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Resumo 

Nesse trabalho procuraremos enfocar o porto como componente de elevada importância 

para os fluxos atuais, destacando-o como fundamental para o novo formato da produção 

desintegrada. Duas bases técnicas se estabelecem para isso: primeiro, os grandes pontos 

de intercâmbios; segundo viabilização da rapidez do envio de produtos ou bens materiais. 

As grandes embarcações com suas estações e serviços e a conteinerização viabilizam a 

rapidez do tempo curto (velocidade da carga e descarga dos navios) na aproximação dos 

espaços para integrar a produção desintegrada. Manter esses dois sistemas no processo 

evolutivo requer maior densidade da tecnificação do território (implantação de logística de 

transporte, agropólos e tecnopolos, distritos industriais) com o fim de absorver a capacidade 

produtiva das atividades industriais e agropastoris. A vinculação desse conjunto de 

produção e transporte sintetiza-se na conteinerização. A outra dimensão refere-se às 

dimensões dos oceanos bordejados de pontos de vinculação com os grandes territórios 

produtivos. A trama desses pontos é concretizada pelo sistema de embarcações com 

capacidade de fluxo de acordo com as demandas mundiais. Navios de grande porte e portos 

modernos revelam-se instrumentos indispensáveis no atual sistema de fluxos. Os novos 

territórios produtivos que almejam se integrar na produção e no consumo globalizados 

acatam as ordens da nova organização do mundo. Isso vem ocorrendo no Nordeste 

brasileiro, com a instalação de múltiplos territórios produtivos, mas armados de sistemas 

técnicos capazes de inseri-los no mundo moderno, como é o caso do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém, no Ceará, novo objeto geográfico criado no século XXI. 

1. Novas tendências do mundo produtivo 

Faz poucas décadas que os lugares deixaram de ser especializados em realizar 

todas as etapas da produção. Não se faz todo o automóvel, todo o computador em um só 

lugar. O mundo é uma grande oficina de pontos especializados em elaborar partes do todo, 

o todo se monta com a agregação de partículas, elaboradas em diferentes pontos. Esse é o 

esquema geral do maravilhoso mundo novo. Esse esquema resulta de um processo que 

vem diluindo o que fora solidificado nos “trinta anos gloriosos” após a Segunda Guerra 

Mundial. 
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É sabido que a retomada do desenvolvimento econômico mundial, a partir do final Do 

último conflito mundial, se baseou na reorganização da indústria com produção final para a 

grande massa de consumidores. 

A concentração da produção era marcada por um grande contingente de 

trabalhadores, em grandes fabricas adensadas em uma mesma região ou mesmo em 

grandes cidades. Essa concentração de trabalhadores contribuiu, no decorrer dos anos, 

para desencadear movimentos populares, ás vezes radicalizando-se contra o sistema 

capitalista, com destaque nas cidades maiores e metrópoles. 

Além dessa pressão social e política dos trabalhadores, outros reveses vieram à 

tona: o adensamento demográfico dos centros produtivos dificultava os fluxos com 

rebatimento nos custos dos bens, aumento da poluição, degradação da natureza, elevação 

de acidentes etc. Cada vez mais se intensificava a concentração da cadeia produtiva, 

originando uma forte polarização especialmente nos países industrializados. Essa tendência 

concentradora intensificou o desenvolvimento econômico desigual no mundo. Conforme 

MÉNDEZ (1997) esse “processo gerou um crescimento econômico de forma muito seletiva 

em alguns paises, resultando a formação de uma polarização espacial, tanto das atividades 

como das riquezas produzidas”. Com zonas de intensa industrialização, formavam-se 

territórios produtivos segregados, ou “ilhas”. Nessa perspectiva, pensamos que foi assim 

que se formaram no Brasil as regiões mais dinâmicas, como o ABCD paulista. 

