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1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PEA 

1.1 J USTIFICATIVA 

A implementação do PEA torna-se importante para mitigação dos impactos produzidos sobre 
a organização socioeconômica das comunidades pesqueiras lindeiras às atividades do Porto 
do Pecém. A implementação do PEA tem como fim a criação de condições efetivas para a 
conscientização das pessoas e a construção de um senso crítico que as leve a compreender 
a importância participativa no processo de melhoria da qualidade de vida individual e coletiva, 
conforme diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.795 de 1999, que trata da Política Nacional de 
Educação Ambiental e, atualmente, seguindo as exigências da Instrução Normativa nº 2 do 
IBAMA, de 27 de Março de 2012. 

Assim, tem como foco os distritos Pecém e Taíba, onde estão localizadas a Colônia de 
Pescadores e Aquicultores Profissionais de São Gonçalo do Amarante (Z-06) e a Associação 
de Pescadores Profissionais da Praia de Taíba (ASPETA), que atua também como ‘Capatazia’ 
da Colônia Z-06, ambas pertencentes ao município de São Gonçalo do Amarante; e o Distrito 
de Cumbuco - onde está a sede da Colônia de Pescadores e Aquicultores Profissionais de 
Caucaia (Z-07), do Município de Caucaia; além dos trabalhadores da obra. 

As principais ações do Programa devem compreender a organização de ações educativas 
que desenvolvam capacidades (conhecimentos, habilidade e atitudes), formuladas através de 
processos participativos, com ênfase nos envolvidos com as atividades da pesca e de maneira 
integrada com os demais Programas do PBA que envolvam medidas de educação ambiental, 
para que estes grupos sociais possam:  

• Perceber a escala e as consequências explícitas e 
implícitas dos riscos e danos socioambientais decorrentes 
do empreendimento no seu cotidiano; 

• Habilitarem-se a intervir, de modo qualificado, nos 
processos consultivos inerentes às atividades portuárias e, 
de maneira propositiva incorporarem nas agendas locais 
suas demandas e prioridades; 

• Perceberem-se como sujeitos sociais capazes de 
compreender a complexidade da relação sociedade-
natureza, bem como, se comprometerem em agir em prol 
da prevenção e da solução dos danos ambientais causados 
por intervenções no ambiente físico natural e construídos; 

• Alcançar benefícios diretos pela classe pesqueira, 
advindos da compensação pelos impactos socioambientais 
do empreendimento. 
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Em relação a este último item vale ressaltar que a interferência do empreendimento em 
relação à atividade pesqueira artesanal se relaciona diretamente a sua sobreposição direta 
ou de suas áreas de exclusão às áreas de pesca preferenciais ou rotas pesqueiras, uma vez 
que, por suas dimensões e características não apresentam porte para interferência na 
comunidade da ictiofauna marinha. Mesmo assim o Subprograma de Compensação da 
Atividade de Pesca (PCAP) se propõe a fortalecer a atividade da pesca com benefícios diretos 
como aqueles advindos dos Projetos Reforma de Jangadas, Encalhe de Jangadas e 
Comercialização de Artefatos de Pesca, dentre outros. 

O aumento da capacidade instalada do TPP com a construção de novos píeres tem como 
consequência direta o aumento da circulação de navios e, em função disso, há um aumento 
do risco de colisão dos navios com as embarcações em atividade de pesca, donde o PCAP 
propõem também ações para mitigação dos impactos por meio do Projeto “Segurança da 
Navegabilidade das Embarcações Pesqueiras e Proteção Individual dos Pescadores”. 

Se, por um lado o Programa fortalece a atividade da pesca, por outro, não pode menosprezar 
o fato de que quase totalidade dos pescadores almejam que seus familiares alcancem o 
mercado de trabalho formal e geração de renda, no que o Projeto “Qualificação Profissional e 
Geração de Renda Autônoma” busca atender. 

1.2 OBJ ETIVO 

Desenvolver ações educativas e compensatórias visando capacitar, habilitar e compensar as 
comunidades afetadas pelas obras de ampliação do TMUT e operação do TPP para atuarem 
na melhoria da qualidade ambiental e de vida e contribuírem para a prevenção e a 
minimização dos impactos socioambientais decorrentes do empreendimento. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estabelecer instância de governança e promover o 
fortalecimento institucional das organizações de classe da 
atividade da pesca; 

• Informar e sensibilizar os beneficiários do Programa acerca 
de temas relacionados à atividade da pesca, educação 
ambiental e cidadã, prevenção ao uso de drogas e 
alcoolismo, orientação sexual e prevenção à gravidez 
precoce; 

• Apoiar projetos, ações, campanhas e eventos 
desenvolvidos por organizações sociais, culturais e de 
assistência social, escolas, grupos esportivos e 
organizações de classe e empreendedorismo dos 
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pescadores e marisqueiras de maneira a ampliar sua 
capacidade de atuação e abrangência; 

• Resgatar, valorizar e reeditar os saberes e práticas da 
cultura dos pescadores; 

• Estimular escolas, organizações sociais e comunidade da 
pesca a proporem e compartilharem ações de educação 
ambiental e melhoria da qualidade ambiental; 

• Promover a qualidade de vida e a inserção social e 
econômica das famílias dos pescadores e marisqueiras 
oferecendo educação complementar, atividades 
esportivas, artísticas e de formação aos familiares dos 
mesmos; 

• Prover informações acerca das espécies ameaçadas de 
extinção e àquelas de pesca restrita a comunidade local; 

• Fortalecer a atividade da pesca artesanal nas comunidades 
abrangidas pelo Programa, por meio de materiais, 
equipamentos e capacitação fornecidos diretamente aos 
pescadores como compensação socioambiental. 

1.3 OBJ ETO/PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do PEA são as comunidades lindeiras a CIPP S.A., referente aos Distritos de 
Pecém, Taíba e Cumbuco, com foco principal nas comunidades pesqueiras, onde se inclui os 
próprios pescadores e marisqueiras. 

1.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS  

1.4.1 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS 

Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a CIPP S.A. adotou diversas medidas 
preventivas para evitar a transmissão do vírus no terminal e nas comunidades. Dessa forma, 
seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Governo do Estado do 
Ceará, diante do quadro de pandemia do Covid-19, as atividades e eventos previstos no PEA 
que trabalham diretamente com o público e envolviam proximidade social e/ou participação 
presencial de várias pessoas, foram suspensas temporariamente. No entanto, atividades que 
não demandaram deslocamento ou atuações presenciais, foram desenvolvidas em forma de 
home office. Algumas rotinas e atividades foram mantidas em execução, considerando os 
devidos cuidados e atendimento das recomendações da OMS e do Governo do Estado. 
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Ressaltamos que os trabalhos de atualização e/ou readequação no planejamento e 
cronograma das atividades foram mantidos para que, no momento propício, as atividades 
presenciais pudessem ser executadas de forma segura para a saúde de todos.  

Em outubro/21, houve por parte do Governo Estadual uma ampliação de público para eventos 
em ambientes fechados e abertos com o DECRETO Nº34. 279, de 02 de outubro de 2021. 
Além disso, nesse mesmo período, atingiu-se a metade do percentual da população com as 
duas doses da vacina.  

Em virtude dessa situação, a partir de outubro/21 houve uma maior segurança em retomar as 
atividades presenciais, obedecendo a todas as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde, como também, do Governo do Estado. 

1.4.2 PROJETO GOVERNANÇA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS 
ORGANIZAÇÕES DE CLASSE DA ATIVIDADE DA PESCA 

O objetivo do Comitê de Governança do PEA é ser uma instância permanente e paritária de 
negociação envolvendo representantes de pescadores, CIPP S.A, Capitania dos Portos, 
sociedade civil organizada e poder público municipal para o acompanhamento do Programa. 

Desde sua instalação em 21 de fevereiro de 2014, o Comitê vem realizando reuniões, que se 
tornaram periódicas desde o segundo semestre de 2017, de acompanhamento e avaliação 
dos Programas em pauta, além de deliberar sobre questões internas de composição e 
funcionamento do próprio Comitê. 

Por esse Projeto busca-se também o fortalecimento institucional das organizações de classe 
da pesca, o que no presente caso se deu com a mobilização e articulação das Colônias e 
Capatazia de Pescadores para a implementação do PEA Integrado e como beneficiários 
diretos das ações. 

1.4.2.1 Ação Estratégica  

1.4.2.1.1 Acompanhamento das reuniões de governança 

O Plano Básico Ambiental Integrado preconiza que sejam realizadas 4 reuniões anuais, com 
periodicidade trimestral. Devido à suspensão temporária das atividades coletivas presenciais 
por conta da pandemia do novo corona vírus, em 2021, houve as 4 reuniões ordinárias do 
Comitê de Governança, porém com periodicidade diferente da preconizada no PBA Integrado, 
que serão melhor detalhadas a seguir: 

1.4.2.1.1.1 21ª Reunião do CGPEA 

Retomando as atividades do Comitê de Governança do Programa e Educação Ambiental - 
CGPEA, foi realizada a 21ª Reunião Ordinária, com o intuito de deliberar acerca do retorno 
das reuniões e possíveis adequações em virtude da pandemia; atualização da composição 
do CGPEA, especialmente, em relação aos representantes da sociedade civil e do Poder 



 

RELATÓRIO ANUAL DOS PROGRAMAS E PLANOS 
AMBIENTAIS INTEGRADOS EXECUTADOS NO 
TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM EM 2021  

 

MRS Estudos Ambientais Ltda 
www.mrsambiental.com.br 

5 

 

Público Municipal dos Distritos; além de receber possíveis sugestões, informes e 
encaminhamentos.  

Na ocasião, com a presença dos representantes do Governo Estadual, dos pecadores e da 
MRS Ambiental, dentre demais pautas, foi deliberado que os presidentes das colônias irão 
convidar representantes de associações, instituições ou demais entidades para compor a 
representação da Sociedade Civil e a MRS irá fazer contato com a diretoria das escolas 
atendidas pelo PEA para compor a representação do Poder Público Municipal dos Distritos. 
A próxima reunião deverá ocorrer no dia 29 de julho, objetivando realizar as duas reuniões 
semestrais, visto que a periodicidade é de três meses.  

 
Foto  1 - 21º CGEPA rea lizado  na  colônia  de  pes cadores  do  Pecém. 

