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1. Apresentação 

 
A Agenda Ambiental Local da Companhia Docas do Ceará tem como 

finalidade a apresentação das ações e metas relacionadas ao Sistema de 

Gestão Ambiental bem como descrever a relação dos prestadores de serviço 

aos regramentos ambientais e de segurança. 

 
Com o objetivo de atender a legislação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável, a Agenda Ambiental Local é um instrumento que deve contemplar 

os compromissos com as regularidades ambientais decorrentes, apresentando 

as ações desenvolvidas e a capacitação dos agentes responsáveis. 
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2. Caracterização do Porto e suas atividades 

 
2.1 Identificação do Empreendimento 

 
A Companhia Docas do Ceará, administradora do Porto de Mucuripe em 

Fortaleza, está localizada na Praça Amigos da Marinha s/n – CEP 60.180 – 

422, enseada do Mucuripe município de Fortaleza Estado do Ceará, na região 

Nordeste do Brasil. 

 
Mapa 1: Localização do Porto de Fortaleza 

 

 

Fonte: CODSMS, 2020 

 
O Porto de Fortaleza possui uma área total de 261.497m². Além de 

atender a demanda comercial com cinco armazéns e pátios reservados para o 

armazenamento de contêineres, também atende à demanda petroleira com 42 

tanques com capacidade para 123.000t de combustível, e ainda dispõe de um 

cais pesqueiro para embarcações de pequeno e médio porte. O novo terminal 
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de passageiros deve atender a demanda turística para a capital cearense, 

disponibilizando um espaço adequado para embarque e desembarque de 

passageiros de cruzeiros marítimos e eventos. 

 
2.2 Movimentação de Cargas 

 
 Granéis Sólidos: Trigo, Milho, Coque, Clínquer, Fertilizantes. 

Atualmente, em 2017, Escória, Beach Iron e Carvão Betuminoso. 

 Granéis Líquidos: Petróleo, Derivados e Óleos Vegetais 

 Carga Geral: Arroz, Frutas, Castanha de Caju, Cimento, Farinha, Pás 

Eólicas. 

 

3. Acesso ao Porto 

 
3.1 Acesso hidroviário 

 
De acordo com o projeto a largura do canal foi dimensionada com 160m 

(boca x coeficiente de 3,6); o canal e bacia de evolução foram dimensionados 

com profundidade de 14m; os berços de atracação foram dimensionados para 

14m (berços 201,202 do píer petroleiro), 13m (berços 106, 105,104) do cais 

comercial), 11,5m (berço 103) e 8m (berço 102); a bacia de evolução ficou com 

diâmetro de 610m. 

 
3.2 Canal de acesso 

 
O canal de acesso tem comprimento de 3.500m e largura de 160m. 

 
3.3 Bacia de evolução 

 
O Porto de Fortaleza possui duas bacias de evolução, sendo formadas 

por fundo de areia siltosa: 
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 A bacia de evolução situada a frente do cais comercial limitada a 

noroeste do cais no alinhamento do armazém A-3, possui largura em 

torno de 300m e profundidade de 9m a 10m; 

  A bacia de evolução situada próxima ao píer petroleiro possui 

profundidade de 11m pelo lado interno do píer e 12m pelo lado externo. 

 
3.4 Área de fundeio 

 
O porto possui sete áreas de fundeio, sendo todas possuindo material de 

fundo constituído por areia siltosa. As características destas áreas de fundeio 

estão de acordo com a Carta Náutica nº 701. 

 
3.5 Acesso terrestre 

 
3.5.1 Rodoviários 

 
O Porto de Fortaleza interliga-se através de rodovias federais (BR-222, 

BR-020 e BR-116) e rodovia estadual (CE-085) a todo o interior do Estado e 

aos Estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e do Piauí. 

 
3.5.2 Ferroviários 

 
O acesso ao porto ocorre pelo ramal Parangaba-Mucuripe, em bitola 

métrica, que chega até o Pátio do Ferroviário junto ao porto. A partir desse 

ponto, por um ramal exclusivo, a ferrovia interliga-se com as três linhas internas 

implantadas no cais e nas ruas B e C, permitindo alcançar os pátios, armazéns, 

moinhos Fortaleza, Cearense e Dias Branco e as áreas de tanques das 

companhias petroleiras. Essas vias ferroviárias estão interligadas ao ramal da 

Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN). 

