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RESUMO 

A reestruturação produtiva em curso no Brasil e na America Latina com um todo vem 

provocando mudanças significativas na organização do trabalho. Os desdobramentos do 

fordismo e a transição deste para a acumulação flexível atingiram as economias periféricas 

de modo mais intenso na década de 1980 e contribuíram para a expansão da atividade 

industrial, de serviços modernos e a mobilidade do trabalho, principalmente, nas regiões 

metropolitanas e médias cidades. O presente estudo tem como foco a análise das 

transformações espaciais que vêm ocorrendo na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, 

no estado do Ceará, Nordeste do Brasil. O estado do Ceará conheceu, nos últimos 30 anos, 

mudanças substanciais no que se refere à sua organização econômica, provocadas pela 

atividade industrial e a expansão dos serviços. Neste contexto insere-se o Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém – CIPP como parte de uma política de atração industrial, 

iniciada na década de 1990, que tem provocado uma série de mudanças no conteúdo 

socioespacial da RMF com a intensificação dos fluxos de capital e da força de trabalho. Este 

fato tem contribuído para dinamizar outros setores da economia como o comércio e os 

serviços locais e também a supervalorização do mercado imobiliário na porção oeste desta 

região, o que nos levou a indagar sobre o papel do CIPP na indução e configuração da 

mobilidade do trabalho na RMF. Este estudo teve como objetivo refletir sobre a mobilidade 

do trabalho a partir da atividade portuária e industrial e seus rebatimentos na produção do 

espaço na busca da compreensão do conteúdo da metropolização nesse espaço brasileiro. 

Para tanto, utilizamos uma base de dados secundários tendo como principal fonte o 

Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 

e dados do Instituto Cearense de Pesquisas e Estratégias Econômicas do Ceará – IPECE. 

Todavia, os trabalhos de campo (visitas às empresas, alojamentos de trabalhadores, 

instalações portuárias, dentre outros) foram fundamentais para nossa análise tendo em vista 

que conhecimento empírico e sua apreensão de forma sistematizada com entrevistas 

informais, observações em campo, registro fotográficos, gravação de vídeos e áudio foi 

fundamental para a compreensão dos fenômenos em curso.  

Palavras–Chaves: Mobilidade do Trabalho; Metropolização; Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém, Ceará.  
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INTRODUÇÃO 

O estado do Ceará passou, nos últimos 30 anos, por mudanças substanciais 

no que se refere à sua organização econômica, provocadas pela atividade industrial 

e de serviços. O que antes era um espaço que abrigava cidades onde ainda 

predominavam atividades agrícolas e a criação do gado e ou de pequenos animais, 

a partir da década de 1980 firma-se progressivamente nas atividades industriais e de 

comércio e serviços. Tudo isso gerou alterações no que tange à produção do espaço 

metropolitano provocadas pela mobilidade do capital, de mercadorias e, sobretudo, 

da força de trabalho. 

O presente estudo tem como foco a análise das transformações que vêm 

ocorrendo na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, no estado do Ceará, 

Nordeste do Brasil, mais especificamente no que se refere à mobilidade do trabalho 

e a produção do espaço.  A RMF está localizada na porção norte-nordeste da 

Região Nordeste do país, e ocupa uma área de 4.976,10 km². À época de sua 

criação pelo governo federal, no ano de 1973, apenas cinco municípios a compunha 

(Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, Maranguape e Pacatuba). O desmembramento e 

emancipação de alguns distritos, além da anexação de outros municípios nos anos 

1990 e 2000 ampliaram sua área de modo que, atualmente, a RMF é composta por 

15 municípios, sendo estes: Aquiraz, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, 

Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Pacatuba, Pacajús, Maranguape, Maracanaú, São 

Gonçalo do Amarante, Cascavel e Pindoretama (Cf. figura 01). Diante do quadro de 

composição da RMF, podemos afirmar que a institucionalização da RMF se deu 

antes da manifestação do processo de metropolização, de modo que podemos 

verificar diferentes espacialidades e temporalidades na mesma região, produzindo 

realidades socioespaciais distintas e ao mesmo tempo integradas pelo poder de 

comando exercido por Fortaleza. 

