de manuseio e segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, 

coleta, transporte e destinação final, tal qual preconiza a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei Nº 12.305/2010) e Resolução CONAMA Nº 05/93. 

1.1.1.2.1 Objetivos Específicos 

Estabelecer diretrizes para a o gerenciamento e controle de resíduos sólidos gerados na 

operação do TPP, desde a geração até o destino final. 

1.1.1.3 Objeto 

O objeto é a gestão e gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados no Terminal 

Portuário do Pecém. 

1.1.1.4 Atividades Desenvolvidas e Resultados  

1.1.1.4.1 Treinamento de Pessoal  

As empresas que atuam na coleta, armazenamento e transporte de resíduos mantêm 

atualizado o treinamento de suas equipes quanto as etapas pertinentes ao adequado 

gerenciamento dos resíduos. Os motoristas que atuam no transporte de cargas perigosas 

(resíduos Classe I e A) possuem curso MOPP – Movimentação e Operação de Produtos 

Perigosos. Os colaboradores envolvidos na geração e segregação são treinados quando do 

ingresso em sua respectiva área de trabalho, por meio do treinamento de integração e, ainda, 

nos Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMS) realizados em campo, 

onde também são abordados temas de conscientização ambiental. Os registros de 

treinamentos realizados pelas operadoras portuárias e prestadoras de serviço atuantes no 
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terminal são apresentados de forma integrada ao Programa de Educação Ambiental aos 

Trabalhadores – PEAT. 

Conforme descrito anteriormente, mantendo como ferramenta de gestão ambiental, em 2020 

deu-se continuidade às reuniões periódicas (Figura 1 e Figura 2) entre representantes das 

equipes de Gestão Ambiental das empresas que atuam no Terminal Portuário do Pecém – 

sendo estes, membros do empreendedor CIPP S.A., empresa consultora (MRS Estudos 

Ambientais), operadores portuários (Tecer, APM Terminals, Unilink, VLI Logística) e os 

Prestadores de Serviços Diversos - PSD (Cidade Limpa, Braslimp, Eco+ e Oceanpact), tendo 

como objetivos principais para este programa, a padronização da geração dos dados, a 

consolidação e o monitoramento constante da gestão dos resíduos sólidos gerados durante 

a operação do terminal e sua destinação final. Devido a pandemia (Covid 19), a partir do mês 

de abril de 2020, as reuniões foram realizadas de forma online, a fim de se evitar a proliferação 

do vírus e garantir a segurança de todos os colaboradores. Durante as reuniões foram 

abordados diversos assuntos pertinentes às etapas do gerenciamento de resíduos, bem como 

a metodologia de entrega dos dados quantitativos e suas evidências. 

 

Figura 1 – Reunião da Gestão Ambiental do Porto 
do Pecém realizada no dia 27/02/2020. 

 

 

Figura 2 – Reunião da Gestão Ambiental do Porto 
do Pecém realizada no dia 29/09/2020. 

Além disso, os treinamentos e sensibilização dos colaboradores, realizados em integração 

com outros programas ambientais, visam a melhoria do adequado manejo e segregação, o 

que, consequentemente, resulta na viabilização da reciclagem e reaproveitamento de 

materiais. 

1.1.1.4.2 Geração: Classificação e Quantificação 

O gerenciamento dos Resíduos Sólidos atende a Resolução CONAMA nº 5 de 1993, 

Resolução CONAMA nº 275 de 2001, Resolução CONAMA nº 313 de 2002. O objetivo 

prioritário é gerar o mínimo possível de resíduos, e secundariamente a reutilização, a 

reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, considerando a seguinte classificação apresentada pela NBR 10004/2004 onde 

os resíduos são classificados em: 
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a. Resíduos de Classe I – Perigosos; 

b. Resíduos de Classe II – Não perigosos; 

Resíduos de Classe IIA – Não Inertes; 

Resíduos de Classe IIB – Inertes. 

De acordo com o Resolução CONAMA nº 5 de 1993, que classifica os resíduos sólidos que 

apresentam risco a saúde pública, para o ano de operação de 2019 é possível afirmar que: 

• Resíduos do grupo A – não foram gerados na área portuária resíduos 

provenientes de cargas abandonadas ou coletados de navios procedentes de 

áreas endêmicas de cólera (RDC 351/02) ou que contenham pragas e/ou 

doenças zoo e fitossanitárias, previamente definido pelo Ministério da Agricultura. 

• Resíduos do grupo B – foram gerados na área portuária, sendo considerados 

os de Classe I, em oficinas de manutenção e/ou coletados de navios e 

plataformas procedentes das casas de máquinas, basicamente constituídos por 

embalagens e trapos oleosos. 

• Resíduos do grupo C – A CIPP S.A não gera e não coleta resíduos radioativos. 

• Resíduos do grupo D – foram gerados nos prédios administrativos, pátios e 

píeres e embarcações, considerados neste gerenciamento como resíduos 

comuns e os recicláveis. 

Os resíduos sólidos gerados nas atividades de operação correspondem àqueles gerados nos 

prédios administrativos da CIPP S.A, pátios, píeres 1 e TMUT, bem como aos pertinentes às 

atividades de suas empresas operadoras, que além de atuarem nesses locais, operam os 

guindastes, descarregadores de granel e esteiras tubulares. O píer 2 – Terminal GNL, não é 

contemplado nesse processo de licenciamento e, portanto, não são abrangidos pela presente 

gestão, de modo que as informações de sua operação são apresentadas em relatório 

específico de atendimento de seu respectivo licenciamento. 

Além disso, são considerados ainda os resíduos gerados nas embarcações cujo descarte se 

faz necessário após a chegada ao terminal. Quando isso ocorre, a agência responsável pela 

atracação da embarcação viabiliza a coleta, o transporte e destino desses resíduos. Tais 

resíduos variam de acordo com a atividade da embarcação, modelo, espaço, tempo em mar, 

e outros fatores. 

Nos itens a seguir são descritas as etapas do gerenciamento correspondentes à classificação 

e quantificação dos resíduos gerados na operação deste terminal portuário. 

1.1.1.4.3 Manuseio e Segregação 

Os resíduos gerados durante a operação portuária são separados previamente no local de 

sua geração e são acondicionados temporariamente em tambores ou diretamente nos 

contentores diferenciados por cores, conforme a Resolução CONAMA n° 275/2001, 

disponibilizados pelas empresas responsáveis pela coleta e transporte de resíduos. Os pontos 



 

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DOS 
PROGRAMAS AMBIENTAIS DA OPERAÇÃO DO 
TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM - 2020 - (LO 

Nº 167/2001 – 2ª RENOVAÇÃO - 6ª 
RETIFICAÇÃO)   

 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda 
www.mrsambiental.com.br 

4 

 

de coleta são indicados pela CIPP SA, e pelas empresas operadoras de modo que melhor 

atenda a acessibilidade dos colaboradores envolvidos nas atividades que geram os 

respectivos resíduos. Os resíduos coletados de embarcações já vêm segregados por grupo e 

são coletados diretamente pela transportadora, que já os encaminha para o destino ou 

disposição adequada. 

A seguir são apresentados os contentores/tambores que auxiliam na segregação dos resíduos 

que precede o acondicionamento nos contentores, quando for o caso. 

 

Figura 3 – Contentores de resíduos localizados na 
área de operação do TMUT.  

 

Figura 4 – Tambores para resíduos recicláveis 
localizados no predio de apoio do TMUT. 