À medida que os movimentos reivindicatórios contribuíam para elevar os salários e 

as obrigações sociais (indenização de acidentes de trabalho, pagamento de horas extras, 

salários família, férias, previdência social etc.) num contexto de efervescência política e 

social, as empresas absorveram inovações tecnológicas como mecanismos de liberação de 

mão-de-obra. Isso foi nítido a partir dos anos 70. 

Os excedentes dessa força de trabalho ocasionada pelo desenvolvimento das novas 

tecnologias acabaram contribuindo para o desemprego, visto que a mão-de-obra ia sendo 

substituída pela modernização tecnológica. Um exemplo dessas mudanças é perceptível se 

formos observar um cais de porto, em que hoje a figura do estivador é pouco expressiva, 

uma vez que a modernização dos equipamentos, de carga e descarga, dispensa o trabalho 

manual, ao invés de 20 homens trabalhando, tem-se 3 ou 4 operando guindastes 

eletrônicos. 

Dentre as inovações, uma intensificou o controle do trabalho e da produção e das 

informações: o sistema de microeletrônica. Ademais, isso contribuiria para desmembrar ou 

fragmentar o sistema de maquinas, com viabilidade de alocar os diversos setores produtivos 

em diferentes lugares. Conforme GOUSSOT (1998: 19) um dos fatores que marcam essa 

fase comandada pelas inovações é o “ciclo de produção, em que o tempo entre a 
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concepção e a realização do produto (lead time) é resumido ao máximo graças a uma 

aceleração da informação”. 

A fragmentação das grandes fábricas contribuiu para o surgimento de pequenos 

núcleos de produção em recantos variados no mundo, mesmo em países subdesenvolvidos 

com capacidade técnica montada, além de mão-de-obra barata como no Brasil, Argentina, 

México, Índia etc. Esse período de fragmentação industrial é classificado por GOUSSOT 

(1998:24) como desindustrialização, em que todos os espaços sofrem profundas 

transformações tanto para receber essas industrias ou os espaços que perdem as grandes 

fabricas que são obrigados a se reorganizarem para uma nova realidade produtiva e 

enfrentar fortes crises sociais, políticas e econômicas. 

Assim, tivemos no decorrer dos anos 70 e especialmente em 80, o surgimento de 

uma nova revolução industrial sob o comando da ciência em que a informática, a robótica e 

a telemática abriram um novo campo para a informação. Isso possibilitou a fragmentação 

das empresas em qualquer lugar do mundo, sendo comandadas via informática, com auxilio 

do computador e internet. Assim, o espaço do fazer se estende aos lugares mais distante, 

conectando-se em rede. 

A partir da década de 1970, essas empresas começam a se disseminar nos paises 

centrais e posteriormente nos paises periféricos, o que caracterizou o chamado “fordismo 

periférico”. 

A introdução de novas tecnologias provocou transformações profundas no sistema 

produtivo, uma delas foi o deslocamento da produção em pequenos lotes, o fechamento das 

grandes fabricas, impulsionando a dispersão das empresas no mundo, provocando novas 

formas de organização do trabalho. Para HARVEY (1989), os novos princípios de 

organização do trabalho, resultantes dos novos princípios locacionais, contribuíram 

radicalmente para as transformações do capitalismo do final do século XX. 

Outro fator importante foi a formação de um novo mapa econômico que começava a 

se formar no globo, com a emergência de novos territórios produtivos, busca de novos 

mercados pelas firmas, o que contribuiu para a crescente divisão territorial do trabalho. 

Nessa perspectiva, SANTOS (1997), nos chama a tenção “pelo fato de que a divisão 

territorial do trabalho é, claramente, função do tempo histórico”. 

2. Exigências dos fluxos pós-fordistas 

Podemos dizer que os novos territórios da produção são aqueles lugares que 

receberam parte da produção que se fragmentou, ou seja, das empresas que se 
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dispersaram no mundo. Ao longo dos anos, esses novos espaços foram se reestruturando 3 

à medida que se implementavam novas estradas, ferrovias, portos, telecomunicações, fibra 

ótica, serviços bancários etc.. Todas essas mudanças tinham uma finalidade, atender um 

mercado mais exigente que precisava receber mercadorias descentralizadas em várias 

partes do mundo. Assim, o “sistema produtivo se fratura, dando origem a um mosaico de 

territórios diferenciados (...)” BENKO (2002). 