Com uma população total de 3.615.767 habitantes, em 2010, a RMF 

consolida-se como a principal aglomeração urbana cearense congregando 42,7% da 

população estadual, constituindo-se na 7ª maior região metropolitana do Brasil. 



Enquanto metrópole, a capital cearense destaca-se como a 5ª maior cidade do país 

com 2.452.185 habitantes em 2010 (IBGE, 2011), destacando-se no Nordeste, em 

termos populacionais, como a 2ª maior aglomeração da região, ficando atrás apenas 

de Salvador com 2.675.656 habitantes e à frente de Recife cuja população é de 

1.537.704 habitantes (IBGE, 2010).  

FIGURA 01 – Região Metropolitana de Fortaleza  
Divisão política administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo de seu crescimento a RMF foi consolidando vetores de 

expansão baseados em atividades econômicas concentradas apenas na capital, 

Fortaleza. Novas variáveis redimensionaram o nível de integração entre os 

municípios metropolitanos e a metrópole. Foram elas: a atividade industrial e a 

consolidação da atividade turística com a expansão do comércio e dos serviços. 

Estas atividades econômicas que eram exclusivas da metrópole foram se 

deslocando para outros municípios da região metropolitana o que redimensionou a 

lógica da urbanização na escala da metrópole. 

De acordo com Dantas e Silva (2009) na apreensão da estrutura 

produtiva da RMF no tempo, figuram, grosso modo, quatro vetores representativos 



da lógica de transformação da metrópole Fortaleza. Esta lógica se baseou no 

desenvolvimento das atividades econômicas que foram se consolidando ao longo do 

tempo e do espaço metropolitano. Segundo os autores citados, o primeiro vetor de 

espacialidade considerado mais antigo refere-se ao polo industrial de Maracanaú, 

cujo processo de industrialização promovido pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE implicou no estabelecimento de distritos 

industriais e de conjuntos habitacionais. Já, o segundo vetor de expansão focado na 

indústria materializou-se ao longo da BR-116, como resultado da política de 

relocalização da indústria iniciada nos anos 1980 e cujos desdobramentos envolvem 

os municípios de Horizonte, Pacajus Itaitinga e Eusébio. 

No que se refere ao terceiro vetor, ainda segundo os atores, corresponde 

à faixa litorânea oeste e caracteriza-se por se associar a fenômenos diversos como 

a construção de conjuntos habitacionais no município de Caucaia para a população 

de baixa renda; a construção de espaços de lazer e recreação e posterior 

incorporação do litoral de Caucaia, da década de 1990 em diante, à lógica de 

valorização do espaço litorâneo pelo turismo e ao mesmo tempo à transformação 

destes espaços em área de moradia principal. No tocante ao município de São 

Gonçalo do Amarante foi a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

– CIPP, iniciada nos anos 2000, que inseriu aquele município na lógica produtiva 

industrial com a instalação de grandes indústrias de produção de energia e indústria 

de base. A associada à lógica de reestruturação produtiva do espaço cearense 

também ocorreu o incentivo do agronegócio em outras porções do estado do Ceará. 

O último vetor, ainda segundo os autores, direciona-se para a porção 

leste da metrópole, envolvendo os municípios de Eusébio e Aquiraz na lógica da 

urbanização litorânea associada às atividades de veraneio marítimo, ao turismo 

litorâneo e mais recentemente à lógica de transformação gradativa de alguns 

espaços em lugar de primeiras residências. Podemos ainda incluir neste vetor os 

municípios de Cascavel e Pindoretama integrados à RMF no ano de 2010. 