 

Figura 5 – Tambores de resíduos localizados no 
armazém 01. 

 

Figura 6 – Caçambas localizadas no TMUT. 

1.1.1.4.4 Acondicionamento 

O acondicionamento dos resíduos é realizado conforme preconiza a Resolução CONAMA n° 

275/2001, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado 

na identificação de coletores e transportadores, bem como para as campanhas de coleta 

seletiva. No caso dos resíduos de embarcações, usualmente os resíduos são acondicionados 

em ecobags e/ou tambores plásticos, porém ressalta-se que o acondicionamento varia de 

acordo com a embarcação, modelo, espaço, tempo em mar, tipos de resíduos gerados e 

outros fatores. 

A seguir, são apresentados os contentores disponibilizados nas diversas áreas do terminal. 
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Figura 7 – Contentores de resíduos localizados no 
início do TMUT. 

 

Figura 8 – Caçambas para resíduos recicláveis 
localizadas no TMUT. 

 

Figura 9 – Contentores de resíduos localizado no 
TMUT. 

 

Figura 10 – Caçambas localizadas no pier 01. 

 

Figura 11 – Contentores de resíduos localizados 
no pátio de cargas. 

 

Figura 12 – Contentores de resíduos localizados 
no pier 01 

1.1.1.4.5 Armazenamento Temporário 

Não existe armazenamento temporário ou estação de transbordo dentro do Terminal Portuário 

do Pecém, pois a CIPP S.A opta pela coleta em dias alternados (segundas, quartas e sextas-
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feiras) dos seus resíduos, não demandando assim a necessidade de um local específico para 

o armazenamento temporário. Os contentores presentes na área portuária variam conforme

a operação e quantidade de resíduos gerados e os mesmos são retirados de acordo com a 

programação ou em qualquer eventualidade que demande a coleta e transporte imediatos. 

Ocasionalmente, ocorre o armazenamento temporário pelas empresas responsáveis pelo 

transporte de resíduos, sendo estas licenciadas também para essa atividade, e o mesmo são 

localizadas fora do terminal em local licenciado, conforme apresentado na Tabela 1. 

As licenças referentes ao armazenamento temporário das empresas que atuaram no ano 

de 2020 no terminal seguem apresentadas junto ao relatório anual de 2020.
Tabela 1 – Empresas credenciadas para armazenamento de resíduos. 

Empresa Licença Atividade/operação Validade 

ECO+ Serviços Ambientais 
Imobiliária Ltda. 

LO N°026/2018 AMMA Armazenamento 09/07/2022 

Cidade Limpa / Transcidade 
Serviços Ambientais Eireli 

LO N°744/2016 DICOP-
GECON-SEMACE 

Reciclagem/blendagem  18/10/2021 

BRASLIMP Transportes 
Especializados Ltda. 

LO N° 053/2019 - SEUMA Armazenamento 26/03/2024 

1.1.1.4.6 Coleta e Transporte 

A coleta dos resíduos sólidos gerados no terminal é realizada por diversas empresas 

credenciadas neste terminal sendo que, especificamente os resíduos gerados pela CIPP S.A, 

no período de janeiro a dezembro de 2020, foram transportados e coletados pela empresa 

BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA. Existem outras empresas 

credenciadas que coletam resíduos dos operadores portuários e das embarcações que 

atracam no TPP, todas relacionadas na tabela abaixo: 

Tabela 2 – Empresas credenciadas para coleta e transporte de resíduos no Terminal Portuário. 

Empresa Licença Atividade/operação Validade 

ECO+ Serviços 
Ambientais Imobiliária 

Ltda. 

LICENÇA Nº 240-2020 
RESÍDUOS CLASSE I – 

PERIGOSOS 
Classe I e A 31/03/2023 

SEMACE-380_2020 - 
Resíduos Classe II 

Coleta e transporte 
Classe IIA e IIB 

12/08/2023 

Cidade Limpa / 
Transcidade Serviços 

Ambientais Eireli 

LO N°173/2018 DICOP-
GECON-SEMACE 

Coleta e transporte 
Classe I e A 

12/04/2021 

LO N° 49/2015 DICOP-
GECON-SEMACE 

Coleta e transporte 
Classe IIA e B 

05/04/2019 

(Prot. Renov. 104142-REQ) 

BRASLIMP Transportes 
Especializados Ltda. 

LO N°70/2019 Coleta e transporte 23/06/2027 

LO N° 74/2019 Classe I 01/07/2025 

Ceará Pallets – 
Francisca Fabiana 

Rodrigues - ME 
LO N° 32/20 

Coleta, transporte e 
armazenamento, 

venda 

Classe IIA e IIB 

04/03/2021 

A coleta de resíduos é realizada de modo a atender as diferentes formas de 

acondicionamento, ajustadas para o volume e o tipo de resíduo gerado por área. 
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Conforme mencionado anteriormente, as coletas são realizadas em dias alternados 

(segundas, quartas e sextas-feiras) pela contratada, em horário previamente definido, a fim 

de que os resíduos estejam acondicionados e prontos para serem coletados ou quando 

alguma eventualidade demande a coleta e transporte imediatos. 

As licenças de operação das transportadoras de resíduos atuantes no terminal 

são apresentadas no relatório anual de 2020. 

1.1.1.4.7 Tratamento dos Resíduos/Disposição Final 

Os resíduos da CIPP S.A. estão sendo recolhidos pela BRASLIMP TRANSPORTES 

ESPECIALIZADOS LTDA e são destinados de acordo com sua classificação para tratamento 

específico, reciclagem ou, ainda, para disposição em Aterro. 

Os resíduos dos grupos A (quando ocorrem) são tratados pelo CTRP – Centro de Tratamento 

dos Resíduos Perigosos da empresa Marquise Ambiental, pelo método de incineração. 

Enquanto os resíduos do grupo B gerados pela CIPP S.A. são encaminhados para 

coprocessamento na Votorantim Cimentos N/NE S/A e Companhia Industrial e Cimento Apodi. 

Os resíduos do grupo D, resíduos comuns, são encaminhados diretamente para o Aterro 

Sanitário Metropolitano de Caucaia – ASMOC, enquanto os resíduos recicláveis são 

encaminhados para empresas credenciadas para reciclagem de acordo com cada tipo de 

material. 

No entanto, no que tange a destinação de resíduos gerados pelas operadoras portuárias e 

embarcações que atracam neste terminal, existem outras empresas credenciadas que 

realizam a destinação por tipo de resíduo. A tabela abaixo apresenta as informações das 

empresas credenciadas que prestam serviço no terminal e as respectivas atividades de 

destinação: 

Tabela 3 – Empresas credenciadas para tratamento/disposição de resíduos no Terminal Portuário. 