1.4.2.1.1.2 22ª Reunião do CGPEA 

No dia 29 de julho de 2021, foi realizada a 22 reunião do comitê, a mesma foi realizada nessa 
data para que as reuniões fossem normalizadas e seguissem a periodicidade determinada 
pelo estatuto do CGPEA que são 4 reuniões por ano. 

Nessa reunião foi feita a leitura da ajuda memória e apresentados os pontos tratados na última 
reunião, nessa reunião estavam presentes os presidentes das colônias de pescadores, 
capitania dos portos, instituições de ensino das áreas de influência do projeto, além de 
entidades civis. 

Para essa reunião já foram feitas algumas tratativas, das quais: 

• Retoma dos cursos de marinheiro de convés na colônia do Pecém; 
• Oficializar a passagem inocente dos pescadores; 
• Retomada das aulas de reforço; 
• Retomada das aulas de informática com turmas reduzidas; 
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Foto  2 – 22° reun ião  do  CGPEA. 

1.4.2.1.1.3 23ª Reunião do CGPEA 

A terceira reunião de 2021 ocorreu em 20 de setembro de 2021, na Colônia de Pescadores 
do Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante/CE e teve como pauta: 

• Eleição do novo presidente e suplente do comitê; 

• Atualização da composição do CGPEA, especialmente, em relação aos 
representantes da sociedade civil e do Poder Público Municipal dos Distritos; 

• Apresentação dos programas ambientais realizados pelo Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém - CIPP; 

• Passagem Inocente; 

• Rodada de sugestões; 

• Informes, Encaminhamentos, Avaliação e Encerramento. 

  
Foto  3 – 23° reun ião  do  CGPEA. 

1.4.2.1.1.4 24ª Reunião do CGPEA 

A quarta reunião de 2021 ocorreu em 04 de novembro de 2021, na Colônia de Pescadores do 
Pecém, no Município de São Gonçalo do Amarante/CE e teve como pauta: 

• Eleição do novo presidente e suplente do comitê; 
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• Atualização da composição do CGPEA, especialmente, em relação aos 
representantes da sociedade civil e do Poder Público Municipal dos Distritos; 

• Passagem Inocente; 

• Rodada de sugestões; 

• Informes, Encaminhamentos, Avaliação e Encerramento. 

  
Foto  4 – 24° reun ião  do  CGPEA. 

 
Tabela  1 – Indicadores  de  acompanhamento  das  reun iões  de  governança  em 2021. 

Indicadores 
Atividade Quantidade 

Reuniões em 2021 4 
Reuniões ao longo do projeto 24 

 

1.4.2.1.2 Fortalecimento Institucional 

Foram realizadas reuniões ao longo de 2021, em cada uma das comunidades (Taíba, Pecém 
e Cumbuco), para alinhamento junto aos pescadores sobre as entregas do PCAP. Nas três 
comunidades foi decidido pela troca do material de reforma de jangadas (madeiras) 
fracassado da licitação anterior por redes de pesca, chamadas de panagens.  
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Foto  5 – Reunião  rea lizada  na  co lônia  do  

Cumbuco . 

 
Foto  6 – Reunião  rea lizada  na  co lônia  do  Pecém. 

 
Foto  7 – Reunião  rea lizada  na  capatazia  da  Taíba . 

1.4.2.1.3 Reunião Anual de Avaliação 

Devido à pandemia e, por conta do avanço do aumento do número de casos no período que 
seria marcada a reunião, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e 
do Governo do Estado do Ceará, não foi realizada a reunião anual de avaliação para 
apresentação durante o encontro público anual em 2021, sendo esta reagendada para 2022, 
com apresentação dos dados de 2021.  

1.4.2.1.4 Implantar entrepostos de comercialização de artefatos de pesca pela Colônia de 
Cumbuco  

As medidas para instalação de processo licitatório por parte do empreendedor, foram 
realizadas em 2021, visando a aquisição dos artefatos de pesca bem como dos móveis de 
escritório, para que se possa dar início ao processo de estruturação do entreposto e 
capacitação de recurso humano da Colônia. 

Cabe ressaltar que, atendendo ao pedido do presidente da colônia de pescadores do 
Cumbuco, alguns itens da relação de artefatos de pesca e móveis para escritório foram 
substituídos por outros artefatos e por portões de alumínio, respectivamente, visto que o 
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presidente alegou que a colônia já possui alguns dos itens e que, no momento, as 
necessidades são outras. A solicitação do presidente foi aceita pelo Porto, que fez os devidos 
encaminhamentos. 

Em junho/2021, conforme solicitado pelo presidente da colônia de pescadores do Cumbuco, 
foi realizada a entrega dos portões de alumínio. A instalação do portão de acesso à colônia 
foi no mesmo dia da entrega. 

As redes de pesca (panagens), que foram escolhidas em troca do material de reforma de 
jangadas (madeiras), também foram distribuídas em dezembro de 2021. Cabe salientar que 
especificamente para comunidade do Cumbuco, fica faltando a entrega do restante do 
material de artefato de pesca proveniente de outro processo de licitação, como anzol, linha e 
mais ouros tipos de redes, mas que já houve vencedor da licitação, e a entrega está 
propagada para ser realizada em 2022. 

1.4.2.1.5 Atividades oferecidas na Colônia do Pecém 

A Colônia do Pecém tem se tornado referência para a comunidade pesqueira a medida em 
que seus familiares participam dos cursos oferecidos, sendo consolidados os cursos na área 
de informática e aulas de ritmos.  

Os alunos dos cursos oferecidos na Colônia participam também de atividades 
complementares no âmbito do PEA que envolvem oficinas, palestras e rodas de conversa 
acerca de temas afins à educação ambiental, formação cidadã, prevenção à violência, 
drogadição e gravidez precoce, orientação para o uso responsável das mídias sociais, além 
de participarem de visitas ao Porto do Pecém. 

A seleção dos participantes tem sempre como primeiro critério o pertencimento à classe 
pesqueira (familiares em geral) e outros critérios específicos de acordo com a atividade (idade, 
grau de escolaridade, compromisso com os objetivos etc.).  

A seguir descrevemos as atividades oferecidas pelo Programa em parceria com a Colônia do 
Pecém e realizadas nas suas dependências, antes da suspensão temporária das atividades 
devido ao covid-19. 

1.4.2.1.5.1 Curso de Informática 

O laboratório de informática da Colônia do Pecém conta com computadores para realização 
de curso básico em informática em atendimento ao público de interesse. Dessa forma, são 
ministradas aulas sobre os componentes básicos do computador, utilização de alguns 
programas do pacote office, noções básicas de internet e conhecimento teórico e técnico 
básico para realização de consertos de problemas simples em computadores. Essas 
atividades visam fornecer conhecimento para que os alunos tenham a possibilidade futura de 
geração de renda por meio da realização de pequenos consertos e/ou manutenção em 
computadores. 
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O retorno das aulas estava previsto para a segunda quinzena de novembro de 2021, porém 
a colônia de pescadores do Pecém realizou junto a Capitania dos Portos do Ceará - CPCE, o 
curso de marinheiro de convés com duração de vinte dias, o que inviabilizou a utilização da 
sala de informática. O curso teve encerramento no dia 15/12. Logo em seguida, já houve a 
mobilização da comunidade para organização das celebrações de final do ano e recesso.  

No mês de dezembro houve o comunicado de uma reforma na sala de informática patrocinada 
pela APM Terminals. Portanto, as atividades na sala de informática deverão somente ser 
retomadas em janeiro de 2022, após a reforma da sala de informática.  

Cabe salientar que há disponibilidade do professor, alunos inscritos e os computadores em 
funcionamento, mas necessita-se da disponibilização do espaço pela Colônia para início das 
atividades. No momento, existem 8 alunos inscritos, mas serão disponibilizadas novas vagas 
mediante a liberação da sala para início das atividades. 

 
Foto  8 – Sa la  de  in formatica  d is ponib ilizada  pe la  Colôn ia  do  Pecém, com os  computadores  em 

funcionamento .  

As aulas serão ministradas nos dois turnos, cada um com duas turmas, cujo detalhamento 
consta na Tabela 2 e os indicadores são apresentados na Tabela 3. 

Tabela  2 – Turmas  do  curs o  de  in formática  na  Colônia  de  Pes cadores  do  Pecém. 
Turno Quarta-feira Sexta-feira 

Matutino 

08:30 às 9:30 - Informática Básica 
Turma 01 

08:30 as 9:30 - Informática Básica 
Turma 01 

09:30 às 10:30 - Informática 
Básica Turma 02 

09:30 às 10:30 - Informática 
Básica Turma 02 

Vespertino 

13:30 às 14:30 - Informática 
Básica Turma 03 

13:30 às 14:30 - Informática 
Básica Turma 03 

14:30 às 15:30 - Informática 
Básica Turma 04 

14:30 às 15:30 - Informática 
Básica Turma 04 

 
Tabela  3 – Indicadores  das  au las  de  in formática  na  Colôn ia  de  Pes cadores  do  Pecém. 

Indicadores 
Atividade Quantidade 

Alunos capacitados em 2017 a 2021 75 
Alunos matriculados em 2021  8 
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1.4.2.1.6 Formação de Núcleos Comunitários (NC) 

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Governo do Estado do 
Ceará sobre o isolamento social, e com a manutenção da suspensão de atividades 
presenciais com reunião de pessoas, não foram realizados encontros. 

Assim que for seguro para saúde dos envolvidos, as atividades pertinentes aos Núcleos 
Comunitários, enquanto instância de acompanhamento, avaliação e fonte de 
encaminhamentos para aprimoramento do Programa, serão realizadas. 

1.4.3 PROJETO EDUCOMUNICAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA E 
DAS ARTES DA PESCA 

Este projeto objetiva desenvolver ações educativas associadas à realidade do 
empreendimento e formuladas através de processos participativos, visando capacitar e 
habilitar setores sociais, com ênfase nas regiões mais afetadas pela operação do Porto, para 
atuarem na melhoria da qualidade ambiental e de vida da população. 

Com isso, fortalecer a educação ambiental junto aos beneficiários de instituições de ensino, 
de ONGs e da própria comunidade da pesca ao promover a educação ambiental nas 
comunidades envolvidas e resgatar e valorizar os conhecimentos associados à pesca 
artesanal e às práticas culturais a ela associadas. 

1.4.3.1 Ação Estratégica  

1.4.3.1.1 Oficinas, palestras e vivências em EA em escolas públicas 

A coordenação do Programa e a equipe de colaboradores, manteve reuniões junto à direção 
e coordenação pedagógica das escolas beneficiárias do Cumbuco, Pecém e Taíba, com a 
finalidade de planejamento e adequação das ações nas escolas.  