Com a quebra do fordismo, estabelece-se em todo o mundo “nichos” de produção, 

aumentando a variedade dos produtos, uma vez que surgem novos mercados produtores e 

consumidores, resultando numa maior circulação, ou seja, os fluxos saíram da escala 

regional e ganharam dimensão nacional e internacional. Para tanto, exigia-se uma 

adequação dos sistemas de circulação e dos meios de transportes (ferrovias, rodovias, 

portos, caminhões, navios etc). 

A partir da multilocalização da produção, ou da dispersão das empresas no mundo, 

em que o produto para chegar a um ponto final precisa agregar várias peças e que nem 

sempre se encontram na mesma região, o sistema de transportes, seja aquaviário, 

rodoviário ou ferroviário, é uma peça fundamental para agregar ou distribuir os fluxos de 

mercadorias e pessoas. Para MÉNDEZ (1997), a revolução no sistema de transportes seja 

marítimo ou ferroviário aumentou exponencialmente o deslocamento das mercadorias e das 

pessoas, além de contribuir para a redução das distâncias/tempo. 

A natureza dos fluxos sofreu alteração com a transição do fordismo, pois houve uma 

redução na quantidade de mercadorias, ou seja, não se tem mais uma produção em massa. 

Outro fator preponderante é o aumento das distâncias, e a variedade de mercadorias que 

exigia uma reestruturação das infra-estruturas existentes e instalação de novas. Assim, os 

territórios produtivos são obrigados a reaparelhar suas técnicas de trabalho, criando 

sistemas de transportes adequados, abrindo rodovias e ferrovias, ampliando o sistema 

portuário para poder inserir-se numa produção mundial. 

Conforme a analise de MONIÉ4 (2001), “essas mudanças supõem a adoção de 

novos padrões de gestão, pelas grandes firmas, sobretudo o just-in-time, que permite 

conceber, vender, produzir e distribuir os produtos em tempo real e em escala global”. No 

entanto, para atender essa nova lógica, a logística de transportes precisa acompanhar esse 

novo modelo de exigências. Ainda, seguindo as observações do autor, “essa evolução exige 

                                                 
3 Na literatura de BENKO (2002), iremos encontrar o termo reestruturação referindo-se à passagem do 
modo de acumulação fordista/pós-fordista e os reflexos dessa mudança em diferentes aspectos: 
social, econômico, político e territorial em que surgem novos territórios produtivos. 
4 MONIÉ, Frédéric. Logística de transporte, modernização portuária e inserção competitiva do Rio de 
Janeiro na economia global. In: Revista Território, Rio de Janeiro, ano VI, nº 10, pp. 9-31, jan. /jun. 
2001. 
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uma adaptabilidade da cadeia de transportes frente à rápida mudança qualitativa dos fluxos 

de bens, exigindo cada vez mais pontualidade, qualidade e segurança na circulação”. 

O Brasil enfrenta alguns problemas referentes à questão infra-estrutural, uma vez 

que o sistema de transportes não acompanha com a mesma rapidez a dinâmica do sistema 

produtivo. Para se ter uma idéia mais concreta, no ano de 2004, o país bateu o recorde de 

exportação, obtendo cerca de US$64,3 bilhões pela venda dos produtos: soja, ferro, carnes, 

milho, açúcar, aviões, automóveis, calçados e vários outros produtos que tiveram o 

escoamento através dos principais 11 portos, os quais enfrentam problemas sérios de infra-

estrutura, (falta de drenagem, problemas de acesso, congestionamentos de trens, além de 

aspectos gerenciais)5. 