Empresa Licença Atividade/destinação Validade 

ECOFOR 
Ambiental S.A 

(ASMOC) 

LO N°1081/2016 
DICOP-GECON-

SEMACE 
Aterro Sanitário 16/11/2024 

CF NOBRE ME 
LO N°238/2019 

DICON 
Reciclagem de resíduos 20/05/2023 

Ivomax Serviços 
Ambientais Ltda - 

ME 

Portaria INEMA 
12.286 – BA 

Descaracterização de lâmpadas 27/03/2025 

C. Napoleão
Bastos Tigre ME (B 

e T transporte) 

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 

168/2016 - 
DICOP - GECON 

Transporte, tratamento, 
armazenamento temporário e 

descarte 

19/08/2019 

110720-REQ SEMACE 

Votorantim N/NE 
S.A

LO Nº 602/2016 
DICOP-GECON-

SEMACE 
Coprocessamento 

04/08/2019 

104977-REQ SEMACE 

Companhia 
Industrial de 

Cimento Apodi 

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 

22/2017 - DICOP 
– GECON

Coprocessamento 
31/01/2020 

118454 – REQ SEMACE 
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Empresa Licença Atividade/destinação Validade 

Ecoletas Ambiental 
Indústria Coleta e 

Serviços Ltda. 
LO Nº 362/2016 

Descontaminação lâmpadas 
fluorescentes 

03/08/2021 

Fortech Soluções 
Ambientais 

Integradas Ltda. - 
ME 

LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 
N°145/2018 – 

DICOP 

Tratamento de resíduo classe I e 
II 

21/11/2021 

Lwart Lubrificantes 
Ltda. 

LO Nº 015/2020 
Rerrefino de Óleo Lubrificante 

Usado e Contaminado 
17/02/22 

Vasconplast 
Indústria Comércio 

e Serviços de 
Material Plástico 

Ltda. ME 

LU Nº 241-
08/2018 SMU 

Maracanaú 
Reciclagem papel/plástico 31/10/2023 

Topcar Locação de 
Veículos, Máquinas 

e Equipamentos 
Ltda. ME 

LO Nº 377/2019 
Disposição final resíduos da 

constr. civil 
16/07/2027 

Ceará Pallets – 
Francisca Fabiana 

ME 
LO N°32/20 

Classe II – Transporte, coleta e 
armazenamento 

04/03/2021 

CRIL - Aterro 
industrial 

LO N° 3477/2018 Aterro industrial 

11/12/2020 

Prot. Renov.2020-
004160/TEC/LO - 0823 

MIZU CIMENTOS 
L.O N° 2019-

138658
Coprocessamento 24/01/2024 

V. F. PALLETS L.O 32/20 - IMAC Reciclagem 04/03/2021 

ECO central 
LAS 

0000079/2018 
Reciclagem 10/09/2023 

VAREJÃO DA 
SUCATA 

LO N° 32144 Reciclagem 
27/10/2020 (Renovação 

2020/0044162) 

Coleta seletiva 
Eusébio 

LO N° 112/2019 
AMMA 

Reciclagem 18/09/2025 

Reciclagem O 
Nando 

LO N° 173/2019 Reciclagem 09/09/2024 

LUREX BATERIAS 
(Clarius) 

L.O 6009793 –
CETESB

Reciclagem 

17/11/2020 

Prot. Renov. 
CETESB.009659/2020-83 

JOÃO 
MONTENEGRO 
PONTES - ME 

LO N° 016/2017 Filtragem de óleo vegetal 25/07/2022 

RB 
Sustentabilidade 

LO N° 062/2018 
AMMC – CE 

Reciclagem 07/11/2020 

BRASÓLEO 
Nº 2018-

130159/TEC/RLO 
Reciclagem 27/06/23 

As licenças de operação das empresas de destinação final são apresentadas no relatório 
anual de 2020. 

1.1.1.4.8 Registro, Monitoramento e Controle 

O controle dos resíduos gerados pela CIPP S.A é realizado por meio de registro das coletas 

e destinação realizadas durante toda a operação do Terminal Portuário do Pecém, de modo 

a discriminar a quantidade de resíduos produzida por classe, a empresa responsável 

pelo 
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transporte dos mesmos e o local de destinação final. Durante o ano de 2019, o registro foi 

realizado por meio de formulários de automonitoramento de resíduos, agregado ao Certificado 

de Destinação de Resíduos. Os dados foram tabulados com auxílio de uma plataforma online 

(Plataforma Orion) desenvolvida para a empresa de consultoria MRS Ambiental e 

disponibilizada para as empresas operadoras e prestadoras de serviço, para posterior 

elaboração do relatório. 

Além disso, ainda é realizado o controle e acompanhamento das licenças ambientais dos 

prestadores de serviços de transporte e destinação dos resíduos, assegurando assim, a 

prestação de serviços qualificados de empresas regularizadas perante aos órgãos ambientais. 

Ressalta-se que, esse monitoramento se encontra em processo contínuo de melhoria, onde 

é prevista a sistematização dessas informações, de modo a aperfeiçoar a rastreabilidade dos 

eventos pertinentes ao gerenciamento dos resíduos. 

1.1.1.4.9 Acompanhamento e Avaliação 

No que tange a operação do terminal portuário, cabe esclarecer que as empresas operadoras 

possuem licenciamento para suas atividades ou tem sua operação atrelada à um 

empreendimento licenciado, e apresentam as informações de controle e gerenciamento de 

seus resíduos ao respectivo órgão licenciador. Contudo, esse empreendimento agrega ao seu 

monitoramento o controle sobre os resíduos gerais correspondentes à sua operação. 

trimestralmente, as operadoras e prestadoras de serviços informam, de forma sistematizada, 

as retiradas de resíduos realizadas no respectivo mês, conforme figura a seguir, a partir das 

quais é alimentado o inventário de geração de resíduos. 

. 
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Figura 13 – Modelo da planilha de controle mensal de retirada de resíduos sólidos das operadoras. 
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A seguir estão relacionadas as operadoras portuárias instaladas no Terminal e suas 

respectivas licenças de operação. 

Tabela 4 – Empresas Operadoras com a identificação de suas Licenças de Operações. 

Empresa Operadora CNPJ Licença Operação Validade 

VLI – Porto do Pecém 
Geração de Energia S.A 

08.976.495/0001-09 
LO n º 46_2019 - CT 

carvão - CSP 
21/08/2025 

TECER Terminais 
Portuários Ceará Ltda. 

08.247.312/0001-06 
Nº 36/2018 DICOP-
GECON-SEMACE 

09/04/2020 

UNILINK Transportes 
Integrados Ltda. 

04.009.865/0001-70 
Nº 257/2018 DICOP-
GECON-SEMACE 

01/05/2021 

APM Terminals Pecém 
Operações Portuárias 

Ltda. 
05.388.226/0001-25 

Nº 426/2017 DICOP-
GECON-SEMACE 

04/06/2022 

Esclarece-se que a VLI executa atividade para a termoelétrica Porto do Pecém Geração de 

Energia S.A, que detém a licença de operação do transportador de correia tubular de carvão 

mineral, a qual possui uma derivação para o terminal portuário. 

As licenças pertinentes às operadoras portuárias instaladas no terminal são apresentadas 

no relatório anual de 2020. 

1.1.1.4.10 Resultados e Discussão 

Embora correspondam à operação do terminal portuário, para melhor visualização e 

entendimento dos resultados qualiquantitativos, as informações para os resíduos gerados no 

ano de 2020 serão apresentadas distinguindo os resíduos gerados diretamente pelas 

atividades (i) diretas da CIPP S.A, (ii) das empresas operadoras e (iii) as embarcações que 

atracam no terminal. 

1.1.1.4.10.1 Resíduos da CIPP SA 

A Tabela 5 e a Figura 14 apresentam os resultados dos resíduos gerados pela CIPP S.A no 

ano de 2020. 

Tabela 5 – Resumo da geração, classificação e quantificação de resíduos da CIPP S.A em 2020. 