Nesse sentido, no início do ano foram avaliados possíveis ajustes de horários e espaços 
utilizados para realização das atividades do PEA, planejamento para aquisição de 
equipamentos e materiais de consumo, adequação da equipe e planejamento de atividades 
específicas. 

1.4.3.1.1.1 Hortas escolares 

Projeto iniciado em 2018 que busca realizar atividades educacionais práticas com a 
participação de alunos, as atividades nas hortas escolares foram retomadas em 2021. Para 
tanto, as oficinas foram executadas nas escolas Helena de Aguiar Dias (Cumbuco) e Barros 
Pinho (Pecém). A horta da Fernando Alcântara (Pecém) está passando por reforma, mas 
voltará a receber as atividades assim que estiver finalizada. 
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Além de trabalhar temas desde como fazer uma horta, passando pelos cuidados e 
alimentação saudável, durante as oficinas os alunos recebem instruções teóricas e já realizam 
atividades práticas para o manejo e manutenção adequados das hortas.  

Devido à suspensão das atividades escolares, em virtude da pandemia, as atividades 
presenciais em 2021 foram retomadas em outubro. Parte dessas atividades estão registradas 
entre a (Foto 9 a Foto 12). No período em que não estavam acontecendo as atividades 
presenciais, o monitor permaneceu fazendo visitas as hortas para limpeza e manutenção, que 
para manter as hortas foram entregues sementes, adubo e esterco (Foto 13 a Foto 16). 

 

 
Foto  9 – Explicação  do  monito r para  os  a lunos  na  
horta  da  es co la  Helena  Aguiar Dias , no  Cumbuco . 

 
Foto  10 – Monito r ins tru indo os  a lunos  s obre  a  

s emeadura  de  hos ta liças  na  horta  da  es co la  
Helena  Aguiar Dias , no  Cumbuco . 

  
Foto  11 – Monito r ins tru indo os  a lunos  s obre  a  

vad iedade  das  es péc ies  de  p lan tas . 
Fo to  12 – Monito r apres en tando  as  es péc ies  que  

vão  para  o  p lan tio . 
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Foto  13 – Reforma do  can te iro  da  horta  da  es co la  

Fernando  Alcân tara  (Pecém). 

 
Foto  14 – Manutenção  e  limpeza  na  horta  da  

es co la  Barros  P inho , no  Pecém. 

  
Foto  15 – Entrega  de  s emen tes  para  manutenção  

das  hortas . 
Fo to  16 – Entrega  de  es te rco  para  manutenção  

das  hortas . 

 
Tabela  4 – Indicadores  das  Hortas  Es co lares . 

Indicadores 
Atividade Quantidade 

Número total de alunos nas oficinas 38 
Quantidade de escolas participantes 3 

Comunidades participantes 2 

 

1.4.3.1.2 Oficinas, palestras 

1.4.3.1.2.1 Oficinas, palestras e vivências em EA nas Colônias e Capatazia 

Diante da pandemia do novo coronavírus e seguindo as recomendações dos órgãos 
competentes para evitar a disseminação do vírus, não foram realizadas oficinas, palestras 
nem vivências no primeiro semestre de 2021. 

Após o decreto do Governo Estadual (DECRETO Nº34. 279, de 02 de outubro de 2021) o qual 
permitiu a ampliação de público para eventos em ambientes fechados e abertos, houve 
planejamento para executar ações de EA junto as colônias. Com a chegada do final do ano 
as Colônias fizeram confraternizações com pequenas regatas, e o PEA apoiou a realização 
com a doação de lanches para os eventos e atividades de educação ambiental, onde foi 
distribuído material educativo, a revistinha “Amigos da Rede” elaborada pelos colaborados do 
PEA, como também conversa lúdica com os participantes explicando a importância da fauna 
e flora marinha. 
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Foto  17 – Ações  de  educação  ambien ta l duran te  as  rega tas  com a  d is tribu ição  da  revis tinha  educativa  

“Amigos  da  Rede”. 

1.4.3.1.3 Apoio aos Grupos do Coco do Pecém e Taíba 

A dança do coco é uma manifestação secular originária dos pescadores litorâneos do 
nordeste brasileiro e esteve praticamente extinta na região, sendo que nos últimos anos 
passou por um processo de resgate e visibilidade que levou ao ressurgimento de nove grupos 
ao longo da costa do Ceará. 

Buscando valorizar e respeitar a memória coletiva da dança do coco, além de fortalecer e 
manter essa prática cultural, o PEA incentiva e apoia os grupos de coco do Pecém e da Taíba, 
cuja consolidação como grupo independente do Pecém ocorreu no primeiro semestre de 
2019. Assim, o PEA mantém o apoio os dois grupos por meio do fornecimento de materiais 
para manutenção dos ensaios dos grupos e apoiando a participação dos grupos em eventos, 
festividades e encontros culturais. Também é prevista a participação dos integrantes em 
oficinas e palestras de educação ambiental, prevenção à drogadição, violência infantil, 
gravidez precoce, bem como participação em ações de cidadania e mobilização social 
realizadas pelo PEA. 
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Em 2021, houve a retomada de algumas atividades. Nos meses em que foi possível realizar 
as rodas de coco e encontros presenciais, o grupo de coco do Pecém executou atividades 
lúdicas, reuniões e ensaios com o coco mirim e idealizou um passeio em espaço aberto com 
o intuito de proporcionar momentos de lazer e socialização entre os integrantes do grupo para 
acontecer em 2022. 

Além disso, houve a confraternização do grupo, celebrando o início efetivo dos trabalhos nas 
comunidades e as festas de final do ano, como apresentado nas fotos a seguir. 

  
Foto  18 – Confra te rn ização  do  coco  do  Pecém. 

No mês de novembro foi realizado oficina de educomunicação com o grupo do coco da 
Taiba, com o tema: Filmagem e edição com o uso de celulares. O jornalista Assis Nogueira 
realizou no dia 11/11/21 um curso com público reduzido para apoio a divulgação do grupo, 
nas redes sociais e mídias, como forma de promover e gerar renda para o grupo.  

  
Foto  19 – Curs o  para  filmagem e  ed ição  com o  us o  de  cecu lares . 

Em dezembro também houve a confraternização do grupo do coco da Taiba. A 
confraternização foi contemplada com contação de histórias, entrega de lembrancinhas e, ao 
final, uma roda de dança do coco. 
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Foto  20 – Confra te rn ização  do  grupo do coco  da  Taiba .  
 

Tabela  5 - Ind icadores  dos  Grupos  de  Coco . 
Indicadores 

Atividade Quantidade 
Número de integrantes do grupo de coco do Pecém 25 
Número de integrantes do grupo de coco da Taíba 30 

Comunidades participantes 2 

1.4.3.1.4 Apoio às Regatas do Cumbuco e do Pecém 

A regata é uma tradição entre as populações da zona costeira consolidando práticas festivas 
de final de ano. A competição náutica é valorizada pela população e pescadores, pois celebra 
a cultura dos povos do mar. Com a flexibilização das medidas restritivas no final do ano de 
2021, a colônia do Pecém realizou pequenas regatas e o PEA apoiou a confraternização dos 
pescadores após as regatas. 

  
Foto  21 –  J angadas  que  partic iparam das  rega tas  de  fina l do  ano . 

Ressaltamos que o PEA continuará apoiado as regatas durante a execução do Programa.  

1.4.3.1.5 Formação de Núcleo Audiovisual e Produção de Vídeo 

A produção de registros fotográficos e/ou audiovisuais da comunidade pesqueira, suas 
histórias e modo de vida, constituem importante acervo para as novas gerações e para a 
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visibilidade dos que vivem da pesca. Dessa forma, o PEA, por meio do Projeto em Estudos 
Comunitários em Audiovisual (PESCA) uniu a obtenção desse acervo a um processo de 
envolvimento, capacitação e geração de mão de obra qualificada entre jovens familiares de 
pescadores. 

Assim, os participantes são capacitados para ofertar serviços de fotografia e audiovisual à 
comunidade, contribuindo para a geração de renda local aos familiares dos pescadores que, 
por sua própria determinação, não desejem seguir na prática da pesca, mas que, de alguma 
forma, entrarão em contato com esse universo e contribuirão para sua valorização e difusão 
dos saberes. Ressaltamos que durante o curso também estão previstas aulas de educação 
ambiental, permeando uma abordagem das demandas socioambientais da própria 
comunidade, da responsabilidade socioambiental do Porto do Pecém e a integração da 
fotografia e produção audiovisual da natureza para o desenvolvimento de trabalhos com 
profissionais do meio ambiente e ciência cidadã. 

Considerando o atual contexto em relação aos casos de covid-19, e o avanço da vacinação 
em todo país e a retomada de algumas práticas presenciais nos diversos setores, a 
metodologia do PESCA foi readequada. Assim, optou-se por realizar as exposições teóricas 
de forma remota, possibilitando a abertura de novas inscrições, exclusivamente para o módulo 
teórico. 

A utilização do canal do Complexo do Pecém no Youtube foi escolhida por permitir a 
transmissão on line ao vivo,  possibilitar que todos os participantes acompanhem os conteúdos 
via computador ou smartphone, de qualquer local com acesso à internet, sem a necessidade 
de baixar aplicativos ou altas velocidades de conexão; possibilitar a apresentação simultânea 
de slides, vídeos, planilhas, PDFs etc; permitir que haja interação com público por meio de 
chat (inserção de mensagens ao vivo) e ser possível manter os vídeos no canal para 
visualização posterior à transmissão ao vivo. 

As aulas práticas ficaram restritas aos 18 selecionados no ano anterior. Para seguir as 
recomendações sanitárias em virtude da disseminação do novo coronavírus, a turma será 
dividida em duas e as aulas ocorrerão em ambiente aberto. Todos os participantes utilizarão 
máscara e será mantido distanciamento durante as atividades, além do uso de álcool antes e 
após manuseio de equipamentos e o preenchimento obrigatório por todos os 
alunos/participantes de um questionário prévio às aulas presenciais para rastrear possíveis 
riscos. Assim, caso alguém apresente sintomas gripal ou tenha tido contato com alguém 
sintomático e/ou positivo para covid-19 nos últimos 10 dias, não poderá participar das 
atividades práticas.  

