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Modernos guindastes operam no porto do Pecém 

esde 2016, foram instalados no porto do Pecém, dois guindastes de 

grande capacidade do tipo STS (Ship to Shore) para a carga e descarga 

de containers. Os equipamentos foram adquiridos por operador 

privado de terminais marítimos APM Terminals, cujo investimento chegou a 

cerca de R$ 100 milhões, tem 87 metros de altura, pesam cerca de 1.600 

toneladas e estão entre os maiores do Brasil.  

Com esse tipo de equipamento o porto do Pecém pode operar navios 

cargueiros de containers de última geração (Ultra-large Containerships), pois 

são dotados de uma lança com 68 metros de comprimento, capaz de alcançar 

containers na 22ª fila da embarcação, além de movimentar containers de até 

65 toneladas e carga geral de até 100 toneladas. Esse tipo de operação, 

existente em poucos portos 

do Brasil, premia o porto do 

Pecém com um significativo 

diferencial operativo, aliado 

a sua localização geográfica 

no mapa do comércio 

marítimo mundial e a 

profundidade do seu calado 

para receber grandes navios 

de containers. 

Voluntárias Cisne Branco promoverão a III Feijoada 

Cearense da Solidariedade 

tenção soamarino(a)s!! As Voluntárias Cisne Branco CPCE/3ºDN, 

comunicam que promoverão no próximo dia 1 de setembro (sábado), 

a partir das 12:00, a III Feijoada Cearense da Solidariedade. O evento 

será realizado na sede da Capitania dos Portos do Ceará e os convites 
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Guindastes do tipo STS no porto do Pecém. 
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individuais custarão R$ 40,00, com direito a: camiseta, feijoada completa e 

open bar. As criança com até 12 anos de idade pagarão a metade do valor 

indicado. Informações adicionais e a compra dos convites podem ser feitas 

por meio dos seguintes contatos telefônicos: (85) 3133-5103 e (85) 3133-

5127; e também por mensagem eletrônica para 

sampaio.oliveira@marinha.mil.br. 

                 VAMOS PRESTIGIAR – GARANTA O SEU CONVITE 
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