Além da deficiência dos portos, podemos lembrar ainda, as rodovias. De acordo com 

uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT)6, 74,7% das 

rodovias brasileiras estão deficientes, o que impede o crescimento econômico do país, uma 

vez que é preciso uma boa infra-estrutura para que os fluxos possam circular, tendo em 

vista que 60,5% das cargas e 96,6% dos passageiros são transportados pelas estradas. 

Esses exemplos nos demonstram o cenário das infra-estruturas, terrestre e marítima, 

na atualidade e como isso tem ascendência na fluidez, quando temos um quadro cada vez 

mais exigente de circulação, em que a velocidade é decisiva no ajustamento tempo - 

espaço. Dessa forma, entende-se, portanto, que o “imperativo da velocidade e da qualidade 

impõe a partir daí múltiplos desafios organizacionais para os atores econômicos no que diz 

respeito à gestão do trabalho, aos arranjos logísticos ou ao modo de produção em si” 

(MONIÉ, 2003).7 Assim, podemos dizer que esse novo cenário é uma resposta às 

necessidades de uma produção que se torna cada vez mais mundializada. 

3. Estrutura portuária: um breve resgate 

No que tange à questão portuária, podemos dizer que se trata de infra-estruturas 

seculares que estiveram ligadas a todo processo de mudanças produtivas ao longo da 

história. No período fordista, os portos eram equipados para atender a produção final de 

grandes objetos e de matérias-primas. Esse modelo vai se modificando por várias razões: 

descentralização da produção da grande fabrica, evolução dos sistemas de transportes e 

inserção das inovações tecnológicas e informacionais aplicadas aos equipamentos 

portuários. 

                                                 
5 Notícia extraída do Boletim em Questão, disponível no Portal do Governo Brasileiro (http: //www. 
brasil.gov.br) 
6 Abandono: Caos nas estradas ameaça desenvolvimento do País. Notícia disponível no site do Jornal 
O Povo (http: //www. noolhar.com/opovo/brasil/407651.html). 
7 FRÉDÉRIC, Monié. Economia das interações e desenvolvimento dos territórios. In: Anais do V 
Encontro Nacional da ANPEGE, Florianópolis – SC, 2003 (672-678). 
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GEORGE (1970) ressalta três séries de condições importantes para a vitalidade de 

um porto: as condições políticas, as condições naturais e as condições de aparelhamento ou 

condições técnicas. Nessa perspectiva, DERRUAU, em 1973, insere em suas preocupações 

continuo processo das mudanças tecnológicas, correlacionadas com a dinâmica das 

atividades econômicas. 

Mais recentemente, CONESA (1997) mostra a preocupação dos geógrafos ao 

procurar entender o porto e suas diversas implicações, em especial na cidade portuária. 

Agenda esse autor o tema urbano, porquanto, a nosso entender, é a cidade o lócus básico 

de serviços e atividades necessárias à dinâmica dos espaços portuários. 

No Brasil, os estudos dos portos estiveram ligados ao desenvolvimento econômico 

do país, sobretudo nas regiões mais produtivas ou mais dinâmicas – Sul e Sudeste. Esse 

momento áureo do Brasil é estudado por ARÁUJO FILHO (1969), ao fazer uma análise do 

porto que detinha a maior movimentação no país na exportação do café – Porto de Santos. 

Outro autor que também se dedicou à geografia portuária foi PENTEADO (1973), 

estudando o Sistema Portuário de Belém. O autor mostra como esse porto vai se 

transformando para atender os produtos que se desenvolviam na Amazônia, bem como sua 

importância para a população de Belém que vivia ligada ao porto. 