Assim, as inscrições para o módulo teórico foram amplamente divulgadas nas redes sociais, 
sendo encerradas no dia 30 de junho de 2021, com o total de 318 inscritos, de 20 estados 
brasileiros, incluindo os selecionados no ano anterior. Apesar da primeira aula ter sido no dia 
12 de junho, como os vídeos ficam disponíveis no canal do Youtube do Complexo do Pecém, 
as inscrições foram prorrogadas até o último dia do mês (Foto 22). 
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Antes da primeira aula, com o intuito de dinamizar as transmissões e, principalmente, manter 
o incentivo dos alunos selecionados, em alguns momentos durante as transmissões esses 
alunos participarão ao vivo da aula. Para tanto, foi realizada uma transmissão teste para 
explicar a dinâmica e como ocorrerão as participações (Foto 23). 

No mês de junho, foram transmitidas 4 aulas, sendo 3 de fotografia e 1 de educação 
ambiental, como apresentadas nas fotos a seguir.  

  
Foto  22 – Materia l de  d ivu lgação  da  p rorrogação  

das  ins crições  para  o  PESCA. 
Fo to  23 – Trans mis s ão  tes te , fechada , para  os  

a lunos  s e lec ionados  para  o  PESCA. 

  
Fo to  24 – Partic ipação , ao  vivo, dos  a lunos  

s e lec ionados  para  o  PESCA, duran te  a  au la  01. 
Fo to  25 – Trans mis s ão  ao  vivo  do  PESCA, s obre  

fo tografia  (au la  02). 
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Foto  26 – Partic ipação  dos  a lunos  s e lec ionados , 
duran te  trans mis s ão  ao  vivo  do PESCA, s obre  

fo tografia  (au la  3). 

Fo to  27 – Trans mis s ão  ao  vivo  do  PESCA, s obre  
fo tografia  e  educação  ambien ta l (au la  04). 

No mês de julho, foram realizadas 7 aulas, sendo 5 aulas transmitidas e 2 aulas práticas com 
os alunos selecionados em 2020 (Foto 28 a Foto 31).  

  
Foto  28 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  11/7/2021. Fo to  29 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  11/7/2021 

  
Fo to  30 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  25/7/2021. Fo to  31 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  25/7/2021 

No mês de agosto, as aulas permaneceram com a mesma frequência do mês anterior, e em 
uma das aulas foi realizada uma visita ao porto, no dia mundial da fotografia, como forma de 
incentivar os alunos. A última aula do curso foi realizada no dia 29/08/2021 e foi o momento 
para saber dos alunos qual a avaliação deles a com relação a dinâmica das apresentações. 
Todos os alunos elogiaram a forma de apresentação do curso, pela possibilidade de se assistir 
em outro momento pelo Youtube.  

Além de acompanhar as aulas, os 18 selecionados continuam fazendo parte de um grupo em 
rede social para constante contato com o responsável pelo conteúdo de fotografia, Fábio 
Arruda, e com a MRS para sanar quaisquer dúvidas.  
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Foto  32 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  19/08/2021 

den tro  do  te rminal portuario .  Fo to  33 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  19/08/2021. 

  
Fo to  34 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  29/08/2021. Fo to  35 – Aula  p rá tica  rea lizada  no  d ia  29/08/2021 

Com o fim do curso, foi realizada a impressão dos certificados para entrega aos alunos. 
Também foi realizada reunião para tratativas para o curso de áudio visual (filmagem e edição), 
que já estão em fase de formatação junto a empresa que irá realizar o mesmo (Barong House). 

Em dezembro/21 os certificados foram entregues aos alunos que participaram do primeiro 
módulo, como apresentado nas figuras a seguir. 

  
Fo to  36 – Entrega  dos  certificados  na  Colôn ia  do  

Pecém para  re tirada  dos  a lunos . 
Fo to  37 – Entrega  dos  certificados  na  Colôn ia  do  

Taiba  para  re tirada  dos  a lunos . 
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Fo to  38 – Aluno  do  Cumbuco , Douglas  Soares , 
re tirando  s eu  certificado . 

Fo to  39 – Aluna  da  Taiba , Caro l Maia , re tirando  
s eu  certificado . 

 
Tabela  6 – Indicadores  do  Curs o  de  Audiovis ua l - PESCA. 

Indicadores 
Atividade Quantidade 

Formação em 2018 15 
Formação em 2019 13 
Formação em 2020 18 
Formação em 2021 16 

1.4.3.1.6 Valorização e formação das comunidades pesqueiras 

Em 2021, as aulas de idiomas (inglês e francês) com público-alvo de jovens familiares de 
pescadores e marisqueiras do Pecém e da Taíba seguem de forma remota, duas vezes por 
semana, por meio de plataforma de comunicação por vídeo (Foto 44 a Foto 47). O grupo em 
rede social continua sendo utilizado para facilitar a comunicação entre os alunos e a monitora 
responsável pelas aulas. Assim, é possível manter a interação, repasse de conteúdo e 
esclarecer dúvidas independente das aulas on line.  

No primeiro semestre do ano foi iniciada a entrega aos alunos do material complementar, 
composto de apostila e material escolar (caderno, caneta lápis e borracha). Em virtude da 
pandemia, a entrega foi realizada individualmente (Foto 40 a Foto 43). 
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Foto  40 – Kit com mate ria l complementa r e  

es co lar para  a lunos  de  id iomas . 

 
Foto  41 – Entrega  de  materia l para  a luna  de  

id ioma. 

 
Foto  42 – Entrega  de  materia l para  a luno  de  

id ioma. 

 
Foto  43 – Entrega  de  materia l para  a luna  de  

id ioma. 

Durante as aulas, sempre era realizada uma revisão do que foi aprendido no mês anterior. 
Como forma de fixar o conteúdo, foram trabalhados, tanto nas aulas de inglês como de 
francês, diálogos entre os alunos utilizando expressões cotidianas, compreensão de texto, 
horas, números, verbos, pronomes, construção de frases e nomes de peças de vestuário. 
Também foram repassados aos alunos aspectos culturais relacionados aos Estados Unidos 
da América e à França nos respectivos idiomas. 

Além disso, o conteúdo programático também contemplou a parte gramatical, como verbos, 
pronomes e formação de frases. 

Visando dinamizar as aulas, periodicamente foram realizadas dinâmicas, de forma remota, 
para que os alunos se divertissem enquanto praticavam a escrita. No grupo em rede social, 
também foram repassadas curiosidades acerca da cultura americana e francesa. 
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Foto  44 – Alunos  e  monito ra  duran te  au la  de  

id ioma. 

 
Foto  45 – Alunos  e  monito ra  duran te  au la  de  

id ioma. 

  

Foto  46 – Aulas  de  ing lês  e  francês  em 2021. Foto  47 – Aulas  de  ing lês  e  francês  em 2021. 

 

Como as aulas são on line, foram formadas duas turmas, uma para cada idioma conforme 
Tabela 7. Os indicadores das turmas de idiomas constam na Tabela 8, abaixo. 

 
Tabela  7 - Turmas  on  line  de  ing lês  e  francês  com os  res pec tivos  horários . 

Turno Terça-feria Quinta-feira 

Matutino 
09:00 as 10:00 - inglês 09:00 as 10:00 - inglês 

10:00 as 11:00 - francês 10:00 as 11:00 - francês 

  
Tabela  8 – Indicadores  das  au las  de  idomas  em 2021. 

Indicadores 
Atividade Quantidade Especificação 

Quantidade de alunos nas aulas presenciais 77 considerando todas as turmas e os dois 
idiomas 

Quantidade de idiomas lecionados 2 francês e inglês 
Número de turmas online 2 1 para cada idioma 

Número de alunos que concluíram as aulas online 35 considerando os dois idiomas 
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1.4.3.1.7 Aulas de reforço escolar para alunos do 6° ao 9° anos 

Após verificar alternativas com potencial de favorecer a inclusão dos beneficiários nas escolas 
profissionalizantes, a que se mostrou mais viável implica em investir numa melhor preparação 
dos jovens durante os anos do ensino fundamental para que consigam aumentar suas médias 
e assim atingir o índice necessário para estarem aptos a se matricular na escola 
profissionalizante. 

Assim, são realizadas aulas de reforço, em português e matemática, nas escolas Gertrudes 
Prata Lima (Pecém), Alba Herculano Araújo (Taíba) e Helena de Aguiar Dias (Cumbuco). As 
aulas ocorrem em dois turnos (manhã e tarde) para atender aos alunos no contra turno.  

Uma vez iniciadas, as aulas de reforço buscam criar um ambiente descontraído e lúdico, na 
medida em que proporcionam atividades diferenciadas aos alunos, envolvendo grupos de 
estudo, apresentações em sala, vídeos, visitas guiadas, jogos e brincadeiras, dentre outros, 
porém, sempre com o cuidado de conservar o caráter educativo e formativo dos alunos, tanto 
nos conteúdos curriculares como na formação cidadã e de valores.  

Os alunos participam ainda de outras atividades do PEA, tais como palestras de educação 
ambiental, oficinas sustentáveis, ações de cidadania e visitas ao Porto do Pecém. 

No mês de janeiro apenas a escola Helena de Aguiar Dias estava com atividades devido a 
adesão à greve e consequente atraso no calendário do ano de 2019. Nesse mês, foi dado 
apoio nas atividades com a realização de simulados, correções de atividades, desafios 
matemáticos e de português e revisão para prova.  

Em virtude do início do período letivo de 2020, durante o mês de fevereiro ocorreram os 
diálogos junto à equipe gestora de cada escola para realizar os diagnósticos iniciais com os 
educadores, conhecer as metas das escolas para o ano letivo e assim, trabalhar em conjunto 
no planejamento das aulas de português e matemática. Assim, é possível adequar as 
atividades do reforço com espaços, horários, número de turmas e expectativas das escolas 
municipais atendidas. O detalhamento das séries atendidas em cada escola, consta na Tabela 
9, abaixo. 

Tabela  9 - Es pec ificações  das  au las  de  re forço  es co lar. 
Escola Local Turno Dia da semana / Série 

Gertrudes Prata Lima Pecém Matutino e vespertino Terça e quinta / 7º ao 9º 
Alba Herculano Araújo Taíba Matutino e vespertino Terça e quinta / 6º ao 9º 
Helena de Aguiar Dias Cumbuco Matutino e vespertino Terça e sexta / 6º ao 9º 

 

No decorrer do mês, os monitores foram apresentados para as turmas e houve a seleção dos 
discentes que participarão do reforço. Assim, foram realizadas rodas de conversa com os 
alunos selecionados para informá-los sobre as metas para as aulas de reforço e a metodologia 
utilizada, além da realização de dinâmicas objetivando a socialização entre os alunos e 
exibição de vídeos motivacionais. Especificamente, na escola Alba Herculano Araújo, devido 
licença de uma professora de matemática, a instituição optou por adiar o início do reforço 
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escolar até haver a substituição da professora. Nesse caso, as monitoras trabalharam no 
apoio pedagógico.  