 
3.5.3 Dutoviários 

 
O sistema dutoviário do Porto de Fortaleza serve ao transporte de 

petróleo e\ou derivados movimentados nas operações de embarque e 

desembarque 
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realizados pela Petrobrás e outras distribuidoras, além da importação de óleo 

vegetal para a fábrica de margarina. 

 
3.5.4 Via expressa portuária – vias urbanas 

 
O porto tem acesso direto pela Av. Vicente de Castro. Outra alternativa 

de acesso seria pela via formada pelas Avenidas César Cals e Dioguinho. 

 

4. Sistema de Gestão Ambiental 

 
Os objetivos do SGI visam atender aos Requisitos Legais entre outros 

requisitos (aspectos/perigos/efeitos de falha significativos, opções tecnológicas, 

requisitos financeiros, requisitos operacionais e comerciais, visão das partes 

interessadas e, principalmente a compatibilidade com a sua Política Ambiental 

utilizando meios adequados, são demonstrados ocorrências e fatos que 

influenciam os produtos e serviços da CDC, possibilitando a tomada de 

posições com o intuito de atingir os objetivos traçados. 

 
4.1 Estrutura Organizacional 

 
Figura 1: Organograma Funcional – CDC 

 

Fonte: Companhia Docas do Ceará 
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Compõem este organograma: 

 
 Assembleia Geral dos Acionistas. 

 Conselho Fiscal e Secretaria do Conselho 

 Coordenadoria de Auditoria Interna. 

 Conselho de Administração e Secretaria do Conselho. 

 Diretoria Executiva, Secretaria da Diretoria. 

 Diretoria Presidente - DIRPRE com o Diretor Presidente, Chefe de 

Gabinete e Assessor do Presidente, Assessoria Técnica e Secretária, 

Coordenadoria de Planejamento Estratégico, Coordenadoria de 

Informática, Coordenadoria de Controle, Coordenadoria Jurídica com 

Assessoria de Contenciosa Assessoria de Licitações e Contratos e 

Assessoria Administrativa e Operacional, Coordenadoria do CVT 

Portuário, Coordenadoria da Guarda Portuária, Coordenadoria CCL, 

Coordenadoria de Comunicação Social. 

 Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária– DIEGEP – Assessoria 

Técnica, Secretária, Coordenadoria de Infraestrutura Civil, Coordenadoria 

de Manutenção Mecânica e Elétrica, Coordenadoria de Gestão Portuária. 

 Diretoria Comercial – DIRCOM - com assessoria técnica, secretaria, 

coordenadoria de marketing, coordenadoria de gestão e negócios, e 

Coordenadoria de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

 Diretoria administrativa e financeira - DIAFIN com assessoria técnica, 

secretaria, coordenadoria de recursos humanos, coordenadoria 

administrativa e coordenadoria financeira. 

 
Todas as competências e atribuições desses diversos órgãos estão 

apresentadas no Regimento Interno constante do Manual Clássico de 

Organização – MBO da CDC, no site docasdoceara.com.br 

 
O modelo de gestão se completa com o funcionamento do Conselho de 

Autoridade Portuária – CAP, órgão permanente independente da estrutura da 

Empresa, e que articula e integra quatro blocos de partes interessadas no 
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funcionamento do Porto, debatendo ações de caráter administrativo, técnico, 

operacional e comercial relacionadas ao seu funcionamento. 

 
4.2 Quadro de Funcionários do SGA 

 
Figura 2: Quadro de Funcionários do Sistema de Gestão Ambiental 

 
 

 

 
Fonte: CODSMS, 2020. 

 
4.3 Documentação 

 
O Porto possui licença vigente, além dos seguintes programas e planos 

de ação integrados a gestão ambiental: 

 
 

Plano de Desenvolvimento Ambiental – IDA 

Plano de Área – PA 

Plano de Emergência Individual – PEI 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 

Plano de Prevenção e Controle de Vetores 

Monitoramento Ambiental – MA 

Autoria Ambiental – AA 

Plano de controle de emergência - PCE 

Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental - RAMA 

Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA 
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5. Planos de Ação 
 
 

Ação 1: Expandir o Índice de Desempenho Ambiental – IDA 

METAS 2020 

 Definir ações entre os arrendatários para melhorar o IDA;

 Reforçar os controles no monitoramento do PGRS.