A literatura revela como o porto está sempre atrelado com a atividade produtiva. À 

medida que essa atividade se desenvolve, os portos tendem a se especializar, a fim de 

absorver os fluxos e ao mesmo tempo induzir a inserção de fixos nos lugares. Na 

abordagem de WAIGEND (1970) o porto não deve ser estudado de forma isolada, é preciso 

compreender o conjunto de elementos que complementam a dinâmica desse objeto: porto, 

transporte, carga e hinterlândia. Nesse contexto, ARAÚJO FILHO (1969) concorda com 

WAIGEND, porquanto, compreende que os pontos imprescindíveis nesse estudo devem ser: 

“navio – porto – comunicação terrestre”. Acrescenta ainda que “sem haver conjugação 

desse trinômio não se pode pretender ordenar o trabalho tão complexo da movimentação de 

mercadorias nos dois sentidos de tráfego, o da exportação e o da importação” (p. 86-87). 

O surgimento dos contêineres insere-se nesse trinômio, uma vez que vai exigir adaptações 

tanto dos navios, surgindo os porta-contêineres, dos portos, para receber esses grandes 

cargueiros e dos transportes terrestres, que fazem a movimentação dessas embalagens. 

Essa nova modalidade de embalagem de mercadorias tornou-se universal na navegação, 

facilitando o escoamento. A “geração do contêiner” elevou a produtividade de cargas e 

descargas nos portos, reduzindo o tempo de espera dos navios. Essa é mais uma 

importante característica desse período técnico-científico. 

4. O Ceará na rota dos grandes mercados: um breve resgate da história portuária 
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As terras tropicais sempre apresentaram, na história do capitalismo mundial, 

condições naturais favoráveis a produção de riquezas para os grandes mercados 

internacionais. Grande parte da América Latina oferece esse deleite para as empresas e 

mercados. 

O Nordeste brasileiro se afeiçoou à exploração agropecuário, dado seu clima regular 

e a pujança de seus solos próximos aos recursos hídricos. Isso é favorável por condições de 

insolação, o que possibilita maior dinâmica de produção agrícola, agregando-se o moderno 

conhecimento técnico-científico, contribuindo para a região apresentar elevada 

produtividade no setor agropecuário:são agropólos com alta tecnologia inseridos nos fluxos 

internacionais. 

Ações dos setores públicos e privados vêm favorecendo a dinâmica industrial e 

vários segmentos do espaço regional. Essas virtualidades, com o desempenho empresarial, 

se voltam, cada vez mais, ao mercado mundial, tendo como centro difusor as cidades que 

apresentam melhor desempenho nos serviços e nos meios de mobilidade. 

Como “a relação de quase todas as grandes cidades brasileiras com o mar está 

intimamente ligada ao papel histórico de seus portos” (SILVA e COCCO, 1999: 9), a capital 

do Ceará - Fortaleza - também se insere nesse contexto, apresentando dois portos 

marítimos com capacidade de atender as diversas atividades produtivas do território 

regional. Espaços produtivos se ampliam na região estimulados pelo novo quadro mundial. 

Percebemos como as grandes empresas fragmentam sua produção e buscam 

ampliar seu campo de ações, fato comprovado a partir do momento que destinam 

investimentos em diferentes partes do mundo. 

A nova ordem mundial8vinculada à modernização9, acelerada pelo sistema 

capitalista vigente, força os territórios a se inserirem num processo dinâmico de produção. 

Isso se faz através da implantação de equipamentos e de infra-estrutura agregando as 

inovações tecnológicas, características do atual período da produção, tornando os territórios 

competitivos, com a inovação das formas de trabalho e maior fluidez de mercadorias. 

Uma das primeiras formas portuárias de Fortaleza marcou um importante período da 

história política e econômica do Estado. Lembra-nos ESPINDOLA (1978) que a construção 
                                                 
8 Período pós-segunda guerra marcado por transformações nos campos: político, econômico e social, 
com a desarticulação do mundo bipolar e a formação de uma economia mundial. É o que ROBERT 
GILPIN (1993: 144) chama atenção, “os fatores econômicos vão ter um efeito profundo e talvez 
mesmo decisivo sobre a natureza da nova ordem mundial”. 
9SOJA (1993: 37) chama atenção ao referir-se à modernização como “um processo continuo de 
reestruturação societária, periodicamente acelerado para produzir uma recomposição significativa do 
espaço-tempo-ser em suas formas concretas, uma mudança da natureza e da experiência da 
modernidade que decorre, primordialmente, da dinâmica histórica e geográfica dos modos de 
produção”. 
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do Porto de Fortaleza se deu através da Ponte Metálica que muito contribuiu para melhorar 

o sistema portuário do Estado, exigida pela produção agropecuária e pelo parque industrial 

emergente. 