Durante o mês de março, as reuniões entre a equipe gestora das escolas e os monitores para 
realizar o planejamento das aulas, foram mantidas. Tanto na escola Gertrudes Prata Lima 
como na Alba Herculano Araújo os monitores realizaram apoio pedagógico nas disciplinas de 
matemática e português além de planejar as atividades para o reforço. Na escola Helena de 
Aguiar Dias as aulas de reforço iniciaram nos dois turnos, manhã e tarde, totalizando 17 
alunos. Porém, não foi possível iniciar o reforço ou, no caso da escola Helena de Aguiar Dias, 
dar continuidade às aulas devido à pandemia e consequente suspensão das aulas 
presenciais. 

Inicialmente, o corpo de docentes para atuar no projeto contemplava seis pessoas, todos 
residentes na comunidade, sendo três responsáveis pelo ensino de português e três de 
matemática. Mas, devido contratação das monitoras da Alba Herculano e questões 
particulares de demais monitores, somente a monitora de matemática da Helena de Aguiar 
Dias continua no projeto. Assim que for possível retomar essa atividade, realizaremos a 
seleção de novos monitores.  

Os indicadores dessa atividade constam na Tabela 10, abaixo. Porém, devido à suspensão 
das atividades presenciais nas escolas, não foi possível obtermos as médias dos alunos 
durante o ano de 2020 e nem o número de alunos do reforço aprovados nas escolas de ensino 
profissionalizantes. Portanto, não comparamos as médias escolares dos alunos do reforço em 
relação aos demais para o corrente ano. 

 
Tabela  10 – Ind icadores  do  Reforço  Es co lar. 

Indicadores 
Atividade Quantidade 

Alunos no reforço escolar em 2020 (6º ao 9º ano) 44* 
Índice de aprovação em 2018 80% 
Índice de aprovação em 2017 50% 

*escolas Gertrudes Prata Lima e Helena de Aguiar Dias. 

1.4.4 PROJETO EDUCAÇÃO SEXUAL E PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO E VIOLÊNCIA 
INFANTIL  

Este projeto objetiva promover inclusão social a fim de garantir a defesa e a afirmação de 
direitos, na perspectiva de uma cultura de paz, rumo a autonomia e a cidadania de crianças, 
jovens e adolescentes que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social nas 
comunidades do Cumbuco, Pecém, Taíba e/ou áreas adjacentes. Para tanto, são realizadas 
palestras, oficinas, ações de cidadania e incentivo a práticas esportivas.  

O público prioritário das atividades são crianças, jovens e adolescentes matriculados na rede 
pública e/ou participantes dos grupos apoiados pelo PEA que, com o seu poder multiplicador, 
repassam as vivências, mensagens e materiais em seus núcleos familiares. Caso seja 
demandado pelas escolas, poderão ser atendidos também grupos de pais. 



 

RELATÓRIO ANUAL DOS PROGRAMAS E PLANOS 
AMBIENTAIS INTEGRADOS EXECUTADOS NO 
TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM EM 2021  

 

MRS Estudos Ambientais Ltda 
www.mrsambiental.com.br 

26 

 

Esperamos, com isso, evitar gravidez precoce, infecções sexualmente transmissíveis, uso de 
drogas e do álcool e o aumento da violência praticada por adolescentes e contra os mesmos. 

As ações previstas no referido projeto foram retomadas no momento seguro para saúde dos 
envolvidos, pois houve avanço da vacinação com a 2 dose e os números de casos estava em 
baixa em novembro/2021.   

O  programa  de  palestras  e  rodas  de  conversa  nas  escolas,  retomou  suas  atividades  
abordando o tema da NOMOFOBIA – Medo de ficar sem conexão digital, uma modalidade de 
dependência não química e, que foi solicitada pela direção da escola Helena de Aguiar Dias, 
pois  a  prefeitura  municipal  de  Caucaia  entregou  aos  alunos  da  rede  municipal  de  
ensino  “Tablets” para acompanhamento de aulas na modalidade híbrida, porém está sendo 
feito um uso indevido dos equipamentos (redes sociais, games, mensageiros).O  foco  de  
abordagem  dessa  roda  de  conversa  é  sobre  os  efeitos  nocivos  da  dependência  digital. 
Como isso pode afetar a aprendizagem de crianças e adolescentes em idade escolar, e quais 
os perigos do tempo em  excesso  nas  telas  e  redes  sociais.  Nesta ação, foram selecionadas 
pela direção da escola as turmas mais afetadas por este mau uso que foram os 3º e 4º anos, 
turno manhã e o 9º ano turno tarde. 

  

Foto  48 –  Pa les tras  rea lizadas  no  mês  de  novembro  de  2021. 

A roda de conversa será replicada para os alunos das escolas atendidas pelo programa. 

Indicadores 
Atividade Quantidade 
Palestras 2 
Público 40 alunos 

1.4.5 PROJETO SAÚDE DO PESCADOR 

O Projeto Saúde do Pescador foi desenvolvido mediante o relato de doenças ocupacionais na 
comunidade pesqueira das comunidades de Taíba, Pecém e Cumbuco pelos próprios 
pescadores e marisqueiras durante as reuniões do Comitê Gestor do Programa de Educação 
Ambiental do Porto do Pecém – CIPP S.A e das reuniões nas respectivas colônias e 
capatazias. Nas reuniões realizadas junto às comunidades pesqueiras foram apontados os 
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assuntos de saúde de maior necessidade e carência na região, sendo eles: visão, articulações 
e doenças de pele.  

O projeto foi dividido em 2 etapas, sendo elas: 

•  Etapa 01: Sensibilização, triagem e seleção; 

•  Etapa 02: Diagnóstico. 

As etapas foram concluídas em 2019. Devido à pandemia, em 2020 e 2021 não foi possível 
dar continuidade ao projeto. 

Devido ao tempo decorrido, está sendo feita uma nova triagem para saber as necessidades 
da comunidade para que seja feito um atendimento em conformidade com as solicitações dos 
próprios pescadores e marisqueiras. Assim para 2022, com o avanço da 3 dose, será 
retomada as atividades referentes aos atendimentos e tratamentos necessários.  

1.4.6 ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS EM TEMPO DE PANDEMIA 

Considerando os desafios para realização de atividades educacionais devido à pandemia 
e necessidade de isolamento social, buscamos estratégias para colaborar com o processo 
educacional e fomentar atividades de forma a manter ações educativas. Especificamente 
no caso dos monitores do PEA, buscamos capacitá-los para futura produção de conteúdo 
educacionais digitais. Assim, realizamos as ações descritas a seguir: 

1.4.6.1 Capacitação com o grupo do coco 

No mês de novembro de 2021 foi realizado oficina de educomunicação com o grupo do coco 
da Taiba, com o tema: Filmagem e edição com o uso de celulares. O jornalista Assis Nogueira 
realizou no dia 11/11/21 um curso com público reduzido para apoio a divulgação do grupo, 
nas redes sociais e mídias, como forma de promover e gerar renda para o grupo. 

 
Foto  49 – Curs o  para  filmagem e  ed ição  com o  us o  de  cecu lares . 
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1.4.7 PROJETO REDE PROTEGE 

Tendo em vista que o PEA trabalha diretamente com comunidades tradicionais pesqueiras 
das comunidades de Pecém, Taíba e Cumbuco por meio de atividades que visam a saúde, 
geração de renda, dentre outros, a segunda edição do Projeto Rede Protege segue sendo 
executada, objetivando tanto a contribuição para a saúde das pessoas como a geração de 
renda local. 

Assim, durante o mês de maio de 2021, houve a execução da fase de produção das máscaras, 
com tripla camada de tecido, e montagem dos kits para distribuição aos pescadores e 
marisqueiras das três comunidades. As costureiras e artesãs concluíram a produção de três 
mil máscaras para distribuição entre o público-alvo do projeto e possíveis demandas que 
possam surgir. Conforme acordado previamente, o PEA comprou todas as máscaras para 
distribuição gratuita em kits para pescadores, marisqueiras e/ou seus familiares das 
comunidades de Pecém, Taíba e Cumbuco. Seguindo as recomendações de isolamento 
social, as artesãs e costureiras trabalharam individualmente em suas casas. 

 
Foto  50 – Cos ture ira  duran te  p rodução  de  

más cara  de  tec ido . 

 
Foto  51 – Cos ture ira  duran te  p rodução  de  

más cara  de  tec ido . 

Durante o mês de junho de 2021, houve a conclusão da montagem dos kits e distribuição nas 
três comunidades. Em virtude da execução da segunda edição do Projeto Solidariza Pecém, 
as ações de distribuição dos kits ocorreram em conjunto com a distribuição das cestas básicas 
e dos kits de limpeza doméstica. 

A produção total, de três mil máscaras, foi comprada pela MRS visando atender às demandas 
das três comunidades pesqueiras e do PEA. Assim, foram organizados os kits do Rede 
Protege, compostos de quatro máscaras de tecido (tripla camada), material informativo e 
frasco spray com álcool 70%, para distribuição gratuita às famílias de pescadores e 
marisqueiras das comunidades de Pecém, Taíba e Cumbuco. Também foram entregues 
máscaras para a equipe de meio ambiente do Porto do Pecém e em atendimento à solicitação 
para distribuição de kits entre moradores da comunidade de Sítios Novos. Portanto, até o 
momento, foram distribuídas 2.215 máscaras. Os indicadores da distribuição encontram-se 
na Tabela 11,abaixo. 
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Tabela  11 - Ind icadores  da  execução  do  Pro je to  Rede  Pro tege  2021. 

Data  da  Ação  Número  de  Más caras  / 
Kits  Des tinação  

10/06/2021 804 / 201 Pescadores e marisqueiras do Cumbuco 
11/06/2021 776 / 194 Pescadores e marisqueiras do Pecém 
11/06/2021 396 / 99 Pescadores e marisqueiras da Taíba 
15/06/2021 200 / 50 Moradores de Sítios Novos 
30/06/2021 39 Equipe do meio ambiente do Porto do Pecém 

 

 
Foto  52 – Itens  do  kit Rede  Pro tege . 