A RMF figura entre as três mais importantes Regiões Metropolitanas do 

Nordeste. Seu poder de atração ultrapassa os limites do estado do Ceará e da 



Região Nordeste, atraindo atividades econômicas da região Norte do país1. Assim 

Fortaleza reforça seu papel de centralização e capacidade de comando. Desse 

modo, Dantas e Silva asseveram que 

A desconcentração verificada comprova a aceleração de sua área de 
influência e seletividade sócioespacial. A expansão da RMF demonstra um 
processo combinado de desconcentração, expansão e adensamento em 
torno do desenho de novas centralidades no território da metrópole [...]. Tal 
racionalidade reforça-se na lógica contemporânea da economia globalizada, 
associada a atividades ligadas ao agronegócio, lazer e turismo (DANTAS e 
SILVA, 2009).  

  
A urbanização na RMF vai tomando assim, novas proporções, natureza e 

significado tendo na metrópole a concentração demográfica e das atividades 

econômicas, bem como a centralização do capital e das decisões políticas. Os 

vetores de expansão evidenciam as diversas transformações internas no interior do 

espaço metropolitano de Fortaleza. As evoluções destes espaços no caso brasileiro, 

nordestino e cearense adquiriram formas e intensidades variadas e não foram 

desvinculadas de acontecimentos que se passavam no Brasil e no mundo. 

Relacionando as transformações que se processam na RMF com aquelas 

que ocorriam em nível nacional, observa-se que desde a década de 1980, o Brasil 

vivencia mudanças contundentes no plano político e econômico. O governo militar 

que desde os anos 1964 detinha o poder político e administrativo nos moldes de 

centralização política e repressão social foi perdendo força. No ano de 1988, com a 

promulgação de uma nova constituição, o poder militar se destitui. Nesse momento 

ocorre uma ascensão de políticas voltadas à abertura da economia ao capital 

externo que começava a entrar de forma tímida na vida política e econômica 

brasileira e mais tarde de forma mais incisiva. A indústria brasileira, tendo como 

lócus, a cidade de São Paulo e cidades adjacentes, aos poucos se moderniza, 

enquanto os demais setores da economia como o comércio e os serviços aos 

poucos se reestruturam. 

Na década de 1990, ocorreu a abertura da economia nacional, de forma 

mais intensa, aos capitais internacionais ao passo que se desenhava uma inserção 

                                                             
1
 Segundo o documento Regiões de Influência das Cidades - REGIC, publicado pelo IBGE em 2007, a RMF 

consolida-se como uma metrópole de super importância regional polarizando outros estados, além do Ceará, 

como Piauí, Maranhão, parte do Pará e Amazonas que são atraídos pelos serviços especializados ofertados por 

Fortaleza.   

 



mais competitiva do país na economia mundial, com o redimensionamento e 

reorganização dos espaços produtivos. Neste contexto, as grandes cidades 

brasileiras, especialmente aqueles núcleos de regiões metropolitanas, passaram a 

enfrentar o desafio de se constituírem espaços capazes de promover fluidez à 

organização econômica que se constituía naquele momento na lógica econômica 

denominada de “guerra fiscal” e designada por Santos e Silveira (2011) como 

“guerra dos lugares”. 

No Nordeste, segundo Amora (2005) as políticas públicas que 

acarretaram uma nova fase para dinâmica regional passaram a ser desenhadas com 

a criação da SUDENE em fins dos anos 1960 e implicaram na implantação de novos 

empreendimentos industriais e a modernização de indústrias tradicionais que 

estavam obsoletas, através de incentivos fiscais. Tais investimentos direcionaram-se 

principalmente para os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. 

Nesses estados, a urbanização assume novos conteúdos marcados por 

um intenso processo de migração para as suas capitais que posteriormente, na 

década de 1970, se tornariam grandes metrópoles com a criação das regiões 

metropolitanas. Todavia, foi somente nos anos 1980 e 1990 que a atividade 

industrial inseriu-se com mais força no Nordeste num contexto de reestruturação da 

economia mundial. Cabe destacar que apenas as capitais nordestinas Salvador, 

Recife e Fortaleza inicialmente recebem incentivos da SUDENE e concentraram as 

atividades industriais. 