É, portanto, com essa aspiração de desenvolvimento comercial e econômico que o 

Porto do Mucuripe se projetou. Historicamente, teve sua construção autorizada oficialmente 

em 1938, sendo inaugurado em 1951. Consolidou-se com o desenvolvimento do estado, 

chegando a se configurar como um grande importador de trigo no Brasil. 

Diante das novas exigências impostas pelos mercados produtores e consumidores, 

os portos tendem a se reestruturar, a fim de atender essa dinâmica. O Porto do Mucuripe 

entra nesse cenário à medida que vem buscando investimentos para aprofundar o canal de 

atracação. Atualmente, apresenta 10 m de profundidade, tendo em vista que os navios 

modernos demandam calados maiores. Por isso, há projeto, já em execução, para atingir os 

13 m, o que favorecerá ao porto maior capacidade de receber navios maiores. 

Mesmo apresentando uma infra-estrutura defasada em relação aos portos modernos 

aptos a receberem os grandes cargueiros, ou os porta-conteineres, o Porto do Mucuripe 

desempenha um importante papel no Estado, destacado-se como o segundo maior trigueiro 

do país, perdendo apenas para o Porto de Santos. Além dessa posição, apresenta-se como 

o segundo maior exportador de produtos alimentícios para o mercado norte-americano, 

ficando a frente no ranque, o Porto de Santos. Outro dado importante na atividade do 

terminal é o recebimento de transatlânticos, o que o caracteriza como um ponto de 

circulação de pessoas e mercadorias. 

O Mucuripe de hoje não é o mesmo de 1951, pois os portos vão se modificando de 

acordo com cada época e a dinâmica da fluidez vai exigindo novas técnicas que permitem 

realizar as trocas de forma mais eficiente e segura. 

Apesar de apresentar um importante pilar para a economia do Estado, o Porto de 

Fortaleza apresenta três grandes pontos de estrangulamento, limitando sobremaneira a sua 

operação. 

1 – Calado (insuficiente) – 10m, impedindo o atendimento de navios de grande porte, 

principalmente navios porta contêineres de última geração. 

2 – Disponibilidade insatisfatória de berços para atracação, dando inicio a saturação da 

operação, ocasionando filas e aumentando o custo final das mercadorias movimentadas. 

3- O Mucuripe encontra-se numa área urbana, seu entorno foi totalmente ocupado por 

residências, o que impede uma futura expansão da sua retroárea. 
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5. Um novo cenário produtivo no Ceará 

Pari passu ao surgimento de espaços inovantes no Ceará ampliam-se as estradas, a 

atração de novos investimentos produtivos e infra-estruturas. 

A partir dessas observações, as lideranças políticas que pretendiam implementar 

essas inovações tecnológicas no estado, constataram que a instalação de um novo porto 

seria uma forma de atender essa pretensão. Foi, portanto, nesse contexto que o Porto do 

Pecém surgiu no cenário cearense. 

O objetivo dessas lideranças era ampliar o quadro industrial do Estado, visando atrair 

indústrias de base voltadas para atividades siderúrgicas, petroquímicas energéticas. 

Acreditava-se que o entrave principal era ausência de um porto com capacidade de operar 

com essas atividades, uma vez que o porto existente apresentava algumas implicações, 

entre elas, ausência de espaços disponíveis em sua área retroportuária, sua pouca 

profundidade, impossibilitando a atracação da de navios de grande porte, bem como o 

crescimento desordenado da cidade no entorno do porto. 