Resíduo Classe 
Quantidade 

(m³) 
Acondicionamento 

Preferencial 
Destino final 

Classe I - Estopas, 
mantas, baldes de óleo, 

tinta verniz 
Classe I 29 Contentores de 5m3 Coprocessamento 

Sucata metálica Classe II – B 35 
Contentores de 5 e 

40m3 
Reciclagem 

Papel e plástico reciclável Classe II – A 10 Contentores de 5m3 Reciclagem 

Madeira Classe II – A 15 
Contentor de 5 e 

40m3 
Reciclagem 

Construção civil Classe II – B 428,6 Contentor de 4,2 Aterro Construção Civil 

Resíduo comum Classe II – A 2591,5 Contentor de 5m3 
Aterro Sanitário 
Metropolitano de 

Caucaia – ASMOC 
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Resíduo Classe 
Quantidade 

(m³) 
Acondicionamento 

Preferencial 
Destino final 

Lâmpadas Classe I 1677 
Contentores 
específicos 

Descontaminação e 
reciclagem 

Figura 14 – Gráfico demostrativo de resíduos produzidos em 2020 pela CIPP. 

A Tabela 6 apresenta a quantificação mensal dos resíduos gerados pela CIPP no ano de 

2020. Os certificados de destinação final dos resíduos gerados pelo CIPP S.A, podem 

ser visualizados no relatório anual de 2020.
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Tabela 6 – Quantificação mensal de resíduos gerados pela CIPP S.A em 2020. 

Mês Madeira Metal Papel/plástico Comum Classe 1 Lâmpadas Pneus Const. civil 

vol. (m3) vol. (m3) vol. (m3) vol. (m3) vol. (m3) Unidade Unidade vol. (m3) 

Janeiro    270,4 10 100   68 

Fevereiro    179 5 100   16,8 

Março    169 10 100   63,8 

Abril 10 5  222     51,2 

Maio    206,8     36 

Junho  5  191     30,2 

Julho  5  249,2 0,5 350   31,8 

Agosto    252,2     12,6 

Setembro  5  188,4     16,8 

Outubro 5 10  185,7 1,5    18,4 

Novembro  5 10 202,8 2     

Dezembro    275  1027   83 
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1.1.1.4.10.2 Resíduos das Operadoras Portuárias 

Os resíduos gerados pelas operadoras variam de acordo com o tipo de operação e 

movimentação portuária. 

Com base no acompanhamento realizado (descrito no item 1.1.1.4.9) foi possível quantificar 

os resíduos gerados por cada operadora, bem como a adequada destinação aplicada por tipo 

de resíduo. 

Dentre os resíduos gerados, apenas o resíduo comum e carvão inservíveis são dispostos em 

Aterro Sanitário. Os demais são encaminhados para reciclagem/reaproveitamento ou para 

tratamento específico como é o caso do óleo lubrificante usado e lâmpadas fluorescentes 

(quando ocorre), cuja parte do produto da descontaminação de ambos retorna ao ciclo de uso. 

Assim, a Tabela 7 e a Figura 15 apresentam de forma resumida os resíduos gerados no 

terminal pelas operadoras portuárias apontadas como geradoras, bem como os destinos 

aplicados a cada tipo de resíduo, no ano de 2020. 

Tabela 7 – Resumo da geração, classificação e quantificação de resíduos das operadoras em 2020. 

Resíduos Classe 
Quantidade (m³) 

Acondicionamento 
Preferencial 

Destino Final 

Resíduo Comum 
Classe 

IIA 
900 Contentores de 5m3 Aterro Sanitário 

Classe 1 – resíduos 
contaminados/embalagens 
com óleo, graxa, tinta, etc. 

Classe 
I 

399,9 Contentores de 5m3 Coprocessamento 

Lâmpadas 
Classe 

I 
0 

Coletor ecológico para 
lâmpadas 

Descontaminação e 
reciclagem 

Madeira 
Classe 

IIA 
3230 Contentor de 5 e 40m3 Reciclagem 

Metal – sucata metálica 
Classe 

IIB 
295 Contentor de 5 e 40m3 Reciclagem 

Papel/plástico 
Classe 

IIA 
25 Contentores de 5m3 Reciclagem 

Óleo Lubrificante Usado 
Classe 

I 
26,55 Tambor 200 L Rerrefino 

Pneus 
Classe 

IIA 
134 Contentores de 5m3 Reciclagem 

Vidro 
Classe 

IIB 
1 Contentores de 5m3 Reciclagem 

Construção Civil 
Classe 

IIA 
63,4 Contentores de 5m3 Aterro Sanitário 
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Figura 15  – Gráfico demostrativo de resíduos produzidos em 2020 pela operadoras. 

Para melhor visualização do aproveitamento realizado, o quantitativo mensal dos resíduos 

gerados pelas operadoras é apresentado de forma separada entre os que foram 

encaminhados para reaproveitamento/reciclagem e os que foram dispostos em aterro 

sanitário. Os certificados de destinação final das empresas que operam no terminal 

podem ser visualizados no relatório anual de 2020.
Tabela 8 – Resíduos gerados pelas operadoras destinados a reciclagem ou tratamento específico para 

reaproveitamento em 2020. 

Mês 

Metal 

(m3) 

Madeira 

(m3) 

Papel/ 

Plástico 

(m3) 

Classe1 

(m3) Pneus Lâmpadas Óleo 
usado 

Janeiro 5 365 0 39 14 0 4 

Fevereiro 5 280 0 18 0 0 0 

Março 95 240 0 21,3 17 0 3,8 

Abril 40 285 0 22 0 0 2,2 

Maio 45 440 0 19 0 0 3 

Junho 10 160 0 19,6 0 0 2,6 

Julho 15 615 0 21 18 0 3,5 

Agosto 10 250 0 24 15 0 2 

Setembro 30 455 5 24 18 0 0,8 

Outubro 25 55 15 71 23 0 0,85 

Novembro 15 25 5 47 0 0 0 

Dezembro 0 60 0 74 29 0 3,8 

Total 295 3230 25 399,9 134 0 26,55 
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Tabela 9 – Resíduos gerados pelas operadoras encaminhados para disposição em aterro em 2020. 

Mês Resíduo Comum (m3) Construção Civil 

Janeiro 106,8 0 

Fevereiro 71,4 0 

Março 50,6 0 

Abril 90 0 

Maio 61,2 4,2 

Junho 96 0 

Julho 83 15 

Agosto 80,8 5 

Setembro 70,6 24,2 

Outubro 74,4 0 

Novembro 86,2 5 

Dezembro 29 10 

TOTAL 900 63,4 

1.1.1.4.10.3 Resíduos das Embarcações 

No tocante aos resíduos coletados das embarcações, durante o ano de 20, a atividade de 

coleta e transporte foi realizada pelas empresas ECO+, Transcidade (Cidade limpa) e 

BRASLIMP, credenciadas para tal atividade e atuantes no terminal. Conforme informado nos 

itens anteriores, as agências responsáveis pela atracação viabilizam a coleta, transporte e 

destinação, que ocorrem de forma direta, sem acondicionamento nas dependências do 

terminal, alternando entre as empresas já atuantes no terminal, bem como as empresas que 

realizam a adequada destinação. Os certificados de destinação final podem ser visualizados 

no relatório anual de 2020. 

Tabela 10 – Resumo da classificação e quantificação total de resíduos coletados das embarcações em 
2020. 