Ação 2: Expandir o Projeto Coleta Seletiva no Porto de 

Fortaleza 

METAS 2020 

 Reforçar a coleta seletiva na área portuária 

 Divulgar a coleta seletiva 

 Reforçar o procedimento para a coleta seletiva 

Ação 3: Contabilizar os resíduos das instalações portuárias 

METAS 2020 

 Monitorar os resíduos do porto 

 Coletar as informações para agilizar o monitoramento da coleta de 

resíduos 

 Requisitar informações dos resíduos em meio magnético com prazo 

definido 

Ação 4: Aprimorar e atualizar o módulo de instalação de 

recebimento de resíduos do GISIS da IMO 

METAS 2020 

 Encaminhar as informações para a ANTAQ. 

Ação 5: Adaptar as instalações portuárias às mudanças 

climáticas 

METAS 2020 
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 Articular com o Ministério da Infraestrutura sobre às ameaças 

climáticas nas instalações portuárias com base nos estudos em 

andamento por parte do MInfra 

 Capacitar os membros do núcleo de meio ambiente. 

Ação 6: Educação Ambiental em consumo consciente 

METAS 2020 

 Promover a capacitação dos empregados da CDC sobre o tema. 

 

5.2 Matriz de Performance 
 
 

 

Relatório de Inspeção Portuária – RIP 

Acompanhamento das fiscalizações sanitárias e atividades de controle 

sanitário das áreas operacionais e administrativas 

Implementar as ações dos Pontos de Melhorias da Auditoria Ambiental 

Projeto de Educação Ambiental voltado para a comunidade externa 

Capacitação dos membros em temas de meio ambiente/sustentabilidade 

Gerenciamento dos resíduos 

Gerenciar as informações para preenchimento do IDA 

Gerenciar as informações de atendimento às condicionantes da LO. 

 

6. Gerenciamento da Agenda 

 
Para o gerenciamento da Agenda Ambiental Local do Porto de 

Fortaleza, a Companhia Docas do Ceará ficará responsável pelo controle das 

informações e definição da estratégia de implantação junto aos órgãos e 

parceiros. Quanto aos parâmetros para avaliação do desempenho das ações 

definidas na agenda, serão consideradas na seguinte forma: 

 

 Nas ações previstas para o período, serão consideradas atendidas 

aquelas que no prazo proposto foram apresentados elementos de 
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execução, podendo ser implementadas considerações ou justificativas, 

caso a ação não tenha sido concluída. 

 
6.1 Nível de eficácia da Agenda Ambiental Local 

 Quando o total das ações concluídas chegarem acima de 90% será 

EFICAZ 

 Quando o percentual de ações concluídas estiver entre 55% a 85% será 

PARCIALMENTE EFICAZ; 

 Quando o percentual de ações concluídas estiver abaixo de 50% será 

INEFICAZ. 

 
A avaliação da eficácia da Agenda Ambiental Local será feita 

anualmente pela CODSMS e os resultados serão apresentados aos parceiros e 

órgãos envolvidos. O acompanhamento será através de reunião anual. 

 
6.2 Monitoramento dos resultados 

 
O monitoramento dos resultados e ajustes periódicos dos parâmetros 

estabelecidos no item 5 desta agenda será feito anualmente, através de 

reunião de análise crítica da Alta Administração da CDC, que poderá revisar os 

parâmetros e propor alterações necessárias ao alinhamento da estratégia da 

agenda ambiental ao planejamento da empresa. 

 
6.3 Definição do cronograma 

 
A definição do cronograma de implementação das ações da Agenda 

Ambiental Local será feita mediante apresentação das ações envolvendo os 

atores responsáveis pela sua implementação, e o prazo de execução será 

proposto com base no período necessário à sua implementação e recursos 

disponíveis. 

 
Em se tratando de ações de longo prazo, o cronograma poderá ser 

reprogramado para a agenda posterior sem prejuízo da avaliação de eficácia 

da agenda. 
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7. Relação Porto-Cidade 

 
7.1 Informações do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 

Porto 

 
No planejamento de um porto deve sempre pensar no desenvolvimento e na 

integração com os demais modais de transportes ligados ao porto. Esse planejamento 

deve ser flexível, permitindo mudanças que possam ocorrer ao longo do horizonte de 

tempo considerado. O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza 

deverá atender ao equilíbrio entre a demanda de carga prevista e a oferta de 

instalações portuárias para sua movimentação. 

