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Assinada a Ordem de Serviço para a dragagem do 

porto do Mucuripe 

oje, em Fortaleza, com a presença do ministro dos Transportes, Portos 

e Aviação Civil, Valter Casimiro, será emitida e assinada a Ordem de 

Serviço para a dragagem do Porto do Mucuripe. A obra contratada 

atende parcialmente a expectativa inicial, que abrangia uma área maior a ser 

dragada na bacia do porto, e também atenderia às demandas turísticas para 

a docagem de cruzeiros marítimos durante a Copa do Mundo de 2014. 

Questões orçamentárias inviabilizaram o planejamento inicial, e foram 

concluídos o Terminal Marítimo de passageiros, o berço de atracação, o pátio 

de contêineres e seu entorno. A dragagem não havia sido feita e, cerca de 

quatro anos depois, se concretiza essa importante obra para o porto do 

Mucuripe. 

O contrato da obra, no valor aproximado de R$ 20,5 milhões, havia sido 

assinado em janeiro de 2018 com a empresa de origem belga Jan de Nul do 

Brasil Dragagem ltda, vencedora da concorrência. O processo de licitação e a 

contratação foram conduzidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e 

Aviação Civil, que também é responsável pelo orçamento. A obra contratada 

atende principalmente à dragagem da área de acesso ao cais do terminal de 
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passageiros aumentando a profundidade de 10 para 13 metros, possibilitando 

a manobra e atracação de navios de cruzeiro de maior calado e também de 

navios transportadores de carga geral. 

A expectativa é que a obra seja concluída em seis meses após o seu 

efetivo início, e traga um significativo aumento no tráfego de navios de carga 

e de cruzeiros, cujos passageiros terão também melhor conforto no embarque 

e desembarque. A realização da obra poderá inserir fortemente a capital 

cearense nas rotas dos cruzeiros, e como consequência, poderá contribuir 

ainda com o acréscimo de novas receitas para o Estado, sobretudo para o 

trading turístico. 

 

 

                                

 

  SOAMARINO(A) CONTAMOS COM A VOSSA 

PRESENÇA! 
 

 

 

                                                
 

 

REGISTRO 

Foi publicado ontem no conceituado web-site PODER NAVAL, destaque e informe sobre 

a palestra a se realizar em Fortaleza, no dia 9 de julho de 2018. 

 

....”Como forma de dar publicidade, a Marinha do Brasil realizará palestra, a ser 

ministrada pelo Almirante de Esquadra Bento Costa Lima de Albuquerque Júnior, 

explicitando todas as metas e realizações alcançadas. O evento, aberto ao público, 

ocorrerá no dia 09 de julho de 2018, às 19h, no Auditório Waldir Diogo- FIEC – 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará, situado na Av. Barão de Studart, 1980 – 

Aldeota. Informações e inscrições em www.cpce.mar.mil.br.” 

 

http://www.cpce.mar.mil.br/