 
Foto  53 – Entrega  dos  kits  para  pes cadores  e  

maris querias  no  Cumbuco . 

 
Foto  54 – Entrega  dos  kits  para  pes cadores  e  

maris querias  no  Pecém. 

 
Foto  55 – Entrega  dos  kits  para  pes cadores  e  

maris querias  na  Taíba . 

Dessa forma, a confecção de máscaras de tecido e a compra de toda produção foi um meio 
de geração de renda imediata. Além de ter possibilitado o repasse das máscaras para 
pescadores, marisqueiras e seus familiares. 

Reforçamos que, durante a entrega dos kits, foram seguidos os protocolos de distanciamento 
entre os envolvidos, uso de máscara e álcool 70%. 
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1.4.8 PROJETO SOLIDARIZA PECÉM 

Considerando a situação de isolamento social e a consequente suspensão das atividades não 
essenciais, em virtude da pandemia do novo coronavírus, várias famílias ficaram em situação 
de vulnerabilidade social.  

Sensível à esta situação e buscando contribuir para minimizar as dificuldades que famílias de 
pescadores e marisqueiras das comunidades de Cumbuco, Pecém e Taíba pertencentes à 
área de influência direta (AID) do Porto e de comunidades da área de influência indireta (AII) 
enfrentaram para prover a necessidade básica alimentar, foi elaborado o Projeto Solidariza 
Pecém, cujo objetivo foi o fornecimento de produtos de limpeza doméstica e alimentos não 
perecíveis. 

O Complexo do Pecém, ao considerar a atual situação de vulnerabilidade social de várias 
famílias, em virtude da pandemia do novo coronavírus, executou a 2ª edição do Projeto 
Solidariza Pecém. Assim, foi realizada ampla divulgação em redes sociais e junto aos 
colaboradores da CIPP S.A e das demais empresas que operam no Terminal, além das 
próprias empresas prestadoras de serviços, sem prejuízo de outros interessados que 
eventualmente tivessem interesse em contribuir. 

Antes de todas as distribuições, a logística de transporte foi previamente definida pelo Porto 
e a MRS. Os locais de distribuição foram estabelecidos em conjunto com os presidentes das 
colônias, da capatazia e os líderes comunitários. Com isso, as devidas informações sobre a 
distribuição das cestas foram repassadas para os beneficiados pelo Projeto.  

Após reunião com representantes do Porto do Pecém e da CIPP S.A, com consequente 
aprovação do Projeto, foi iniciada a divulgação, visando sensibilizar as pessoas e assim, tentar 
alcançar o objetivo proposto. Para tanto, a divulgação do Projeto Solidariza Pecém foi 
executada entre seus colaboradores, prestadores de serviços e empresas operadoras, além 
da divulgação também em mídias sociais para alcançar o maior público possível de doadores. 

 
Foto  56 – Materia l s obre  o  So lidariza  Pecém 

amplamente  d ivulgado, inc lu indo  redes  s oc ia is . 

 



 

RELATÓRIO ANUAL DOS PROGRAMAS E PLANOS 
AMBIENTAIS INTEGRADOS EXECUTADOS NO 
TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM EM 2021  

 

MRS Estudos Ambientais Ltda 
www.mrsambiental.com.br 

31 

 

Foram repassadas informações sobre o ponto de arrecadação das doações no Porto e 
específicas para o caso de doações em dinheiro, ou seja, como deveria ser creditada a doação 
junto aos fornecedores para aquisição dos produtos. As doações em dinheiro, tanto de pessoa 
física como jurídica, estão sendo efetivadas exclusivamente junto aos fornecedores das 
cestas básicas e produtos de limpeza. Portanto, não há doação financeira diretamente à CIPP 
S.A. Assim, os doadores foram instruídos a realizar o crédito no valor desejado, diretamente 
ao fornecedor e enviar o comprovante para o Porto do Pecém fazer o controle. 

Dada a vulnerabilidade alimentar, as ações para distribuição das cestas arrecadadas estão 
sendo programadas. Para tanto, mantendo a logística do ano anterior, antes de todas as 
distribuições, a logística de transporte será previamente definida pelo Porto e a MRS. Os 
locais de distribuição e as listas nominais dos beneficiados serão definidos pelos presidentes 
das duas colônias de pescadores e marisqueiras (Pecém Z-06 e Cumbuco Z-07) e da 
capatazia (Taíba Z-06). 

Desta forma, foram incentivadas as doações de produtos de limpeza doméstica, cestas 
básicas e/ou alimentos não perecíveis para serem entregues às famílias das comunidades de 
Pecém, Cumbuco e Taíba. Foram repassadas as informações sobre o ponto de arrecadação 
das doações no Porto e específicas para o caso de doações em dinheiro, ou seja, como 
deveria ser creditada a doação junto aos fornecedores para aquisição dos produtos. As 
doações em dinheiro, tanto de pessoa física como jurídica, foram efetivadas exclusivamente 
junto aos fornecedores das cestas básicas e produtos de limpeza. Portanto, não houve 
doação financeira diretamente à CIPP S.A. Assim, os doadores foram instruídos a realizar o 
crédito no valor desejado, diretamente ao fornecedor e enviar o comprovante para o Porto do 
Pecém fazer o controle. 

A meta proposta no Projeto foi de 600 (seiscentos) cestas básicas e de produtos de limpeza 
para o atendimento de 200 (duzentos) famílias em situação de vulnerabilidade em cada uma 
das três comunidades pesqueiras. Porém, dada adesão ao Projeto e a situação de 
vulnerabilidade alimentar das famílias, as arrecadações foram recebidas até o início de junho 
para que as ações de distribuição ocorressem ainda nesse mês.  

Ao todo, foram arrecadados 377 cestas básicas e kits de limpeza doméstica. Assim, as ações 
de distribuição das cestas básicas e kits de limpeza doméstica, nas três comunidades, foram 
executadas concomitante com a distribuição dos kits de máscaras do Projeto Rede Protege. 
Os indicadores da distribuição de cestas básicas encontram-se na Tabela 12, abaixo. 

 
Tabela  12 - Ind icadores  da  execução  do  Pro je to  So lidariza  Pecém 2021. 

Data  da  Ação  Localidade  Número  de  Ces tas  Local da  Ação  
10/06/2021 Cumbuco 133 Colônia de Pescadores Z-07 
11/06/2021 Pecém 145 Colônia de Pescadores Z-06 
11/06/2021 Taíba 99 Capatazia da Taíba 
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Em todas as entregas, também foram distribuídos flyers com recomendações sobre cuidados 
com a higiene pessoal e limpeza doméstica para prevenção a COVID-19. 

Ressaltamos que as ações para entrega das cestas foram realizadas em conformidade com 
as recomendações de distanciamento, uso de máscaras e higienização das cestas antes da 
entrega.  



 

RELATÓRIO ANUAL DOS PROGRAMAS E PLANOS 
AMBIENTAIS INTEGRADOS EXECUTADOS NO 
TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM EM 2021  

 

MRS Estudos Ambientais Ltda 
www.mrsambiental.com.br 

33 

 

 
Foto  57 – Hig ien ização  an tes  de  in ic ia r a  

d is tribu ição , na  Capatazia  da  Taíba . 

 
Foto  58 –  Chegadas  das  ces tas  bás icas  e  kits  de  
limpeza  na  Colôn ia  de  Pes cadores  Z-06 (Pecém). 

 
Foto  59 – Dis tribu ição  dos  itens  para  pes cadores  

e  maris queiras  na  Colônia  de  Pes cadores  Z-07 
(Cumbuco). 

 
Foto  60 – Dis tribu ição  de  ces tas  bás icas  para  

pes cadores  e  maris queiras  na  Colônia  de  
Pes cadores  Z-06 (Pecém). 

 
Foto  61 – Dis tribu ição  de  ces tas  bás icas  para  

pes cadores  e  maris queiras  na  Capatazia  da  Taíba . 

 

Com essas ações, concluímos a execução do Projeto Solidariza Pecém nas três comunidades 
previstas, tendo como resultado a arrecadação e distribuição de 377 cestas básicas e kits de 
limpeza doméstica. 

A partir do quantitativo de doações recebidas e, consequentemente, número de famílias 
beneficiadas com o Projeto, atingimos os objetivos e superamos as metas estabelecidas. Em 
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especial, destacamos o desenvolvimento de atitudes solidárias por parte de todos que se 
sensibilizaram e contribuíram com doações. 

Assim, o Projeto Solidariza Pecém agiu como ponte em prol da contribuição com a promoção 
da necessidade emergencial básica alimentar nas comunidades atendidas. 

1.5 SUBPROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DA ATIVIDADE DE PESCA – PCAP 

O PCAP visa mitigar e compensar os impactos das obras de ampliação e de Operação do 
Terminal Portuário do Pecém, por meio de intervenções que atuem no sentido de fortalecer a 
atividade pesqueira e compensar os impactos das atividades portuárias no desenvolvimento 
das atividades das comunidades pesqueiras. 

É composto originalmente pelos seguintes projetos: 

• 2.1 Projeto Segurança da Navegabilidade das 
Embarcações Pesqueiras e Proteção Individual dos 
Pescadores; 

• 2.2 Projeto Qualificação Profissional e Geração de Renda 
Autônoma; 

• 2.3 Projeto Reforma de Jangadas 

• 2.4 Projeto Encalhe de Jangadas 

• 2.5 Comercialização de Artefatos de Pesca 

Dos projetos acima citados somente o de Qualificação Profissional e Geração de Renda 
Autônoma ocorre independente de processos de aquisição de materiais e equipamentos de 
maior monta, que necessitam ser conduzidos pela própria empreendedora, obedecendo às 
legislações aplicáveis a aquisições com recursos públicos.  

Nesse sentido, são preparadas as condições para realização de licitações e pregões 
eletrônicos, tais como detalhamento dos itens para aquisição, especificações técnicas, coleta 
de propostas para formação do preço médio, consulta às instâncias jurídicas do próprio órgão, 
à Procuradoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado, tudo isso para garantir a 
validade, transparência e economia na aquisição. Nas reuniões do Programa com a classe 
pesqueira e nas reuniões do Comitê de Acompanhamento, o CGPEA, são prestados 
esclarecimentos e informes por funcionários do próprio empreendedor, quando o caso, acerca 
do andamento do processo licitatório para aquisição dos materiais. 