 

7.2 Informações sobre projetos desenvolvidos 

 
7.2.1 Projeto Fortaleza 2040 

 
O projeto tem como objetivo a elaboração de um Plano Estratégico, integrando 

o desenvolvimento físico-territorial ao desenvolvimento social e econômico. O projeto 

tem como objetivo tornar Fortaleza uma cidade de oportunidades, mais justa, bem 

cuidada e acolhedora. A CDC quando convidada a participar, envidará esforços para 

manter a relação porto-cidade agregada a atividade portuária, evitando conflitos com 

os interesses da cidade. 

 
O projeto está baseado em cinco questões fundamentais: 

 
 “Como está Fortaleza? ”: diagnóstico da situação atual, tendências, ameaças e 

oportunidades que venham a surgir (a Fortaleza Hoje). 

 “Qual a Fortaleza desejada? ”: o futuro almejado (o sonho). 

 “Quais os principais desafios para conquistarmos a Fortaleza Desejada? “ 

 “O que fazer e como fazer para chegar lá” 

 “O que fazer para garantir que o plano ‘Fortaleza 2040’ seja executado? ”: a 

estrutura de governança e controle social para o plano. 

 
7.2.3 Turismo no Terminal de passageiros do Porto de Fortaleza 

 
O novo Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza foi construído na Praia 

mansa, com capacidade para receber cerca de 4.500 passageiros por turno, para 

embarque ou desembarque. Sendo sua infraestrutura semelhante aos terminais de 
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aeroportos, no qual terá área de 5.880 metros quadrados para restaurantes, posto de 

correios, lojas de conveniências e souvenires, Receita Federal, ANVISA e Polícia 

Federal, além da área de estacionamento com 9.500 metros quadrados. 

 
O novo Terminal de Passageiros é adequado para receber os maiores navios 

do mundo, contribuindo para o turismo da cidade e a movimentação da economia 

local, e está dentro da política do MInfra para o arrendamento de áreas portuárias. 

 

8. Relações com outras autoridades intervenientes na atividade 

portuária 

 
8.1 ANTAQ 

 
8.1.1 Nova Lei dos Portos 

 
A Lei nº 12.815/13 em seu artigo 46, inciso I, define infração como toda 

ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe em realização de 

operações portuárias com infringência ao disposto nesta Lei ou com 

inobservância dos regulamentos do porto, sujeitando-se segundo o art 47 às 

seguintes penas, aplicáveis separada ou cumulativamente, de acordo com a 

gravidade da falta: (1) advertência, (2) multa, (3) proibição de ingresso na área 

do porto por período de trinta a cento e oitenta dias, (4) suspensão da atividade 

de operador portuário, pelo período de trinta a cento e oitenta dias, e (5) 

cancelamento do credenciamento do operador portuário. 

 
Por sua vez, o artigo 17, § 1º, lista as competências da administração do 

porto organizado, denominada autoridade portuária, com destaque aos incisos 

V, VI e XI, que atribuem à mesma a incumbência de: (1) fiscalizar ou executar 

as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das 

instalações portuárias; (2) fiscalizar a operação portuária, zelando pela 

realização das atividades com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao 

meio ambiente, e (3) reportar infrações e representar perante a Antaq, visando 

à instauração de processo administrativo e aplicação das penalidades previstas 

em lei, em regulamento e nos contratos. 
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Já o art 5º, inciso X, da mesma lei, estabelece que são essenciais aos 

contratos de concessão e arrendamento, as cláusulas relativas à forma de 

fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e práticas de 

execução das atividades, bem como à indicação dos órgãos ou entidades 

competentes para exercê-las. De acordo com o art 51-A, fica atribuída à Antaq 

a competência de fiscalização das atividades desenvolvidas pelas 

administrações de portos organizados, pelos operadores portuários e pelas 

arrendatárias ou autorizatárias de instalações portuárias, observado o disposto 

nesta Lei. 