Resíduo Classe 
Quantidade 

(m3) 
Destino final 

Classe I - Estopas, mantas, baldes de 
óleo, tinta verniz 

Classe I 76,27 Coprocessamento 

Sucata metálica Classe II – B 21,15 Reciclagem 

Papel e plástico reciclável Classe II – A 119,34 Reciclagem 

Madeira Classe II – A 1,2 Reciclagem 

Vidro Classe II – B 0,5 Reciclagem 

Lâmpadas Classe I 3615 
Descontaminação/ 

Reciclagem 

Resíduo comum Classe II – A 303,37 
Aterro Sanitário Metropolitano de 

Caucaia – ASMOC 

Óleo usado Classe I 260,67 Coprocessamento 

Bateria Classe I 30 
Descontaminação/ 

Reciclagem 

Eletrônicos Classe I 168 
Descontaminação/ 

Reciclagem 
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Resíduo Classe 
Quantidade 

(m3) 
Destino final 

Óleo vegetal Classe II – A 0,15 Reciclagem 
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Tabela 11 – Quantificação mensal de resíduos gerados pelas embarcações no ano de 2020. 

MÊS MADEIRA METAL PAPEL/PLÁSTICO COMUM CLASSE 1 LÂMPADAS ÓLEO USADO 

 

VIDRO BATERIA 

 

ELETRONICOS 

ÓLEO 
VEGETAL 

Janeiro 0,7 0,8 5,39 21,42 114 114 25 0 0 0 0 

Fevereiro 0,5 1,8 18,6 29,16 125 125 0,1 0 0 0 0 

Março 0 0,5 15,982 40,92 34 34 28,45 0 0 0 0 

Abril 0 0 20,06 30,69 125 125 0 0 0 37 0,04 

Maio 0 5 9,82 28,3 91 91 0 0 30 0 0 

Junho 0 1,9 8,25 19,14 0 0 29,5 0,4 0 0 0,014 

Julho 0 7,15 12,69 27,37 1419 1419 12 0,1 0 0 0,1 

Agosto 0 1,5 5,52 15,63 155 155 43,1 0 0 1 0 

Setembro 0 1 7,88 24,09 0 0 3 0 0 0 0 

Outubro 0 1,5 4,99 24,03 130 130 25 0 0 130 0 

Novembro 0 0 2,562 15,6 0 0 14,5 0 0 0 0 

Dezembro 0 0 7,6 27,023 1422 1422 80,02 0 0 0 0 
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1.1.1.4.10.4 Dados Gerais de 2020 

A Tabela 12 apresenta a geração total de resíduos da CIPP S.A, das embarcações que 

atracaram no terminal e das operadoras portuárias no ano de 2020, bem como o destino final. 

Tabela 12 – Geração total de resíduos em 2020 – CIPP, operadoras e embarcações. 

Resíduos Classe 
Quantidade 

(m³) 

Acondicionamento 

(exceto embarcações) 
Destino Final 

Resíduo Comum Classe IIA 3794,87 Contentores de 5m³ Aterro Sanitário 

Construção Civil Classe IIB 492 Contentores de 5m³ Aterro Construção Civil 

Classe 1 – resíduos 
contaminados/embalagens, 

trapos com óleo, graxa, tinta, 
etc. 

Classe I 505,178 Contentores de 5m³ Coprocessamento 

Lâmpadas Classe I 5292 
Coletor ecológico para 

lâmpadas 
Descontaminação e 

reciclagem 

Madeira Classe IIA 3251,2 Contentor de 5 e 40m³ Reciclagem 

Metal – sucata metálica Classe IIB 351,15 Contentor de 5 e 40m³ Reciclagem 

Papel/plástico Classe IIA 154,34 Contentores de 5m³ Reciclagem 

Pneus inservíveis Classe IIA 134 Unidade Reciclagem 

Óleo Lubrificante Usado Classe I 287,22 Tambor 200 L Rerrefino 

Vidro Classe II - B 1,5 Ecobag Reciclagem 

Bateria Classe I 30 Unidade Reciclagem 

Óleo Vegetal Classe IIA 0,12 Tambor 200 L Reciclagem 

Eletrônicos Classe I 168 Contentores de 5m³ Reciclagem 

O gráfico abaixo apresenta de forma integrada os resíduos e os respectivos geradores, 

corroborando a perspectiva de variação qualiquantitativa da geração de resíduos neste 

terminal entre as operadoras portuárias, a CIPP S.A e as embarcações, em função, 

principalmente, dos locais e do tipo de serviço que executam, com exceção dos resíduos de 

lâmpadas, baterias e pneus que são contabilizados por unidade. 

No caso da CIPP, por exemplo, a geração de resíduos orgânicos provenientes dos refeitórios 

contribui para o acréscimo de resíduo comum. Já para algumas operadoras, o volume de 

madeira oriundo de embalagens de alguns materiais ou que são utilizados como apoio de 

peças, representaram a maior parte da geração de seus resíduos.
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Figura 16 – Resíduos gerados no terminal em 2020 (CIPP S.A, operadoras e embarcações). 
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Com base na consolidação de geração de resíduos da CIPP S.A, operadoras e embarcações, 

estima-se que cerca de 70,27% dos resíduos gerados em decorrência da operação do 

terminal portuário são destinados à reciclagem ou ao tratamento específico, que visa o 

reaproveitamento deles, poupando, assim, os aterros sanitários da região. 

 

 

Figura 17 – Resíduos gerados pela CIPP SA, embarcações e operadoras em 2020. 

1.1.1.5 Conclusão 

No presente relatório foram apresentadas as informações consolidadas do gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados no âmbito da operação do Complexo do Pecém no ano de 2020, em 

consonância com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Tem-se que as medidas implementadas em melhoria contínua da sistematização das 

informações, que integram os geradores previstos nesta operação, contribuíram para um 

adequado controle e panorama dos resíduos gerados e destinados. 

Com base nestes resultados, foi possível apurar que as etapas de geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, transporte e destinação final são executadas observando as 

normas pertinentes e a legislação aplicável, tendo ainda envolvidas neste processo empresas 

credenciadas e com regularidade quanto ao licenciamento ambiental. 

Em comparação com os resultados obtidos na consolidação anual de 2019 é possível afirmar 

que a geração de resíduos do ano de 2020 foi semelhante à que foi apurada no ano anterior, 

em que os maiores resíduos gerados foram madeira, oriunda das embalagens de materiais 

ou apoio de peças, seguidos de resíduo comum gerados pela atividade do refeitório no prédio 

de utilidades e serviços da CIPP. Para o ano de 2020 foi possível observar um aumento na 

geração de lâmpadas, comparado ao ano anterior. 

A destinação dada aos resíduos prioriza viabilizar a reciclagem e o reaproveitamento dos 

materiais. As exceções previstas são apenas para o resíduo comum ou não reciclável e o 
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carvão inservível, totalizando 29,73%. Treinamentos e ações de sensibilização com os 

colaboradores, realizados em integração com outros programas desse Plano Básico 

Ambiental, visam o aumento da adequada segregação e, consequentemente, a redução da 

geração de resíduo comum oriundo dessa mistura, refletindo positivamente no desempenho 

do gerenciamento de resíduos sólidos como um todo. 

A disponibilidade das informações consolidadas e avaliadas conjuntamente com as 

informações de geração das operadoras portuárias e das embarcações que operam no 

terminal tem permitido a quantificação dos resíduos gerados na operação e o 

acompanhamento do adequado gerenciamento dos mesmos, assim como a proposição de 

medidas de redução de consumo, aplicabilidade de treinamentos e conscientização dos 

colaboradores e possíveis melhorias na gestão realizada. 

