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Parque Botânico:
um parceiro para 
a conscientização
ambiental
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Papo em dia
O cuidado com o meio ambiente é um 
compromisso estebelecido pela 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) desde a sua concepção. Por esse 
motivo, junho é um mês especial, 
período em que celebramos o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. A data 
nos motiva a refletir sobre nossas 
atitudes enquanto empresa e pessoas. 
Nesta edição do C S P Notícias, 
queremos compartilhar um pouco 
dessa nossa história pautada no 
respeito e no cuidado com o meio 
ambiente. Uma série de ações e 
conquistas feitas em parceria com as 
comunidades de Caucaia e São 
Gonçalo do Amarante ao longo dos 
últimos sete anos. 

As matérias em Destaque resumem 
algumas das ações que maracaram a 
Semana do Meio Ambiente 2015. 
Além dos mutirões e da oficina de 
horta caseira realizadas pela CSP e 
por entidades parcerias, comemora-
mos a reabertura do Parque Botânico 
do Ceará, em Caucaia, uma unidade 
que consideramos estratégica nessa 
causa ambiental. 
A seção Minha História nos deixa uma 
lição: cada um de nós pode contribuir 
- em simples atitudes - para que 
te n h a m o s co m u n i d a d e s  m a i s 
sustentáveis. Em Siupé (São Gonçalo 
do Amarante), a ONG Ecofilo – 
Amigos da Natureza está fazendo a 
parte dela. Pense nisso!

Sobre a CSP 
COMPROMISSO AMBIENTAL 
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A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) vem 
construindo uma história baseada no compromisso 
social e ambiental. Recentemente, teve sua Licença de 
Instalação (LI) renovada pela Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente (Semace), com validade até 
junho de 2017.
A renovação da Licença de Instalação reforça o diálogo 
técnico e a confiança que vêm sendo estabelecidos pela 
CSP desde 2008 com os órgãos governamentais, 
municipais e, especialmente, com as comunidades 
vizinhas ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP).
Na luta para garantir a sustentabilidade da região onde 
está sendo instalada, a CSP adotou técnicas avançadas 
para identificar animais e plantas. Foram resgatados um 
total de 5.092 animais, entre anfíbios, aves, répteis e 
mamíferos, totalizando 89 espécies encontradas na 
área da CSP. 
Durante o processo de supressão vegetal, também 
foram selecionadas árvores matrizes para a coleta de 
sementes, priorizando as espécies raras, endêmicas, 
ameaçadas de extinção e de elevado interesse ecológico. 
Essas sementes foram utilizadas na recuperação de uma 
área degradada da Estação Ecológica do Pecém e na 
reposição florestal da área interna da CSP, totalizando 
quase 400 hectares. 
Além de todo o trabalho feito até aqui, um bilhão de 
reais serão investidos em equipamentos e processos de 
controle e monitoramento das emissões atmosféricas, 
lançamentos de efluentes e gerenciamento de resíduos.

CONFIRA A LINHA DO TEMPO
DO TRABALHO DA CSP PARA
A PRESERVAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE CSP

2008
Surgimento da empresa trazendo como principal
valor a preservação ambiental e o respeito 
à população local.

2009
Identificação da fauna e flora local e início do 
resgate de animais e beneficiamento de sementes
na região. Posteriormente a empresa recebeu 
sua Licença Prévia. 

2010
Continuidade de levantamento histórico e cultural
da área, com material arqueológico submetido
a tratamento em laboratório especializado.

2011 Assinatura do termo de compromisso ambiental
e obtenção da Licença de Instalação. 

2012
Através do Programa de Preservação da
Biodiversidade, a CSP realiza o plantio de 150 mil 
mudas, em uma área de 206 hectares na 
Estação Ecológica do Pecém. 

2013
Inauguração do 1º Banco de Sementes do Estado
do Ceará, instalado no Parque Estadual Botânico,
em Caucaia, financiado pela CSP para armazenar
sementes da flora local e realização de 
pesquisas cientificas.