 
8.1.2 Da Fiscalização da Autoridade Portuária 

 
O Processo Fiscalizatório da Autoridade Portuária ocorre in loco, por 

meio da atuação das equipes de fiscalização no cotidiano das atividades do 

porto, buscando evitar condutas prejudiciais à Autoridade Portuária, ao 

Trabalhador Portuário, ao Meio Ambiente, ao Patrimônio Público e a terceiros, 

bem como garantir a eficiência das operações logísticas. 

 
A Autoridade Portuária deverá designar os funcionários que atuarão 

como agente fiscal em suas respectivas áreas. 

 
Caberá aos Agentes Fiscais da Autoridade Portuária, em sua área de 

atuação, verificar o cumprimento das obrigações previstas na (o): 

 

 Resolução nº 3.274-ANTAQ/2014; 

 Regulamento de Exploração do Porto; 

 Procedimentos de Operação Portuária específicos, editados pela 

Autoridade Portuária ou Autoridade Pública Interveniente no Porto 

Organizado; 

 Legislação ambiental, de segurança do trabalho e de segurança pública 

relacionadas à atividade portuária; e 

 Contratos de Arrendamento. 
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8.1.3 Metodologia para definição de metas 

 
A definição de metas para os processos de fiscalização deverá ser feita 

a partir de uma metodologia, que compreende as etapas abaixo: 

 
Figura 3: Metodologia para os processos de fiscalização 

 
 

Fonte: ANTAQ 

 
1. Análise do histórico dos indicadores: realizada a partir de dados pretéritos 

dos indicadores de fiscalização, buscando identificar sazonalidades, tendências 

ou outros comportamentos. 

 
2. Proposição de metas baseada em melhorias relativas: metas definidas a 

partir de melhorias incrementais para os indicadores. 

 
3. Validação/consenso com as áreas envolvidas: ajuste fino realizado após 

discussão e consenso com as áreas responsáveis pelos processos de 

fiscalização. 
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8.2 ANVISA 

 
8.2.1 Resolução – RDC N° 374, de 16 de abril de 2020 

 
Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de 

dezembro de 2002, para adequação à Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 

2014, que altera o prazo de vigência para a Autorização de Funcionamento de 

 
Empresas para prestadores de serviço em Portos, Aeroportos, Fronteiras e 

Recintos alfandegados e para adequação ao art. 50 da Lei n° 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, que estabelece a validade em todo o território nacional da 

Autorização de Funcionamento de Empresa. 

 
8.3 Capitania dos Portos do Ceará 

 
Subordinada ao Comando do Terceiro Distrito Naval, a Capitania dos 

Portos do Ceará (CPCE) é responsável, no Ceará, pela segurança do tráfego 

aquaviário, pela salvaguarda da vida humana nas águas e pela prevenção da 

poluição hídrica. Presta apoio à navegação e contribui para a orientação, 

coordenação e controle das atividades relativas à Marinha Mercante e 

organizações correlatas no Ceará. 

 
É responsável, também, pela fiscalização dos serviços de praticagem, 

realização de inspeções navais e vistorias, auxílio ao Serviço de Salvamento 

 
Marítimo, realização dos cursos do Ensino Profissional Marítimo e manutenção 

dos faróis do litoral cearense. Ela atua como elemento catalisador do 

relacionamento entre os componentes da orla marítima nesse extenso litoral e 

águas interiores cearenses. 

 
8.4 Ministério da Agricultura – Unidade de Vigilância Agropecuária 

 
A Portaria Ministerial nº 576/98 - Regimento Interno das Delegacias 

Federais de Agricultura, estabelece que os Fiscais Federais Agropecuários do 

Ministério da Agricultura, localizados nos postos de vigilância agropecuária, de 

acordo com a competência profissional, fiscalizem o cumprimento das 
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exigências estabelecidas para o trânsito internacional de animais, vegetais, 

seus produtos e derivados, material de multiplicação animal e vegetal, 

agrotóxicos, bebidas, forragens, material de acondicionamento nos portos, 

aeroportos e postos de fronteira internacionais, transportados como bagagem, 

encomenda ou carga. 

 
O Porto de Fortaleza dispõe de instalações não-operacionais utilizadas 

por terceiros, nos quais o Ministério da Agricultura uso de área, com 101,85 m², 

no Núcleo de Apoio Portuário – NAP. 