1.1.1.6 Indicadores 

• Dados quali/quantitativos dos resíduos gerados: apresentados na Tabela 12, 

indicando quantidades, tipos de resíduos e destinação final; 

• Gráfico apresentando o quantitativo geral e percentual de resíduos gerados no 

terminal, onde consta que 29,73% (resíduo comum) foram destinados ao aterro 

sanitário e os 70,27% restantes foram destinados à reciclagem ou reaproveitamento; 

• Não foram identificadas inconformidades neste período, tampouco a realização de 

ações corretivas. Foram identificados pontos de melhoria no que diz respeito à 

sistematização do registro, monitoramento e controle, bem como, da segregação e 

armazenamento dos resíduos. Para tanto, prevê-se o reforço de reuniões de 

alinhamento com os membros da equipe técnica de gestão ambiental, assim como, 

dos treinamentos aos trabalhadores envolvidos na geração e segregação dos 

resíduos. 

1.1.2 SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

1.1.2.1 Justificativa 

O Subprograma tem como principal justificativa o gerenciamento da correta destinação dos 

efluentes líquidos gerados como consequência da operação do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém - CIPP, de modo a prevenir e controlar os possíveis impactos decorrente 

das atividades. 

1.1.2.2 Objetivo 

Objetiva a minimização dos impactos relacionados à operação do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém - CIPP, bem como pela atuação das equipes de trabalho, através do 

monitoramento dos mecanismos eficientes de controle, evitando assim, processos que 

possam desencadear a degradação ambiental.  
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1.1.2.2.1 Objetivos Específicos 

Controlar permanentemente a geração e destinação final dos efluentes líquidos gerados 

durante a operação do Terminal Portuário do Pecém, de modo a garantir o atendimento dos 

aspectos legalmente previstos. 

1.1.2.3 Metodologia e Descrição 

Conforme a Resolução CONAMA Nº 430/2011, os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d’água, após o devido 

tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências legais. 

Visando a coleta e destinação dos efluentes gerados durante as atividades de operação do 

Terminal o empreendedor designou uma empresa licenciada para tal. A equipe de gestão 

ambiental fará o gerenciamento das informações, promoverá o monitoramento, bem como 

inspeção e controle dos efluentes gerados. Após essas informações serem compiladas, serão 

gerados relatórios de acompanhamento e relatórios para reportes ao IBAMA. 

Atualmente a empresa Sisam Sistemas Ambientais (Licença de Operação nº 165/2018, 

emitida pela SEMACE, válida até 03/04/2021 referente ao transporte de efluentes) é a 

responsável por coletar, transportar todo o material até o destino final, sob fiscalização e 

controle da CIPP S.A.. Entretanto, salienta-se que A CIPP S.A. é responsável pela gestão de 

todos os efluentes. 

A gestão dos efluentes domésticos da CIPP S.A. ocorre com sistemas de tratamento e 

controles operacionais, conforme descrito abaixo e apresentado na Tabela 13: 

• Prédio administrativo, prédio das secretárias e Bloco de Utilidades e Serviços: os 

efluentes gerados são destinados para a Estação de Tratamento de Efluente 

(ETE) do TPP com capacidade para tratar 40m³/dia. A ETE contempla reatores 

aeróbios e anaeróbios e duas cisternas para acondicionamento do efluente 

tratado, o qual é reutilizado em vasos sanitários e umectação dos jardins (30% 

do total de água tratada). O excedente que não é reutilizado é acondicionado em 

tanques, e posteriormente direcionado para valas de infiltração, não sendo 

lançados diretamente em corpo receptor. 

• Armazém 1 e 2: o efluente gerado é encaminhado a um sistema de tratamento 

composto por fossa séptica, filtro e sumidouro, sendo realizada a sucção para 

esgotamento da fossa séptica semanalmente (três operações/semana). 

• Píer 1: o efluente gerado é encaminhado para um tanque que acondiciona o 

efluente, sendo coletado por caminhão de sucção operado pela empresa Sisam 

Sistemas Ambientais (três operações/semana) e destinado para tratamento a 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará- CAGECE.  

• TMUT: as empresas credenciadas disponibilizam aos seus colaboradores 

banheiros químicos locados na área do terminal. O efluente sanitário é coletado 

adequadamente pela empresa Sisam Sistemas Ambientais. 
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Tabela 13 – Sistemas de tratamento de efluentes. 

Edificações 

Destino do Efluente 

ETE (UASB / Filtro 
Biológico Aerado / Filtro 

de Areia Ascendente) 

Tanque Séptico / 
Filtro anaeróbio / 

Sumidouro 

Banheiro 
químico 

Tanque 
Séptico 

Bloco Administrativo 

Secretarias Estaduais 

Secretarias Federais 

Gate Principal 

Bloco de Utilidades 

Oficinas 

Armazém 1 

Armazém 2 

Gate de Serviço 

Píer 1 

Píer 2 

TMUT (Bloco Operacional) 

Nas áreas operacionais 
(dentro e fora do terminal) 

1.1.2.4 Atividades desenvolvidas e resultados consolidados de 2020 

As Licenças de Operação das empresas responsáveis pela coleta e transporte e 

pelo tratamento de efluentes líquidos encontram-se no relatório anual de 2020, e o 

controle mensal de efluentes líquidos gerados pela CIPP S.A e pelas operadoras do 

terminal no ano de 2020, bem como os certificados de destinação (relatório anual de 2020). 

1.1.2.4.1 CIPP S.A 

A gestão dos efluentes domésticos ocorre com sistemas de tratamento e controles 

operacionais distintos, conforme descrito a seguir: 

• Prédio administrativo, prédio das secretarias e Bloco de Utilidades e Serviços:

efluentes gerados são destinados para a Estação de Tratamento de Efluente (ETE)

com capacidade para tratar 40m³/dia. A ETE contempla reatores aeróbios e

anaeróbios e duas cisternas para acondicionamento do efluente tratado, o qual é

reutilizado em vasos sanitários. O excedente que não é reutilizado é acondicionado

em tanques, e após o efluente é direcionado para valas de infiltração, não sendo

lançados diretamente em corpo receptor.

• Armazém 1 e 2: efluente gerado é encaminhado a um sistema de tratamento

composto por fossa séptica, filtro e sumidouro, sendo realizada a sucção para

esgotamento da fossa séptica semanalmente (três operações/semana).
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• Píer 1: efluente gerado é encaminhado para um tanque que acondiciona o efluente,

sendo coletado por caminhão de sucção operado pela empresa Sisam Sistemas

Ambientais e destinado para tratamento a Companhia de Água e Esgoto do Ceará-

CAGECE.

• TMUT: as empresas credenciadas disponibilizam aos seus colaboradores

banheiros químicos locados na área do terminal, conforme serão descritos nos

itens seguintes, separado por operadora.

Para o ano de 2020, a CIPP S.A gerou 1.591,37 m³ de efluentes sanitários e 39 m³ de água 

contaminada com óleo (Figura 18 e Tabela 14). Os controles de efluentes líquidos gerados 

pela CIPP S.A no ano de 2020, tanto pela empresa transportadora como do destino podem 

ser visualizadas no relatório anual de 2020. 

Figura 18 - Gráfico dos efluentes gerados pela empresa CIPP no ano de 2020. 