2014
Conclusão do trabalho de resgate de 5,254 animais 
e do reflorestamento de 321 mil mudas na região
com o recebimento do primeiro certificado de 
recomposição florestal emitido pela Semace.

2015
Em reconhecimento às ações desenvolvidas, 
a CSP recebe o Prêmio Fiec de Desempenho 
Ambiental na categoria "Integração com a sociedade". 
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PARQUE BOTÂNICO 
REABRE PARA 

VISITAÇÃO

O Parque Estadual Botânico do Ceará, 
localizado no município de Caucaia, 
está novamente de portas abertas para 
visitação pública. A Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) come-
mora a reinauguração dessa unidade 
de conservação ambiental, com a qual 
mantém uma relação de parceria. 
Em 2013, em uma ação pioneira no 
Estado, a CSP desenvolveu um Banco 
de Sementes a partir da coleta e 
identificação das sementes encontra-
das na área de construção da empresa 
durante as atividades de resgate da 
flora. 
Esse material integra hoje o laborató-
rio do Banco de Sementes Florestais 
Nativas do Ceará, instalado no Parque 
Botânico. O banco serve de fonte para 
a realização de pesquisas para a 

conservação de espécies nativas, 
potencializando a produção de mudas 
certificadas, que são utilizadas em 
programas de reflorestamento.
A reabertura do Parque Botânico abriu 
a programação da Semana do Meio 
Ambiente, em uma ação da Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado (Sema). 
Desde 2012, a CSP participa - direta ou 
indiretamente - dessas programações. 
Este ano, também levou seus empre-
gados e familiares para um passeio 
ecológico à unidade.
OPÇÃO DE LAZER - O Parque 
Botânico pode ser visitado diariamen-
te, das 8 às 17 horas. A programação é 
gratuita e inclui como atrações 
orquidário, trilha ecológica de seis 
quilômetros, viveiro de mudas, horto 
com plantas medicinais e área para 

piqueniques. O parque também tem 
auditório para eventos, espaço para 
aniversários e cantina. 
Quem visita ainda pode levar para 
plantar em casa até cinco mudas de 
plantas. São 15 espécies disponíveis, 
sendo 98% de plantas nativas e 2% de 
frutíferas, como ipê, timbaúba, angico 
preto, angico vermelho, entre outros.
Parte das mudas utilizadas nos 
mutirões de plantio realizados pelo 
Programa de Educação para a 
Sustentabilidade (PES) da CSP nas 
comunidades do Coqueiro, Planalto 
Cauípe e Matões foram doadas pelo 
Parque Botânico. 

Destaque
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Três outras atividades marcaram a 
Semana do Meio Ambiente, celebrada 
no mês de junho, junto às comunida-
des: dois mutirões de limpeza nas 
praias e uma oficina de horta orgânica 
comunitária.
No dia 4, a turma do projeto Maré 
Alta, apoiado pela CSP, retirou o lixo 
jogado na praia da Taíba; e no dia 6 o 
projeto Bom de Bola e Criança na 
Escola, que também tem o apoio da 

Serviço
Parque Botânico do Ceará - Km 03/ CE-090
Para agendar visitas de grupos 
(85) 3368 9452

s iderúrgica ,  fez o mutirão no 
Cumbuco.
Já no dia 5, cerca de 30 pessoas 
participaram de uma Oficina de Horta 
Orgânica Comunitária, realizada pela 
CSP em parceria com a Universidade 
Federal do Ceará (UFC) dentro das 
ações do Programa de Educação para 
Sustentabilidade (PE S). A ação 
aconteceu na Escola Helena de Aguiar, 
no Cumbuco. 
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Minha História
O que você faz pelo meio ambiente? 
Um grupo de amigos de Siupé, em São 
Gonçalo do Amarante, resolveu unir 
forças e criar uma organização não-
governamental para levar informação 
às pessoas e, assim, contribuir para a 
construção de um ambiente mais 
sustentável. Assim nasceu a ONG 
Ecofilo – Amigos da Natureza.
Quem conta essa história é Edinilton 
Moraes Arcanjo, 30 anos, presidente 
da ONG. "A ideia surgiu quando 
estávamos fazendo um curso técnico 
em Meio Ambiente, em 2012. Mesmo 
que não fôssemos aproveitados pelo 
mercado de trabalho, queríamos 
colocar em prática tudo que aprende-
mos, então tivemos a ideia de fazer um 
trabalho socioambiental".