No que se refere à industrialização no Ceará, Amora (2005) identifica, em 

geral, três períodos de implantação industrial que correspondem a momentos 

distintos da divisão internacional e nacional do trabalho. O primeiro período inicia-se 

no final do século XIX e estende-se até os anos 1950; o segundo compreende desde 

os anos de 1960 até meados da década de 1980 e o terceiro iniciado nesta década 

de 1980 e que ainda se encontra em curso. 

Cada período possui características distintas que, todavia carregam 

consigo permanências e rupturas em relação organização socioespacial do território 

cearense. Além disso, marcam também novos arranjos na organização de sua rede 

urbana com a concentração das atividades econômicas e riquezas na RMF 

reforçando o processo de centralização comandado por Fortaleza, porém agora de 



forma mais extensa tendo em vista a desconcentração das atividades produtivas em 

sua porção metropolitana. 

No caso do estado do Ceará essa nova organização econômica possui 

um marco político que se inicia na década de 1980, quando um grupo de 

empresários ligados ao Centro Industrial do Ceará – CIC, passa a gerir a 

administração pública do Estado do Ceará após a um longo período de gestão dos 

militares que detiveram o poder até a primeira metade dos anos 1980.  As novas 

ações pautaram-se em idéias neoliberais que se desdobraram em políticas públicas 

e investimentos privados de grande repercussão econômica. Estas ações se 

empenharam no crescimento da atividade industrial moderna, na modernização da 

atividade agropecuária e na expansão do setor de comércio e serviços tendo no 

último, o turismo como a mola propulsora e reveladora do estado do Ceará na rede 

turística nacional e internacional. 

A lógica que buscou inserir o estado do Ceará no espaço econômico 

mundial, perpassou para política de atração dos grandes investimentos e na 

construção de infraestruturas a exemplo da construção do Porto do Pecém que 

serviria de base para a instalação de outros equipamentos como o Complexo 

Industrial a ele integrado denominado como Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém – CIPP. 

O CIPP insere-se num contexto mais recente da industrialização do 

Ceará.  Localizado na porção oeste da RMF, em partes dos municípios de Caucaia e 

São Gonçalo do Amarante (Mapa 01) foi gestado como parte de uma política de 

atração industrial, iniciada no final da década de 1970, no governo de Virgílio Távora 

que previa também a instalação de uma Refinaria de Petróleo no Ceará.   

Ao longo dos anos 1990, a idéia é retomada por Tasso Jereissati que é 

eleito governador do estado por dois mandatos (1987-1990 e 1995-1998). Mais 

precisamente em seu segundo mandato, o então governador, Tasso Jereissati criou 

o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará que integrava, no 

âmbito federal, os programas “Brasil em Ação” e “Avança Brasil” e como pontapé 

inicial do projeto do CIPP, iniciou com a construção do Porto do Pecém.  

 

 

 



Mapa 02 – Localização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP nos 

municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idealizado, no sentido de incorporar não só as funções de um porto, o 

CIPP abriga também atividades industriais, sobretudo, àquelas que estão mais na 

dependência de uma infraestrutura portuária à exemplo da siderurgia e refinaria, 

além de toda uma base infraestrutural necessária ao funcionamento desses dois 

grandes ramos citados, a exemplo das termelétricas. O CIPP é um projeto que 

busca inserir o estado na economia mundial com utilização de um porto moderno e 

focado, sobretudo, nos fluxos de derivados de petróleo, produtos siderúrgicos e de 

grande porte. Desse modo podemos afirmar que o CIPP trará um novo período de 

industrialização no estado do Ceará, haja vista que este tipo de indústria não existia 

neste estado até então? 

Desde a sua fase de implantação, tendo como pontapé inicial a 

construção do Porto do Pecém e as infraestruturas básicas para seu funcionamento, 

o CIPP têm atraído um número significativo de mão-de-obra para sua construção. 

Este fato tem promovido uma nova organização do espaço provocada pelas 

dinâmicas mobilitárias e mobilizadoras de outros setores da economia para os 

municípios onde o CIPP está situado e na RMF como um todo. Além disso, o CIPP 



tem nos chamado atenção pela natureza e conteúdo da produção do espaço e pelos 

atores envolvidos em seu processo de consolidação e por envolver uma grande 

quantidade de capitais de naturezas diversas. 