 

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DA OPERAÇÃO DO TERMINAL 
PORTUÁRIO DO PECÉM - 2020 - (LO Nº 167/2001 – 2ª RENOVAÇÃO - 6ª RETIFICAÇÃO)   

 

 

 

MRS Estudos Ambientais Ltda 
www.mrsambiental.com.br 

26 

 

Tabela 14 – Descrição dos efluentes gerados no ano de 2020 pela CIPP SA. 

Operador 
Portuário 

Nº de Meses 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Total de 
instalaçõe

s 
sanitárias  

1 Estação de tratamento, 2 fossas sépticas e 3 tanques sépticos. 

Quantitati
vo (em 
m3) de 

efluente 
recolhido 

pela 
empresa 

PSD  

68,06 140,03 218,79 247 106,03 136,12 117,18 91,02 170,45 92,27 106,18 98,24 

 

Tabela 15 - – Descrição dos efluentes água com óleo gerados no ano de 2020 pela CIPP SA. 

N° de Meses 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Quantitativo (em m3) de efluente 
recolhido pela empresa 

38,8       0,2     39 
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Conforme descrito anteriormente, no que tange a operação do terminal portuário, as empresas 

operadoras possuem licenciamento para suas atividades ou têm sua operação atrelada à um 

empreendimento licenciado e, nesse sentido, apresentam as informações de controle e 

gerenciamento de seus efluentes (sanitários e água com óleo) ao respectivo órgão licenciador. 

Contudo, esse empreendimento agrega ao seu monitoramento o controle sobre os efluentes 

gerados que correspondem à sua operação. Assim, como ocorre com os resíduos sólidos, 

mensalmente, as operadoras informam, de forma sistematizada, as retiradas de efluentes 

realizadas no respectivo mês. Os efluentes gerados durante a operação do terminal portuário 

no ano de 2020 pelas empresas que operam o terminal e pela CIPP S.A. são apresentados 

neste relatório anual com o quantitativo de efluentes gerado por empresa e de 

forma consolidada, e os certificados de transporte e destinação final apresentados no 

relatório anual de 2020. 

1.1.2.4.2 APM Terminals 

De acordo com os registros e controle realizados para o ano de 2020, a APM Terminals 

gerou um total de 300 m³ de efluente sanitário em suas atividades diárias, conforme 

apresentado na Tabela 16 e Figura 19. Nos locais de operação a empresa conta com 

banheiros químicos (de acordo com a operação), um tanque séptico para a área 

administrativa e uso dos Aguardos de Serviços disponibilizados pelo porto. A manutenção 

(limpeza e sucção dos dejetos) dos banheiros ocorre diariamente e a sucção do tanque 

séptico ocorre sempre que identificada a necessidade, perante sua capacidade de 

armazenamento. Tal serviço é realizado pela empresa SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS 

LTDA (Licença de operação n° 165/2018, válida até 03/04/2021, e é destinado para 

tratamento na e encaminhado para tratamento na FORTECH.  

O gráfico a seguir apresenta de forma sucinta os dados descritos na Tabela 16. 

Figura 19 - Gráfico dos efluentes gerados pela empresa APM Terminals no ano de 2020. 
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No tocante à água misturada com óleo, oriundos da manutenção realizada nas oficinas, a 

empresa que realiza a coleta e o transporte é a TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

EIRELI (Licença de Operação n° 173/2018, válida até 12/04/2021) e encaminhado para 

tratamento na FORTECH. No período, foi gerado e destinado um total de 13 m3 de efluente 

oleoso ou água oleosa, conforme descrito na Tabela 17. 
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Tabela 16 – Descrição dos efluentes sanitários gerados no ano de 2020 pela APM Terminals. 

 Nº de Meses 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Total de instalações 
de sanitários 
temporários 

(banheiros químicos)  

3 e 1 
Tanque 
séptico  

3 e 1 
Tanque 
séptico 

3 e 1 
Tanque 
séptico 

3 e 1 
Tanque 
séptico 

3 e 1 
Tanque 
séptico 

3 e 1 
fossa 

séptica  

3 e 1 
fossa 

séptica  

3 e 1 
fossa 

séptica  

3 e 1 
fossa 

séptica  

3 e 1 
fossa 

séptica  

3 e 1 
fossa 

séptica  

3 e 1 
fossa 

séptica  

 

- 

Periodicidade da 
limpeza dos sanitários 

temporários 
Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

Diário 

 

- 

Quantitativo (em m3) 
de efluente recolhido 
pela empresa PSD  

 

15 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

35 

 

35 

 

25 

 

20 

 

25 

 

30 

 

15 

 

300 

 

 

Tabela 17– Descrição dos efluentes água com óleo gerados no ano de 2020 pela APM Terminals. 

N° de Meses 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Quantitativo (em m3) de efluente 
recolhido pela empresa 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

13 
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1.1.2.4.3 TECER Terminais Portuários 

Para o ano de 2020 a empresa gerou um total de 10,07 m³ em efluente sanitário, conforme 

apresentado na Figura 20. A manutenção dos banheiros ocorre diariamente e é realizado pela 

empresa Sisam Sistemas Ambientais - Licença de operação n° 165/2018, validade 

03/04/2021. O efluente é destinado para tratamento e encaminhado para tratamento na 

FORTECH. 

 

 
Figura 20 – Gráfico dos efluentes gerados pela empresa TECER no ano de 2020. 

 

No tocante à água misturada com óleo, para o ano de 2020 foi gerado e destinado um total 

de 4 m³. A empresa que realiza a coleta e o transporte é a TRANSCIDADE SERVIÇOS 

AMBIENTAIS EIRELI (Licença de Operação n° 173/2018, válida até 12/04/2021) e 

encaminhado para tratamento na C. Napoleão Bastos (Licença de Operação n°168/2016, 

válida até 19/08/2019 com Protocolo de renovação 110720-REQ).  
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Tabela 18 – Descrição dos efluentes gerados no ano de 2020 pela TECER Terminais Portuários. 

Operador Portuário 
Nº de Meses 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Total de instalações de 
sanitários temporários 
(banheiros químicos) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

- 

Periodicidade da limpeza 
dos sanitários temporários 

Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário 
 

- 

Quantitativo (em m³) de 
efluente recolhido pela 

empresa 

 

0,88 

 

1,005 

 

1,335 

 

1,09 

 

0,68 

 

0,84 

 

0,88 

 

0,84 

 

0,68 

 

0,52 

 

0,6 

 

0,72 

 

10,07 

 

Tabela 19 – Descrição dos efluentes água com óleo gerados no ano de 2020 pela TECER Terminais Portuários. 

N° de Meses 

Operador Portuário Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Quantitativo (em m3) de efluente 
recolhido pela empresa 

       

 

     

3 

 

1 

         

4 
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1.1.2.4.4 VLI Logística 

A VLI disponibiliza nos locais de operação cinco banheiros químico e na central de operação 

por fossa vedada, cuja geração de efluentes segue apresentada na Tabela 20. Para o ano de 

2020 esta geração foi de 755 m³ (Figura 21). A manutenção dos banheiros ocorre diariamente, 

duas vezes ao dia, e é realizado desde fevereiro de 2020 pela Sisam Sistemas Ambientais, 

que é responsável pela manutenção (limpeza e sucção de dejetos) e transporte até a 

destinação final para tratamento na FORTECH. Apenas no mês de janeiro de 2020, a empresa 

responsável pela coleta e destinação foi a ECOBAN. 