No primeiro semestre de 2021, as reuniões públicas ainda não estavam podendo ser 
realizadas. Dessa forma, visando executar o acompanhamento de alguns processos, foram 
realizadas reuniões internas com o Porto do Pecém. 
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Foto  62 – Reunião  para  tra ta r de  a tua lizações  do  

PCAP. 

As reuniões eram para tratar sobre o andamento acerca da aquisição das panagens, que 
estava em fase de solicitação de orçamentos para inclusão no termo de referência. A lista de 
artefatos de pesca para implantação de entreposto no Cumbuco e móveis de escritório para 
Cumbuco e Taíba foram encaminhadas para obtenção de orçamentos.  

1.5.1 PROJETO SEGURANÇA DA NAVEGABILIDADE DAS EMBARCAÇÕES 
PESQUEIRAS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PESCADORES. 

Das aquisições previstas, no mês de novembro de 2018, o Porto do Pecém concluiu o 
processo, adquiriu os bens e entregou às colônias de pescadores o material relativo à 
‘segurança da navegabilidade das embarcações pesqueiras e proteção individual dos 
pescadores’. 

1.5.2 PROJETO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA AUTÔNOMA. 

1.5.2.1 PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO LOCAL 

Devido à necessidade de isolamento social, priorizando a saúde das artesãs da comunidade 
da Taíba, não houve reuniões para continuidade ao trabalho de acompanhamento, 
aperfeiçoamento e incentivo financeiro com o grupo.  

Porém, adaptando a produção local ao período de pandemia, costureiras e artesãs das 
comunidades foram contactadas para participarem do Projeto Rede Protege. Na ocasião 
artesãs e costureiras do Cumbuco e da Taíba tiveram interesse em participar. Assim, como 
especificado no Projeto, as participantes receberam o material necessário para confecção de 
máscaras de tecido e toda produção foi comprada, gerando renda imediata para costureiras 
e artesãs locais. 
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1.5.3 REFORMA DE JANGADAS 

Apesar das tentativas, o Porto do Pecém não conseguiu comprar os lotes de madeira pois o 
certame licitatório restou deserto e, apesar das buscas por madeireiras que atendessem a 
regularização fiscal, não houve êxito. Conforme acordado em reunião houve a substituição 
desse material, cujo novo processo licitatório foi encaminhado em 2021.  

As redes de pesca (panagens), que foram escolhidas em troca do material de reforma de 
jangadas (madeiras), também foram distribuídas em dezembro de 2021 nas três comunidades 
(Taiba, Pecém e Cumbuco). 

  

Foto  63 – Reunião  rea lizada  na  capatazia  da  Taíba . Fo to  64 – Pres iden te  do  Cumbuco  as s inando  o  
te rmo de  receb imento  das  panagens . 

  
Foto  65 – Pres iden te  da  Colôn ia  da  Taiba 

as s inando  o  te rmo de  receb imento  das  panagens . 
Fo to  66 – Panagens  de ixadas  na  co lôn ia  da  Taiba . 
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Foto  67 –  Pres iden ta  da  Colôn ia  do  Pecém 

as s inando  o  te rmo de  receb imento  das  panagens . 
Fo to  68 –  Panagens  de ixadas  na  co lôn ia  do  

Pecém. 

Além das panagens, também houve a entrega de tábuas para cortar peixes feitas com o 
material proveniente das antigas defensas náuticas, que foi reutilizado para fabricação de 
tábuas mais resistentes do que as que habitualmente são utilizadas pelos pescadores. A ação 
teve um forte apelo socioambiental pois está vinculada a um dos princípios da 
sustentabilidade que é o de reutilizar matérias primas que seriam descartadas para fabricação 
de novos objetos que serão úteis no dia a dia da comunidade. 

  
Foto  69 –  En trega  da  tábua  fabricada  de  mate ria l 

reu tilizado  para  corta r pe ixes  na  co lôn ia  do  
Cumbuco . 

Fo to  70 –  En trega  da  tábua  fabricada  de  mate ria l 
reu tilizado  para  corta r pe ixes  na  co lôn ia  do  

Pecém. 
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Foto  71 – Entrega  da  tábua  fabricada  de  materia l 
reu tilizado  para  corta r pe ixes  na  Colôn ia  da  Taiba . 

Fo to  72 – Fabricação  das  tábuas  fe itas  com o  
mate ria l p roven ien te  das  an tigas  defens as  

náu ticas . 

Assim, as compensações do PCAP previstas para 2021 foram concluídas e estão sendo 
analisadas junto aos presidentes das colônias em reuniões do CGPEA quais serão as 
compensações realizadas em 2022.  

1.5.4 COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS DE PESCA 

A comunidade da Taíba recebeu os artefatos de pesca por ocasião da compensação pela 
dragagem (obra do TMUT) em 2014.  

No ano de 2021, o processo licitatório para a aquisição dos artefatos de pesca para a 
comunidade do Cumbuco e dos móveis de escritório para as comunidades do Cumbuco e 
Taíba foi realizado novamente. 

Cabe ressaltar que, atendendo ao pedido do presidente da colônia de pescadores do 
Cumbuco, alguns itens da relação de artefatos de pesca e móveis para escritório foram 
substituídos por outros artefatos e por portões de alumínio, respectivamente, visto que o 
presidente alegou que a colônia já possui alguns dos itens e que, no momento, as 
necessidades são outras. A solicitação do presidente foi aceita pelo Porto, que fez os devidos 
encaminhamentos. 

Em 2021, conforme solicitado pelo presidente da colônia de pescadores do Cumbuco, foi 
realizada a entrega dos portões de alumínio (Foto 73) na colônia do Cumbuco e a entrega dos 
móveis na colônia da Taiba. A instalação do portão de acesso à colônia do Cumbuco foi 
realizada no mesmo dia da entrega (Foto 74).  

 
Foto  73 – Entrega  de  portões  de  a lumín io  na  

co lôn ia  do  Cumbuco . 

 
Foto  74 – Portão  de  a lumínio  ins ta lado na en trada  

da  co lônia . 

Cabe salientar que especificamente para comunidade do Cumbuco, fica faltando a entrega do 
restante do material de artefato de pesca, mas que já houve vencedor da licitação, e a entrega 
está propagada para ser realizada em 2022. 
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1.6 SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS TRABALHADORES DA 
OPERAÇÃO – PEAT 

1.7 J USTIFICATIVA  

Além das atividades inerentes à operação do TPP, a inclusão de novas instalações referente 
à Operação Portuária e a sobrecarga da infraestrutura geram impactos para o ambiente e a 
comunidade do entorno.   

Desta forma, o Subprograma de Educação Ambiental dos Trabalhadores, que ocorre por 
ações integradas das empresas operadoras e prestadores de serviços do Porto, se justifica 
pela necessidade de conscientização dos trabalhadores quanto à importância da manutenção 
da qualidade ambiental, valores sociais locais e impactos gerados pelo empreendimento às 
comunidades locais.  

Deverão ser reforçadas as normas do código de conduta tanto para o desenvolvimento dos 
aspectos relacionados à conservação dos recursos naturais, quanto para a manutenção das 
condições de respeito entre os trabalhadores e a comunidade. 

1.8 OBJ ETIVO  

O objetivo principal deste subprograma é evitar incômodos para os moradores da área de 
influência da presença de trabalhadores do TPP, além de orientá-los quanto aos impactos 
sociais associados ao empreendimento. Objetiva, também, informá-los quanto aos danos 
causados ao meio ambiente por suas atividades de rotina, garantindo a convivência 
harmônica das atividades da construção civil e operação inerentes ao empreendimento e as 
tradicionalmente praticadas em sua área de implantação. 

1.9 OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS  

São objetivos deste subprograma: 

• Sensibilizar os trabalhadores quanto aos aspectos ambientais e valores sociais locais; 
• Dar ciência aos trabalhadores quanto aos impactos socioeconômicos gerados pela 

implantação e operação do empreendimento; 
• Criar condições para uma inserção harmônica dos trabalhadores na área de influência 

do empreendimento; 
• Dar ciência aos trabalhadores quanto às normas ambientais vigentes, incluindo os 

acordos entre a CIPP S.A., CPCE e Colônias de Pescadores acerca da passagem 
inocente e usufruto de pesqueiros no lado externo do quebra-mar; e quanto aos 
valores éticos a serem adotados; 

• Estimular a participação dos trabalhadores no entendimento de seus papéis como 
agentes e cidadãos para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. 
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1.10 OBJ ETO/PÚBLICO-ALVO  

Empregados e trabalhadores em todos os níveis, inclusive terceirizados e operadores, 
trabalhadores, colaboradores e gestores do Terminal Portuário do Pecém. 

1.11 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO  

Em traços gerais, o subprograma deve atuar em dois tipos de abordagens: sensibilização 
ambiental e social, além da normatização de procedimentos. 

1.11.1 SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL  

Todos os profissionais envolvidos deverão passar por atividades de sensibilização ambiental 
e social, abordando-se os seguintes assuntos: 

• Enquadramento do trabalhador no contexto ambiental local, regional e global; 
• Valores ecológicos locais; 
• Impactos ambientais do empreendimento; 
• Medidas de compensação e de mitigação previstas; 
• Gestão de Resíduos Sólidos – redução de geração de resíduos na fonte, reciclagem, 

segregação etc.; para esta atividade será realizada oficina, tratando em especial da 
segregação de resíduos na fonte. 

• Redução do gasto de energia; 
• Conscientização sobre as leis ambientais, em especial a Lei de Crimes Ambientais; 
• Esclarecimento sobre os valores ético-sociais locais; 
• Higiene e Saúde, por meio de palestras e vídeos; 
• Apresentação do código de conduta, entregando a cada trabalhador a cartilha com 

procedimentos a serem adotados; 
• Esclarecimentos quanto aos impactos socioeconômicos, onde se inclui as temáticas 

de restrição das atividades pesqueiras, atração demográfica e transmissão de 
doenças (articulando com os demais programas desenvolvidos); 

• Noções de Educação Sexual, notadamente relacionada com doenças sexualmente 
transmissíveis, métodos preventivos, sintomas e tratamentos; 

• Prestar esclarecimentos quanto a permissão dos pescadores realizarem a passagem 
inocente e pescarem nas adjacências do Terminal Portuário, de acordo com as 
tratativas e deliberações da CPCE. 