 

1. O COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM, A MOBILIDADE DO 
TRABALHO, E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO. 

 

Buscando proceder a uma reflexão que dê conta do entendimento da 

mobilidade do trabalho, recorremos a Marx em sua obra O Capital quando afirma 

que a força de trabalho é entendida como uma mercadoria no capitalismo. Todavia, 

as condições que governam sua mobilidade são muito especiais. A força de trabalho 

assim é considerada a única mercadoria que pode chegar ao mercado por força 

própria e com seus próprios pés. Portanto, o termo “mobilidade do trabalho” ocupa 

uma posição especial no discurso econômico. Gaudemar (1979), por sua vez 

completa que: 

A força de trabalho é então definida sem equívocos, como a mercadoria que 

o homem possui ou ainda o conjunto de faculdade psíquicas, físicas e 

intelectuais que existe no corpo de um homem, na sua personalidade viva e 

que ele tem de pôr em movimento para produzir coisas úteis. (GAUDEMAR, 

1979, p. 189). 

Na linguagem cotidiana, a mobilidade da força de trabalho refere-se à 

liberdade do trabalhador para vender sua força de trabalho quando e onde quiser, a 

quem ele deseja e para os propósitos que lhe convém. Essa liberdade, segundo 

Gaudemar (1979) possui um sentido positivo e um negativo. A liberdade no sentido 

positivo considera que a força de trabalho é uma mercadoria que pertence, como um 

bem particular, ao trabalhador e dela pode se dispor à vontade. No sentido negativo, 

o trabalhador dispõem livremente de sua força de trabalho, mas tem absoluta 

necessidade de vendê-la. 

A mobilidade da força de trabalho é assim vista como um exercício de 

liberdade de sujeitar-se ao capital e torna-se uma mercadoria, como outra qualquer, 

cujo consumo criará valor e produzirá, assim, mais capital. Quer seja do ponto de 



vista positivo ou negativo a força de trabalho deve ser móvel e adaptar-se aos 

deslocamentos e modificações para seu emprego. 

Com a crise do fordismo como forma de organização do trabalho e a 

passagem para a acumulação flexível houve a necessidade da expansão geográfica 

para áreas que tivessem condição material para a nova forma de acumulação.  

Assim segundo Lima (2004) no contexto de esgotamento do fordismo e a ascensão 

da acumulação flexível, os espaços que abrigavam grandes estruturas produtivas 

perderam espaço para arranjos produtivos mais flexíveis que transformaram 

progressivamente o espaço econômico mundial num grande conjunto de pontos 

especializados interconectados por fluxos. Esta interconexão tem por princípio 

básico a redução de custos na produção e maior agilidade frente aos mercados de 

consumo. 

A mobilidade do capital e da força de trabalho, inerentes à dinâmica do 

modo de produção tende a migrar para outras regiões promovendo expansão 

geográfica e produção territorial ao se impor conforme as regulações do modo de 

produção. 

Lima (2004) assevera que o espaço global torna-se um intenso ambiente 

propício aos fluxos e uma suposta mobilidade generalizada que vem garantindo uma 

expansão inédita do capitalismo após a 2º guerra mundial, após ter sido solidificado 

período conhecido como 30 anos gloriosos pautados na acumulação fordista 

baseado na produção rígida. 