Começa uma nova história portuária no território cearense, visando atender uma 

economia promissora para o Estado do Ceará, conforme o planejamento dos governos 

reinantes no Ceará, a partir da segunda metade dos anos 80. 

O Terminal Portuário do Pecém encontra-se em posição estratégica, possibilitando a 

conquista de novos mercados, pois está a poucos dias da Europa e Estados Unidos. Esta 

vantagem permite que o Terminal seja inserido em diversas rotas internacionais. Uma delas 

possibilita que os navios levem 06 (seis) dias de viagem do terminal cearense até Filadélfia, 

nos Estados Unidos. Atualmente já estão operando novas linhas, conectando o território 

cearense aos portos mais importantes da Europa e Oriente Médio. Isso demonstra o 

resultado quanto a escolha do local. 

O Porto encontra-se situado no Distrito do Pecém, Município de São Gonçalo do 

Amarante, a cerca de 50 km a noroeste da principal cidade da Região Metropolitana de 

Fortaleza – RMF. Ele é composto por 2 (dois) piers, um quebra-mar em forma de “L”, os 

pátios de estocagem, 2 (dois) armazéns, prédios administrativos e de apoio, pátio de 

contêiner, entre outros. Acessos marítimos a um terminal tipo off shore dá-se de forma direta 

sem contato com o continente. Nesse sentido, as instalações para atracação de navios se 

localizam a certa distância da costa, fazendo-se necessário à construção de uma ponte que 

interligasse os piers de atracação às instalações em terra. 

O terminal portuário apresenta uma infra-estrutura adequada para receber navios de 

grande porte, o que demonstra uma das condições técnicas para se inserir no sistema, 

apresentando instalações técnicas compatíveis com os navios de ultima geração, tanto ao 
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que se refere aos navios graneleiros quanto aos navios de carga geral, bem como os que 

portam contêineres, uma modalidade recente em transporte marítimo. Acrescente-se a tudo 

isso, os seguintes componentes estruturais: Berço da atracação em águas profundas, 

permitindo operar com navios de calados de até 15m. Modernos equipamentos de carga e 

descarga (guindastes elétricos, esteiras, rebocadores), possibilitando minimizar a estadia 

dos navios no porto; vastas áreas em terra para o armazenamento de cargas em trânsito no 

porto e áreas próximas para a implantação de industria;  acessos livres de confinamentos 

urbanos; Administração eficiente das operações portuárias permitindo praticar uma política 

tarifaria atrativa, competitiva com a dos portos modernos do mundo. 

Um porto não funciona de forma isolada, porquanto suas relações são amplas, 

destacando-se a convivência com os territórios produtivos. Para isso, as estradas, rodovias 

e ferrovias são condições essenciais para tornar possível a existência do porto. Essas 

ramificações se constituem como redes técnicas que adquirindo uma significação maior à 

medida que o seu ponto de contato tem uma expressividade significativa fora do local, ou 

seja, com o mundo. O porto do Pecém foi projetado numa área estratégica de fácil acesso 

com as rodovias federais e estaduais mais importantes do Estado do Ceará. Eixos 

principais: BR-222: Rodovia federal, principal via de acesso às instalações portuárias do 

Pecém. Interliga a capital, Fortaleza, à região setentrional do Estado e aos estados mais ao 

norte do País; BR-116: mais importante rodovia federal do estado, interligando a capital aos 

estados do sul do Brasil. A partir das instalações do terminal, pode-se ter acesso a essa 

rodovia através do anel viário que também será utilizado como via de interligação entre o 

Complexo Industrial – Portuário do Pecém – CIPP e os Distritos Industriais de Maracanaú, 

Horizonte, Pacatuba e Eusébio; CE-422: Rodovia estadual, conhecida como Via Portuária, 

com 20,5 km de extensão e 12 m de largura, interliga a BR-222 às instalações portuárias. 

Essa via, juntamente com a BR-222, as principais vias de escoamento de tráfego de 

veículos de carga que se destinam ou que têm origem nas instalações do terminal. 

