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Sobral (CE) – 122km 
Parnaíba (PI) – 128km 
Crateús (CE) – 330km 
Fortaleza (CE) – 360km 
Aérea – há um campo de pouso.
Radioelétrica – Camocim é integrada ao sistema telefônico nacional DDD, código 88. 
HOSPITAL 
Hospital de Camocim – Rua 24 de Maio, nº 698; telefone (88) 3621-0022.
AUTORIDADE
Agência da Capitania dos Portos em Camocim (Agente da Autoridade Marítima) – Rua Dr. João 

Thomé, nº 445; Centro, Camocim, CE, CEP  62400-000, telefone (88) 3621-1317 / 1003.
FERIADOS MUNICIPAIS
Além dos feriados nacionais relacionados no capítulo II, são feriados na cidade de Camocim os 

seguintes dias comemorativos:
6 de janeiro – Bom Jesus dos Navegantes;
29 de junho – São Pedro; e
29 de setembro – Fundação do Município de Camocim.
TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM
Cartas 711, 710 e 21800
O terminal está situado na ponta do Pecém, município de São Gonçalo do Amarante, Estado do 

Ceará, 22M a WNW do porto de Fortaleza (Mucuripe). É um terminal de uso privativo misto, podendo 
movimentar cargas próprias e de terceiros. Não possui canal balizado. As instalações de atracação estão 
ligadas diretamente ao mar aberto. A bacia de evolução localiza-se na distância de 300m entre os Píeres 
1 e 2 e de 350m entre o Píer 2 e o Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) com profundidade variando 
de 15,62 a 17,5m.

RECONHECIMENTO E DEMANDA
Cartas 711, 710 e 21800
O litoral do Ceará, na costa Norte brasileira, apresenta-se baixo, com poucos acidentes conspícuos, 

havendo sempre extensas praias de areia alva, cobertas de dunas. As profundidades próximas do litoral 
são baixas, o fundo do mar é quase plano, com suave declividade na plataforma continental, existindo 
trechos com formações coralígenas, que formam bancos e altos-fundos.

Uma das poucas sinuosidades existentes é a ponta do Pecém, onde se situa o complexo industrial 
e portuário do Pecém.

A aproximação do terminal não apresenta difi culdades ao navegante. As profundidades são 
superiores a 10m e os altos-fundos estão claramente representados nas cartas náuticas.

Os navios podem se aproximar do terminal vindo do Norte, Leste ou Oeste. Os que vêm do Norte 
ou Oeste não podem atravessar a área do campo petrolífero de Paracuru, delimitado na carta 21800. O 
posicionamento do navio pode ser feito por marcações e distâncias radar das plataformas de petróleo. 
As luzes das plataformas têm um alcance de cerca de 10M. A luz branca do farol Pecém tem um alcance 
de 26M e a encarnada de 21M.

PONTOS CARACTERÍSTICOS
Carta 705
Farol Pecém – Ver Ponta do Pecém, na página 183.
Caixa-d’água do Pecém (03º 32,91’S – 038º 49,36’W) – É um ponto notável na aterragem 

diurna, vindo de qualquer direção.
PERIGOS
Cartas 711, 710 e 21800
Vindo do Norte ou Oeste e navegando em profundidades superiores a 10m não há perigos 

conhecidos.
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Vindo do Leste, ao norte de Fortaleza há 2 cascos soçobrados perigosos à navegação nas posições 
aproximadas de 03º 39,0’S – 038º 32,1’W e 03º 34,0’S – 038º 34,0’W.

FUNDEADOURO
Carta 710

Os fundeadouros autorizados são separados de acordo com as características dos navios e 
embarcações, como se segue: 

1 – demais embarcações não compreendidas nos fundeadouros nº 2, nº 3 e nº 4;
4 – para navios em situação de arresto ou quarentena;
5 – embarcação Off shore (Apoio Marítimo); e
7 – para embarcações com mais de 9m (29,53 pés) de calado.

Carta 711
Os fundeadouros autorizados são separados de acordo com as características dos navios e 

embarcações, como se segue: 
1 – demais embarcações não compreendidas nos fundeadouros nº 2, nº 3 e nº 4; e
5 – embarcação Off shore (Apoio Marítimo).

Carta 21800
Os fundeadouros autorizados são separados de acordo com as características dos navios e 

embarcações, como se segue: 
1 – demais embarcações não compreendidas nos fundeadouros nº 2, nº 3 e nº 4;
2 – para navios Gaseiros e Metaneiros;
3 – para navios Petroleiros;
4 – para navios em situação de arresto ou quarentena; e
5 – embarcação Off shore (Apoio Marítimo).
NAVEGAÇÃO PROIBIDA
Carta 21800
Na aproximação da ponta do Pecém, vindo do Oeste, a navegação a menos de 500m da área do 

campo petrolífero de Paracuru, delimitada na carta, é proibida.
MARÉ E CORRENTE DE MARÉ
Carta 711
A maré da região é do tipo semidiurna, com duas preamares e duas baixa-mares por dia lunar, 

num período pouco superior a 24 horas; os  períodos de enchente são praticamente iguais aos períodos 
de vazante. O nível médio do mar está  1,5m acima do nível de redução da carta.

Próximo à ponta do Pecém a correnteza é fortemente infl uenciada pelos ventos predominantes 
que vêm de E. A direção geral das correntes é sempre para W, variando de NNW a SSW; e as velocidades 
máximas atingem aproximadamente 1,0 nó nas direções WNW até WSW.

As correntes de maré têm pouca ou quase nenhuma infl uência na aproximação dos navios e 
nenhuma nas manobras dentro da área de proteção do enrocamento.

VENTOS
Os ventos mais frequentes são os de E, seguidos dos de ESE e ENE. As intensidades mais 

frequentes se situam na faixa de 4m/s a 8m/s (8 nós a 16 nós – ventos fracos a moderados) às vezes 
atingindo 10 m/s (20 nós – vento fresco). A maior intensidade medida no período de 2 anos foi de 
13,9m/s (27 nós – vento muito fresco), com vento de ESE.

Na área oceânica os ventos mais frequentes são os de E e SE, seguidos dos de NE e S, com 
intensidade entre 10m/s e 16m/s (19 nós a 31 nós), podendo alcançar até 20m/s (39 nós – vento muito 
forte).

PRATICAGEM
Carta 711
A praticagem no terminal do Pecém é obrigatória para os seguintes navios:
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