A fragmentação e da desconcentração do capital de regiões 

concentradoras procuram áreas exclusivas, sobretudo, as regiões periféricas que 

possuem condições técnicas e materiais para sua reprodução. Além disso, as 

transformações no mundo do trabalho vistas, sobretudo, numa visão geográfica 

estão relacionadas à formação desses territórios que por sua vez procuram regiões 

com melhores condições materiais como é o caso de espaços metropolitanos.  A 

respeito dessa discussão, Scott (1994) afirma o que segue: 

 



A emergência e a expansão dos setores de produção flexíveis e a 
internacionalização maciça do capitalismo moderno, tiveram profundas 
repercussões sobre a prosperidade das regiões metropolitanas no mundo 
contemporâneo. Nas últimas décadas assistiu-se a transformações 
significativas na estrutura das grandes cidades e uma vigorosa 
reestruturação geográfica global da urbanização como resposta a essas 
tendências econômicas. (SCOTT, 1994, p. 63) 

 

As regiões metropolitanas concentram importantes investimentos 

governamentais e privados sendo locais de fomento das condições materiais para a 

projeção do capital em suas diversas escalas, portanto, nelas se encontram as 

condições necessárias para a implantação de grandes estruturas produtivas para o 

capital, como é o caso do CIPP. Daí o grande interesse, por parte dos governos de 

países como o Brasil, em institucionalizar regiões metropolitanas, na tentativa de 

atrair um maior número de investimentos e de inserção no processo de globalização. 

Considerando que o CIPP localiza-se no interstício de dois municípios 

metropolitanos (Caucaia e São Gonçalo do Amarante) destacamos aqui àquelas 

indústrias implantadas e/ou em implantação no território compreendido como 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP. 

O complexo industrial encontra-se, ainda, em fase de consolidação com 

algumas indústrias já instaladas e em funcionamento (Cf. quadro 01), outras em 

processo de implantação (Cf. quadro 02) e muitas em previsão são indústrias que 

demandam, em seu processo de implantação, uma grande quantidade de mão-de-

obra, a exemplo da siderúrgica a mais importante planta industrial do complexo. 

Essa demanda de trabalhadores geram fluxos intensos dos meios de transportes 

coletivo e individual para os deslocamentos do local de trabalho às suas residências 

bem como uma demanda elevada de serviços de alimentação e hospedagem. 

No quadro 01 acham-se descriminadas as indústrias já implantadas e em 

funcionamento no CIPP situando-se a maioria destas no município de São Gonçalo 

do Amarante. 

 

 



Quadro 01 - Indústrias Implantadas e em Funcionamento no CIPP - 2011 

Município Razão Social Produção Empregos Diretos 

Caucaia  
Central Geradora Termoelétrica 
Fortaleza S/A 

Energia Elétrica 30 

Caucaia  Termoceará (Petrobrás) Energia Elétrica 20 

Caucaia  
Wobben Windpower Industria e 
Comércio LTDA 

Montagem de Aerogeradores e 
componentes 

503 

São G. do 
Amarante  

 
Jotadois NE LTDA 

 
Pré-moldados de Concreto 

206 

São G. do 
Amarante 

Tortuga CIA Zootécnica Agrária 
Suplementos e concentrados 
minerais para animais 

490 

São G. do 
Amarante 

Votorantim Cimentos N/NE S/A Cimento e Argamassa 55 

São G. do 
Amarante 

Companhia Industrial de 
Cimento Apodi 

Cimento 160 

São G. do 
Amarante 

Hydrostec Tecnologoa e 
Equipamentos LTDA 

Tubos de aço, carbono, estacas 
tubulares, equipamentos e 
peças mecânicas. 

 
80 

Fonte: Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A (ADACE) – Extraído do documento Pacto 
pelo Pecém – 2012 –AL/CE.  
 

Dentre as indústrias já implantadas a Wobben Windpower Indústria e 

Comércio LTDA, é a mais antiga do CIPP. Teve suas atividades iniciadas em 

fevereiro de 2002, quando o Porto do Pecém iniciou oficialmente suas 

atividades.  Está localizada à margem da rodovia estadual CE-422, próximo à 

CE-085 e tem o Porto como entrada dos insumos necessários à montagem dos 

aerogeradores. O seu projeto inicial era fabricar aerogeradores sendo que, 

conforme informações coletadas no campo, esta indústria realiza atualmente, 

apenas a montagem desses equipamentos utilizando o porto para o 

recebimento das hélices e torres que são grandes equipamentos que 

necessitam da proximidade do transporte marítimo, dada a sua dimensão. 