Com essa característica, o Porto do Pecém passa a competir com os demais portos 

modernos do Nordeste, como o Porto de Suape (PE), Itaqui (MA), cuja infra-estrutura é 

semelhante. 

A partir da construção do porto, o cenário na região do Pecém muda de feição, uma 

nova configuração territorial começa a se formar. Isso é percebido com as modificações 

decorrentes das infra-estruturas de diversas formas (sistema elétrico, sistema de gás natural 

vindo de Guamaré – RN, construção de açudes, rodovias, ferrovias etc) que vêm dar 

suporte ao porto e ao conjunto de industrias destinadas para o seu entorno. 
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O Terminal Portuário tem, hoje, mais de 380 mil metros quadrados de área 

construída e utilizados, e já sinaliza a necessidade de expansão, para atender á demanda 

crescente de movimentação de carga. 

Pecém conta com duas linhas regulares para os maiores portos europeus, duas para 

os Estados Unidos e mais duas para o Golfo do México e Caribe. 

Após dois anos de funcionamento, o Porto do Pecém encontra-se na quarta posição 

em volumes exportados entre os portos da Região Nordeste. Em 2003, foram movimentadas 

695.256 toneladas de mercadorias, sendo 308.266 a mais que o ano de 2002, 

contabilizando um crescimento de 79,7%. (Cearáportos, 29/01/2004). 

Atualmente, os produtos de maior destaque nas exportações são: frutas frescas e 

derivados, castanha de caju, camarão, produtos têxteis e calçados. Nas importações, 

sobressaem-se os derivados de petróleo, e os produtos siderúrgicos. Com essas 

informações no geral, notamos o crescente fluxo de mercadorias pelo porto em dois anos de 

funcionamento. 

O crescimento da produção da fruticultura no Nordeste em especial, no Ceará, vem 

aumentando nos últimos anos, em decorrência da ampliação dos agropólos, áreas de 

irrigações que dispõem de tecnologias eficientes, permitindo uma maior produtividade. Essa 

atividade representa o maior volume de mercadorias de circulação no Porto do Pecém, o 

que retrata um avanço junto a economia do Estado. Essa dinâmica fez com que o porto 

ocupasse a primeira colocação do País na exportação de frutas frescas e derivados, 

contribuindo com US$ 103,6 milhões para a economia do Ceará (Informativo, Cearáportos, 

jan -fev-2004). 

A agricultura irrigada é um dos setores produtivos que vem crescendo no Ceará nos 

últimos anos, sobretudo reforçada pelas inovações tecnológicas agrícolas. De acordo com 

dados divulgados pela Secretaria de Agricultura – SEAGRI10, atualmente o Estado conta 

com 65.000ha. de áreas irrigadas. Um exemplo desse novo território produtivo é o Perímetro 

Irrigado do Tabuleiro de Russas, distante a 210 Km do Porto do Pecém, principal via de 

exportação desses produtos e a 160 Km do Porto do Mucuripe. Além do Perímetro do 

Tabuleiro de Russas, a Região do Baixo Jaguaribe é outra hinterlândia significativa para o 

Porto do Pecém, distante a 230 Km do porto, a região concentra uma das empresas mais 

importantes no cultivo de frutas do Estado, - DELMONTE, destacando-se na produção de 

melão e abacaxi. Essa empresa foi instalada em 1999, atualmente conta com uma área de 

1800 ha de terras irrigadas. 100% da produção é destinada ao mercado europeu, sendo 

escoada pelo Porto do Pecém. 
                                                 
10 Informação retirada do site da SEAGRI – Disponível em: http://www.seagri.ce.gov.br/tab_russashtm 
(acesso em 25/11/2004) 
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Com esse novo quadro portuário, o Ceará se projeta no cenário mundial, á medida 

que vem se destacando ao implementar inovações técnicas nos setores produtivos, 

contribuindo para a eclosão de uma economia mais competitiva no mercado interno e 

externo. 
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