1.11.2 EVENTOS COMEMORATIVOS  

Anualmente serão tratados e reforçados os seguintes temas, de acordo com suas datas 
comemorativas, além de outros que porventura sejam sugeridos pelos trabalhadores ou 
equipes de consultores: 
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• Dia Mundial da Paz – 01/01; 
• Dia do Portuário – 28/01; 
• Dia da Água – 22/03; 
• Dia da Educação – 28/04; 
• Semana do Meio Ambiente – 31/05 a 05/06, abordando temas a serem priorizados 

anualmente; 
• Dia do Pescador – 29/06; 
• Dia da Árvore – 21/09; 
• Dia do Mar – 12/10. 

1.11.3 NORMATIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  

As normas e medidas mitigadoras dos impactos ambientais devem ser amplamente 
conhecidas e respeitadas por todos os trabalhadores. Neste sentido, para além da distribuição 
do Código de Conduta e cartilhas de orientação e seu esclarecimento, são realizados os 
seguintes procedimentos: 

• Facilitação e sinalização para descarte seletivo de lixo;  
• Facilitação de acesso aos sanitários. 

1.11.4 CÓDIGO DE CONDUTA  

Durante o início das obras todos os funcionários receberam uma cartilha com o código de 
conduta da obra, o qual também foi formatado em cartaz e colocado em pontos estratégicos, 
como restaurantes, refeitório, sanitários e murais de informações da obra. Os novos 
funcionários também receberam o código de conduta e o mesmo também é abordado nos 
treinamentos de integração. 

O código de conduta seguiu os seguintes temas (“conforme modelo matriz”):  

• Conduta relativa ao relacionamento com residentes e pescadores nas áreas de 
influência do empreendimento; 

• Educação sexual (doenças sexualmente transmissíveis); 
• Conduta relativa ao relacionamento com os demais funcionários da obra da Ampliação 

do TMUT e do Terminal Portuário do Pecém - TPP; 
• Conduta relativa ao relacionamento com o meio ambiente local; 
• Conduta relativa à obra (redução de resíduos na fonte); 
• Obrigações quanto aos aspectos de saúde, sanitários e segurança no trabalho, 

incluindo o uso de EPIs; 
• Atendimento a conduta pacífica e dialógica com os pescadores que transitam na área 

do TPP e pescam nas adjacências. 
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Neste contexto, são previstas duas metodologias: O Diálogo Diário de Segurança (DDSMS) 
e os treinamentos, que podem ser de integração ou de capacitação. 

• DDSMS: treinamento de curta duração que precede a jornada de trabalho para 
alinhamentos sobre condutas seguras e adequadas de Segurança do Trabalho, Meio 
Ambiente e Saúde; 

• Treinamentos de integração ou capacitação: treinamentos realizados fora do campo, 
em geral, de maior duração, aplicados quando da efetivação do colaborador no quadro 
de funcionários ou em capacitações específicas, com orientações diversas sobre 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente, com orientações sobre procedimentos 
ambientais e operacionais, abordagens de leis aplicáveis, formas corretas de gestão 
de resíduos, etc. 

Assim, as ações de conscientização dos trabalhadores sobre aspectos socioambientais foram 
integradas aos Diálogos Diários de Segurança, Saúde e Meio Ambiente - DDSSMA e 
treinamentos realizados pelas empresas prestadoras de serviços operacionais e serviços 
diversos. 

1.11.5 VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE  

Semanalmente a equipe de educação ambiental percorrerá os setores operacionais, os 
sanitários e os setores administrativos do TPP para fazer a verificação de campo que permita 
a aferição da eficácia do projeto, bem como as fragilidades e aspectos que necessitam ser 
reforçados nas atividades de manutenção da sensibilização ambiental. 

1.12 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS  

1.12.1 SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL  

Em junho de 2021, em continuidade as atividades do programa que visam a ‘sensibilização 
ambiental e social’ e conhecimento sobre ‘eventos comemorativos’, como forma de encerrar 
o Mês do Meio Ambiente, foi realizada a doação de 100 mudas de plantas medicinais e 
ornamentais. A distribuição ocorreu no Bloco de Utilidades e Serviços do Porto do Pecém, 
como pode ser visto nas figuras a seguir: 
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Foto  75 - Doação  de  mudas  duran te  encerramento  
do  Mês  do Meio  Ambien te . 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

 

Fo to  76 - Doação  de  mudas  duran te  encerramento  
do  Mês  do Meio  Ambien te . 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  77 - Doação  de  mudas  duran te  encerramento  
do  Mês  do Meio  Ambien te . 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  78 - Doação  de  mudas  duran te  encerramento  
do  Mês  do Meio  Ambien te . 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Em setembro de 2021 foi distribuído informativo  para os colaboradores do Terminal Portuário 
do Pecém sobre o “Subprograma de Monitoramento de Mamíferos, Tartarugas e Aves 
Marinhas”, trazendo informações sobre o que é realizado nesse monitoramento, quais animais 
são normalmente são encontrados, sobre o que é um ambiente costeiro e como podemos 
contribuir com eles, além de trazer um breve texto em comemoração ao Dia da Árvore. 
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Foto  79 – In formativo  d is tribu ído  para  os  co laboradores  do  TPP, em s e tembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

 

No mês de outubro foi elaborado um informativo sobre a “Variação da Concentração de Metais 
na Área de Influência do Terminal Portuário do Pecém – CE: o reflexo de uma boa gestão 
ambiental”, trazendo informações sobre a qualidade da água ao entorno do empreendimento. 
A distribuição desse informativo ocorreu em novembro de 2021. 

Foto  80 – In formativo  d is tribu ído  para  os  co laboradores  do  TPP, em novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

 

No dia 29 de novembro de 2021, foi realizado o simulado dos planos de emergência do TPP, 
sendo este evento uma oportunidade para aplicar um treinamento sobre como fazer os 
primeiros socorros em casa de ocorrência de fauna oleada. Esse treinamento ocorreu na 
praia, atendendo todas as medidas de precaução contra o COVID-19 e contou com a 
presença de 21 participantes, como pode ser visto no Quadro 1 (Lista de presença) e nas 
figuras a seguir: 
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Foto  81 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

 

Fo to  82 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  83 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  84 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  85 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  86 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 
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Foto  87 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  88 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  89 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021. 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fo to  90 - Tre inamento  s obre  fauna  o leada , em 
novembro  de  2021.

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

 
Quadro  1 - Lis ta  de  p res ença  dos  partic ipan tes  do  tre inamento  de  fauna  o leada , em novembro  de 2021. 

Participantes do Treinamento de Fauna Oleada Empresa 

Ana Cláudia VLI 
Demerson Fernandes da Silva VLI 

Tiago Martins VLI 
José Josenildo VLI 

Carlos Eduardo Dantas  APM 
Brenda Raquel Duarte de Morais  APM 

Pedro França TECER 
João Andrade TECER 

Antônio Cícero Araújo UNILINK 
Antônio Francisco Caetano TECER 

Francisco Marcelo Alexandre TECER 
Rubens Viana TECER 

Naara dos Santos  UNILINK 
Marcos Antônio Vieira UNILINK 
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Participantes do Treinamento de Fauna Oleada Empresa 

Antônio Braga de Souza UNILINK 
Francisco Euclides OCEANPACT 

Marcelo Alves UNILINK 
Raimundo Nonato Duarte UNILINK 

Igor Kelson UNILINK 
Francisco Mario VLI 

Joaquim Serafim Neto TECER 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Fora os informativos e ações mencionadas anteriormente, em juntamente com o Programa 
de Comunicação Social e o Programa de Educação Ambiental foram realizadas atividades 
que alcançou os trabalhadores do TPP, como pode ser visto nos tópicos referentes a esses 
programas. 

1.12.2 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE – DDSSMA  

Em continuidade às atividades do programa que visam a ‘sensibilização ambiental e social’ e 
conhecimento sobre ‘eventos comemorativos’, os temas voltados para a instrução dos 
colaboradores foram especialmente abordados nos Diálogos Diários de Segurança (DDSMS) 
e nos treinamentos específicos ministrados pelas empresas para os seus funcionários 

No ano de 2021, foram realizados um total de 2123 mil DDS’s e Treinamentos, alcançando, 
31652 mil funcionários das operadoras APM, UNILINK, TECER e VLI, além da prestadora de 
serviço Cidade Limpa (Quadro 2). 

Quadro  2 - Número  de  DDS’s /Tre inamento  e  número  to ta l de  partic ipan tes . 

Operadora/Prestadora de Serviço Número de DDS/treinamentos Número total de participantes 

APM 1429 14290 
UNILINK 24 975 

VLI 99 4464 
TECER 399 3364 

CIDADE LIMPA 172 8559 
N total 2123 31652 

Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

Como pode ser visto no gráfico, a operadora APM foi a que aplicou um maior número de 
DDS’s/treinamento, com 67% do total realizado em 2021, consequentemente, com o maior 
número de participantes, com 45% do total de pessoas que participaram dos DDS’s e 
treinamentos em 2021. 
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Foto  91 – Quantidade  de  DDS’s  e  tre inamentos  rea lizados  em 2021 por operadora /pres tadora  de  
s erviço . 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

 

Foto  92 – Quantidade  de  partic ipan tes  nos  DDS’s  e  tre inamentos  de  2021, por operadora /pres tadora  de  
s erviço . 

 
Fonte : MRS Ambien ta l, 2021. 

 

Os temas dos DDS’s/treinamentos foram variados. 

1.13 INDICADORES DO PEAT 

De acordo com os indicadores previstos para acompanhamento da eficácia de execução do 
programa, temos que: 

• No ano de 2021 foram registrados 2002 diálogos diários de segurança, saúde e meio 
ambiente, com um registro total de 22849 colaboradores treinados; 

• Além disso, foram registrados 120 treinamentos pelas operadoras e prestadoras de 
serviço, onde foram registrados 8259 colaboradores participando de palestras e 
treinamentos, desenvolvendo habilidades de modo a prevenir, direta ou indiretamente 
danos ambientais, pessoais e sociais; 
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• Foram notados reflexos na qualidade ambiental e descarte adequado de resíduos que 
podem ser visualizados nos resultados dos programas ambientais pertinentes; 

• Não foram registrados conflitos entre colaboradores das obras, funcionários da CIPP 
S.A. e/ou de empresas em situação de trabalho no Terminal Portuário do Pecém com 
os pescadores que utilizam a área para passagem inocente e pescam nas 
adjacências, junto à ouvidoria da CIPP S.A. 
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