As demais indústrias já implantadas no Pecém são as Cimenteiras 

Votorantim e Cimento Apodi. Estas juntamente com a indústria de pré-

moldados Jotadois, também em funcionamento no CIPP iniciaram suas 

atividades ao longo dos anos 2000 e acreditamos que delas partiu a matéria-

prima para construção das primeiras fábricas ali implantadas bem como as 

obras de instalação do Porto. 

No quadro 02, estão discriminadas as indústrias em implantação no 

CIPP. Vale destacar a Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP como a mais 



importante dentre elas, que encontra-se em sua fase de construção inicial e 

quando pronta, será a indústria mais importante do CIPP, dentre aqueles que já 

estão instaladas. A CSP tem como acionistas a mineradora Vale2 (50% das 

ações) e as coreanas Dongkuk (25% das ações) e a Posco (25% das ações). A 

CSP será a primeira siderúrgica integrada do Nordeste e estima-se irá fabricar 

3 milhões toneladas de placas de aço por ano em sua 1º fase de funcionamento 

e mais de 3 milhões em sua segunda fase de funcionamento.  

Quadro 02 - Indústrias em Implantação no CIPP - 2011 

Município  Razão Social Produção Empregos 
Diretos 

Caucaia  
Agro Energia do Nordeste S/A Energia elétrica à base de 

gás natural 
330 

Caucaia  
Eternit S/A Material de Construção 400 

São G. do 
Amarante 

MPX-PECÉM Geração de Energia Energia elétrica à base de 
carvão mineral 

120 

São G. do 
Amarante 

Companhia Siderurgia do Pecém 
CSP 

Siderurgia 5.500 

São G. do 
Amarante 

Petróleo Brasileiro S/A 
Petrobrás/Lubinor 

Indústria química 192 

São G. do 
Amarante 

Fuhlander Energia Brasil LTDA Metalmecânica 35 

São G. do 
Amarante 

Mercompany South Atlantic 
Veiculos e Máquinas LTDA 

Veículos automotores 
(tratores) 

156 

São G. do 
Amarante 

Aeris Energia S/A Pars de rotores para turbinas 
de geração de energia eólica 

340 

São G. do 
Amarante 

Petrobras Refinaria Premium II Derivados de Petróleo 8.000 

Fonte: Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A (ADACE) – Extraído do documento 
Pacto pelo Pecém – 2012 –AL/CE.  

Desde a construção inicial até a construção final, a estimativa da empresa 

é que seja realizada em 44 meses obedecendo a um cronograma de atividades 

passível de mudanças. A primeira fase de construção da CSP tece início no ano de 

2010, com a aquisição das licenças ambientais obtidas com o órgão competente 

                                                             

2
 A Vale é uma empresa brasileira que possui ações em várias bolsas de valores do Brasil, Estados Unidos, 

Europa e Japão. Foi criada no ano de 1942 no governo do Presidente Getúlio Vargas e privatizada no ano de 

1997 no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. No ano de 2008, deixou de ser Companhia Vale do 

Rio Doce – CVRD e assumiu o nome Vale. Atualmente é gerida pelo Conselho de Administração Valespar, cuja 

constituição acionária é composta pela Litel/Litela (fundos de investimentos administrados pela Previ) com 49% 

das ações, Bradespar com 17,4%, Mitsui com 15%, BNDESpar com 9,5%, Elétron (Opportunity) com 0,03%. 



estadual. Em 2012 (1ª fase) foi feita a preparação do terreno, a terraplanagem e o 

início da construção das obras civis com a implantação das estacas para montagem 

das estruturas que chegaram via porto do Pecém (Cf. figura 01 e 02).  

 

 

 

 

 

 

 

Durante os anos de 2013 e 2014 (2ª fase de implantação) será realizada a 

construção civil da siderúrgica. Ainda no ano de 2014 e no ano de 2015 (3ª fase) 

será realizada a montagem dos equipamentos (máquinas) e no ano de 2015 (4ª 

fase), a previsão é que se inicie o seu funcionamento. Em relação aos equipamentos 

a serem instalados na CSP, a previsão é que se tenha coqueria, sinterizadora, alto-

fornos, aciaria, lingotadoras, termelétrica, pátio de placas e equipamentos de 

controle ambiental (informações obtidas em campo).  