 

Figura 21 - Gráfico dos efluentes gerados pela empresa VLI no ano de 2020. 

No tocante à água misturada com óleo, para o ano de 2020 foi produzido um total de 184,4 

m³. A empresa que realiza a coleta e o transporte é a BRASLIMP e encaminhado para 

tratamento na FORTECH. 
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Tabela 20– Descrição dos efluentes gerados no ano de 2020 pela VLI LOGISTICA. 

Operador 
Portuário 

Nº de Meses 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Banheiro 
conteiner  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Periodicidade 
da limpeza 

dos sanitários 
temporários 

Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário 

Quantitativo 
(em m3) de 

efluente 
recolhido pela 
empresa PSD  

 

0 

 

55 

 

68 

 

56 

 

48 

 

56 

 

114 

 

148 

 

53 

 

55 

 

51 

 

51 

 

 

Tabela 21 - Descrição dos efluentes água com óleo gerados no ano de 2020 pela VLI logistica. 

N° de Meses 

Operador Portuário Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Quantitativo (em m3) de efluente 
recolhido pela empresa 

 

37,8 

 

56 

 

44,6 

 

21 

 

25 

               

184,4 
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1.1.2.4.5 UNILINK 

A UNILINK disponibiliza nos locais de operação 2 banheiros químicos, cuja geração de 

efluentes segue apresentada na Tabela 20. Para o ano de 2020 esta geração foi de 424 m³ 

(Figura 22). A manutenção dos banheiros ocorre diariamente, duas vezes ao dia, e é realizado 

pela ECOBAM– Transporte e destinação de efluentes sanitários, que é responsável pela 

manutenção (limpeza e sucção de dejetos) e transporte até a destinação final para tratamento 

na Companhia de Água e Esgoto do Ceará- CAGECE. 

 

Figura 22 - Gráfico dos efluentes gerados pela empresa UNILINK no ano de 2020. 
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Tabela 22– Descrição dos efluentes gerados no ano de 2020 pela UNILINK. 

Operador 
Portuário 

Nº de Meses 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Total de 
instalações de 

sanitários 
temporários 
(banheiros 
químicos)  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

- 

Periodicidade 
da limpeza dos 

sanitários 
temporários 

Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário Diário 

 

TOTAL 

Quantitativo 
(em m3) de 

efluente 
recolhido pela 
empresa PSD  

 

39,5 

 

33,5 

 

39 

 

36 

 

42 

 

39 

 

36 

 

32 

 

26 

 

34 

 

39 

 

28 

 

424 
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1.1.2.4.6 ECO + SERVIÇOS AMBIENTAIS 

Para o ano de 2020, a empresa ECO + realizou a coleta de 0,2 m³ de efluente sanitário no 

mês de abril de 2020. 

No tocante à água misturada com óleo ou com outras substâncias que inviabilizem seu 

tratamento como efluente sanitário, a ECO+ realizou a coleta e transporte para tratamento na 

C. Napoleão Bastos (Licença de Operação n°168/2016, válida até 19/08/2019 Protocolo de 
renovação 110720-REQ). No período, foi gerado e destinado um total de 47,9 m³ de efluente 

oleoso ou água oleosa, conforme descrito na Tabela 23. Os certificados de destinação final 

podem ser visualizados no relatório anual de 2020. 

Tabela 23 – Descrição dos efluentes água com óleo gerados no ano de 2020 pela ECO+. 

N° de Meses 

Operador 
Portuário 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Quantitativo 
(em m3) de 

efluente 
recolhido pela 

empresa 

15 13,5 1,8 5 5 7,6 47,9 

1.1.2.4.7 CIDADE LIMPA 

A empresa Cidade Limpa não coletou efluentes sanitários de embarcações no ano de 2020. 

No tocante à água misturada com óleo ou com outras substâncias que inviabilizem seu 

tratamento como efluente sanitário, a empresa realiza a coleta encaminha para tratamento de 

descaracterização, trituração e blindagem na filial TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS. 

No período, foi gerado e destinado um total de 406,8 m³ de efluente oleoso ou água oleosa, 

conforme descrito na Tabela 24. 

Tabela 24 – Descrição dos efluentes água com óleo gerados no ano de 2020 pela Cidade Limpa. 

N° de Meses 

Operador 
Portuário 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Quantitativo 
(em m3) de 

efluente 
recolhido 

pela 
empresa 

74,8 60 58 50 43 30 85 6 406,8 

1.1.2.4.8 BRASLIMP 

A empresa BRASLIMP não coletou efluentes sanitários de embarcações no ano de 2020. 

No tocante à água misturada com óleo ou com outras substâncias que inviabilizem seu 

tratamento como efluente sanitário, a empresa realiza a coleta encaminha para tratamento na 

C. Napoleão Bastos (Licença de Operação n°168/2016, válida até 19/08/2019, Protocolo de
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renovação 110720-REQ). No período, foi gerado e destinado um total de 41,2 m³ de efluente 

oleoso ou água oleosa, conforme descrito na Tabela 24. 

Tabela 25 – Descrição dos efluentes água com óleo gerados no ano de 2019 pela Braslimp. 

N° de Meses 

Operador 
Portuário 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

Quantitativo 
(em m3) de 

efluente 
recolhido pela 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

41,2 

1.1.2.4.9 Dados Consolidados de 2020 

Os dados consolidados dos efluentes (sanitários e água com óleo) gerados dentro do Terminal 

Portuário no ano de 2020 são apresentados na Tabela 26 e na Figura 23.  
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Tabela 26– Descrição dos efluentes gerados no ano de 2019 no Terminal Portuário do Pecém. 

Empresa Efluente Sanitário (m3) Água oleosa (m3) 

CIPP 1.591,37 39 

APM 300 13 

TECER 10,07 4 

UNILINK 424 0 

VLI 755 184,4 

BRASLIMP 0 41,2 

CIDADE 0 406,8 

ECO+ 0,2 47,9 

TOTAL 3.080,64 736,30 

Figura 23 – Gráfico com a porcentagem dos efluentes gerados no ano de 2020 dentro do Complexo do 
Pecém. 

1.1.2.5 Conclusão 

De acordo com os dados apresentados, o Terminal Portuário do Pecém busca atender as 

normas em vigência, uma vez que conta com sistema de tratamento de parte de seus 

efluentes e com reuso de águas cinzas, sistema que ficou em manutenção a partir de junho 

de 2018 e teve seu retorno em novembro de 2019. Os demais efluentes gerados, tanto pela 

CIPP S.A. quanto pelas prestadoras de serviços operacionais e diversos, são coletados por 

empresas credenciadas no órgão ambiental competente e dada sua correta destinação final 

conforme apresentado no relatório anual de 2020. 

Para os efluentes tratados na ETE do empreendimento, o monitoramento é realizado 

conforme cronograma previsto no Plano Básico Ambiental. 
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1.1.2.6 Indicadores 

O presente relatório executivo apresenta os dados qualiquantitativos dos efluentes gerados 

no período de 2020 conforme apresentado na Tabela 26. 

Não foram identificadas inconformidades neste período, tampouco a realização de ações 

corretivas. Foram identificados pontos de melhoria no que diz respeito à sistematização do 

registro, monitoramento e controle. Para tanto, prevê-se o reforço de reuniões de alinhamento 

com os membros da equipe técnica de gestão ambiental atuantes neste terminal. 

 

 