 

9. Cadastro de empresas prestadoras de serviços ambientais 

no Porto de Fortaleza 

 
9.1 Empresas cadastradas para retirada de resíduos: 

 
 Braslimp (LO N°74/2019; val.: 01/07/2025) – Resíduos Sólidos e 

Líquidos Classe I (A, B e E), (LO N°70/2019; val.: 23/06/2027) – 

Resíduos Classe II Sólidos - CNPJ: 12.216.990/0001-89 Contato: 

Marcos: (85) 99959- 9940;

 Eco (+) (LO N°860/2016; val.: 07/10/2019 protocolo de renovação em 

07/10/2019) – Resíduos Sólidos/Líquidos Classe I e A, (LO nº 240/2020

- SUDAP - SEMACE; Gerenciamento de Resíduos (Classe I - Sólidos e 

Líquidos) val.:31/03/2023, LO nº 395/2014, Gerenciamento de Resíduos 

(Classe II), val.: 22/05/2018, PROTOCOLO DE RENOVAÇÃO EM 

12/01/2018 - CNPJ: 63.469.811/0001-56 Contato: Hamilton (85) 

99256.3685; 

 Transcidade/Cidade Limpa Ambiental (LO nº 15/2020; val.: 06/01/2023 – 

Resíduos Classe II A e II B, (LO N° 173/2018; val.: 12/04/2021) – 

Gerenciamento de Resíduos (Coleta e transporte de resíduos industriais

- exceto classe I e A) - CNPJ: 03.307.892/0006-61, Contato: Ícaro (85) 

3342-2032 ou 98725-1259 

 B&T (LO nº 184/2020; val.: 21/04/2023 Gerenciamento de Resíduos 

(Classe I - Sólidos e Líquidos), (LO N° 19/2019; val.: 17/03/2022) –
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Resíduos Classe II A e II B - CNPJ: 41.301.508/0001-07, Contato: 

Nazaré (85) 98412-7973 

 Engenium (LO N°345/2019; val.: 22/07/2025) – Resíduos perigosos 

classe I (A, B e E), (LO nº 719/2019; val.: 28/11/2022 Gerenciamento de 

Resíduos (Classe II) - CNPJ: 06.631.006/0001-43 Contato: Adriana (85) 

3257-7678 – ramal 208

 SISAM Sistemas Ambientais (LO nº 165/2018; Val.: 03/04/2021– 

Efluentes Sanitários), (LO Nº 91/2019, Val.: 11/03/2022 – Classe I), (nº 

01/2020 -SUPAD, Val.: 28/01/2023 Gerenciamento de Resíduos (Classe 

II), Contato: Matheus (85) 3274 1604

 
 ECOBAN – FABIANO    PEREIRA    DE    OLIVEIRA    -     ME     - 

CNPJ: 00.563.915/0001-05 (LO Nº N° 199/2020 – DICOP – SEMACE 

VAL.: 1/4/2023 Transporte de Efluentes Líquidos, LO Nº No 347/2020 – 

DICOP – SEMACE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS

 Nova Terra Ambiental (LO N°150/2017 Classe II-A e II-B; val.: 

03/07/2021), (LO Nº108/2020 Classe I A, B e E; Val.: 18/06/2023), (LO 

Nº113/2020 Classe I RESÍDUOS DE SAUDE e E; Val.: 22/06/2023– 

Resíduos Sólidos - CNPJ: 26.760.957/0001-20, Contato: Erick (85) 

99148- 4659

 
9.2 Empresas cadastradas para Fornecimento de água Potável: 

 
 CHEGOU ÁGUA – CNPJ: 27.276.551/0001-39 AFE - ANVISA de 

11/06/2018

 TRANSÁGUA TRANSPORTES DE ÁGUA– CNPJ: 06.631.006/0001-43 

AFE – ANVISA de 15/09/2014

 MAIS ÁGUA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 14.444.351/0001-94 AFE 

ANVISA DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

 
9.3 Empresas cadastradas para monitoramento ambiental: 

 
 Monã Consultoria Ambiental Ltda.
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 Universidade Federal do Ceará – UFC (Instituto de Ciências do Mar – 

LABOMAR). Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC;

 Universidade Estadual do Ceará. Instituto de Estudos, Pesquisa e 

Projetos da UECE – IEPRO.


























