A ONG Ecofilo – Amigos da Natureza 
iniciou as atividades em março deste 
ano. Desde então, já realizou mutirão 
de limpeza de rio, roda de conversa 
ambiental, plantio de mudas, palestra 
na escola da localidade, entre outras 
ações. “As pessoas precisam aprender 
que são responsáveis pelos seus atos. 
Assim cada um vai ter mais consciên-
cia ambiental”. A Ecofilo – Amigos da 
Natureza está em processo de 
construção. Sem sede própria, as 
reuniões são realizadas no salão 
paroquial da igreja católica de Siupé. 
Uma vez por mês, os doze componen-
tes da Diretoria da ONG e outros 
colaboradores se reúnem para 
programar as atividades e debater 
temas e demandas. “Queremos 

ampliar nossas ações. Estamos nos 
organizando para oferecer aula de 
capoeira, despertar o interesse das 
pessoas para as questões ambientais 
através de todas as artes possíveis”.

ECOLOGICAMENTE
ENVOLVIDOS

Informativo Mensal | Presidente Sérgio Leite | Diretor Administrativo Chiho Chang | Diretor Financeiro Alexandre Bernstein | Diretor de Projetos Dong Ho Kim
Conselho Editorial Gerência de Comunicação e Gerência de Relações com Comunidades | Jornalista Responsável Emanuela França (Mtb - 1721/CE)
 

REUNIÕES COMUNITÁRIAS

Semana 1

Horários e locais da Unidade Móvel da CSP

Estamos aí
Em encontros abertos à comunidade discutimos assuntos 
de interesse da comunidade, oportunidades, trabalho, 
desenvolvimento sustentável, informações sobre a CSP e 
outros temas. Participe!

HORA/DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
8h às 11h30

13h30 às 17h

Paul/ Caraúbas

Bolso Pecém Sede SGA
Fotosensor do Bolso

(Entrada do Sítio Chaves)

Cumbuco Matões Parada
Praça Central

"Quadra do Carlinhos"
Entrada da Rua CaetanoLan House "Litoral Net"
Mercantil "Bom Motivo"

Semana 2
HORA/DIA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
8h às 11h30

13h30 às 17h

Paul/Carnaúbas

Taíba Pecém Sede SGA
Praça Central da Taíba

Lagoa das Cobras Matões Parada
Praça da Lagoa das Cobras

Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja 

Farmácia "Pague Menos"

Mercantil Tabuba

Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal

Praça da Igreja

UNIDADE MÓVEL
A Unidade Móvel da CSP é um espaço itinerante de 
interação e troca com os moradores. Ela percorre 11 (onze) 
localidades. Veja o cronograma ao lado e consulte o agente 
da Rede de Diálogo para confirmar o dia e horário da visita 
à sua comunidade.

"Quadra do Carlinhos"
Lan House "Litoral Net"

Borracharia "O Ivanildo"
Mercantil do Café (Sede)

Praça do Planalto Pecém
Praça da Igreja 

Farmácia "Pague Menos"

Mercantil  "O Ivan"

Mercantil "Mãe Rainha"
Praça do Hosp. Municipal

Praça da Igreja

Praça da Pesqueira
Escola Alba Herculano

Escola do Paul
Praça das Caraúbas

Entrada da Rua Caetano
Mercantil "Bom Motivo"

Planalto Cauípe

Escola Antonio Dias Macedo
Restaurante "Sombra das Aácias" (Léo)

Restaurante "O Caipirão" 

Siupé
Praça do Siupé