Em sua primeira fase de construção, a CSP mobilizou uma grande 

quantidade de mão-de-obra, com cerca de 3.900 empregados divididos entre 

pessoal contratado diretamente pela CSP e contratados terceirizados. Essa mão-de-

obra, segundo informações obtidas em atividade de campo, tem origem nos mais 

diversos lugares do país, mas também dos municípios onde o CIPP está implantado, 

ou seja, de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, além de outros municípios da RMF. 

Os cargos demandados pela CSP dividem-se entre 

gestores/supervisores, engenheiros, técnicos e administrativo. A estimativa é que no 

nos próximos meses de implantação da obra, mais especificamente nos anos de 

2013 e 2014, em sua fase de construção civil, os empregos demandados pela CSP 

FIGURA 01 – Terraplanagem no canteiro de 
obras da Companhia Siderúrgica Pecém – CSP 

Fonte: Teles, 2012 

FIGURA 02 – Trabalhadores e equipamentos no 

canteiro de obras da Companhia Siderúrgica 

Pecém – CSP 

Fonte: Teles, 2012 



sejam de 15.000 pessoas. Dentre os cargos mais demandados na 1ª da implantação 

destacam-se ofícios como pedreiros, carpinteiros, montador de escoramento, 

montadores, soldadores e ajudantes, dentre outros. 

Ainda segundo, informações obtidas na CSP, a empresa promove 

capacitação básica para alguns cargos técnicos devido a falta de profissional na 

RMF e municípios próximos. Além disso, conta também com trabalhadores cuja 

capacitação foi realizada nas instituições locais de ensino como o Instituto Federal 

de Educação Tecnológica – IFET, Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

Universidade federal do Ceará – UFC e a Universidade de Fortaleza - UNIFOR. 

No que se refere às demais e indústrias em implantação, conforme tabela 

extraída do documento Pacto pelo Pecém destacam-se a MPX- Pecém, composta  

por duas unidades termelétricas que se acham em processo final de conclusão de 

suas obras: Energia Pecém e a UTI Pecém II. Estas duas empresas produziram, 

quando concluídas, a partir da queima do carvão mineral, energia elétrica cuja 

previsão é gerar 760 MW. (Cf. figuras 03 e 04) 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo notícias veiculadas no Jornal O Povo no dia 03 de dezembro de 

2012, a Usina Termelétrica Energia Pecém recebeu a autorização da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para iniciar a operação comercial de sua 

primeira unidade geradora, a partir de dezembro de 2012. Todavia, desde o dia 15 

de outubro de 2012, a primeira unidade geradora da Energia Pecém passou a 

FIGURA 04 – Canteiro de obras da Termelétrica 
MPX. 

Fonte: Teles, 2012 

FIGURA 05 – Trabalhadores no canteiro de 
obras da Termelétrica MPX. 

Fonte: Teles, 2012 



fornecer energia ao Sistema Interligado Nacional - SIN em caráter de testes. O 

investimento total aplicado para a construção desta termelétrica foi de R$ 3 bilhões 

sendo sócias no empreendimento as empresas EDP, do Grupo EDP Energias de 

Portugal e a MPX, empresa de energia do Grupo EBX, do empresário brasileiro Eike 

Batista. 

Com a instalação de obras estruturantes relativas ao complexo industrial 

e das vias de acesso, os fluxos na porção Oeste da RMF têm sido alterados. Ao 

longo de sua construção estas indústrias demandaram uma grande quantidade de 

trabalhadores que vieram não só da RMF e do estado do Ceará, mas de outras 

regiões do país. 

O gráfico 01, a seguir, ilustra a diversidade na procedência de 

trabalhadores, inferindo-se que eles vieram de quase todos os estados brasileiros. 

Todavia, o Nordeste é a região mais representada com destaque para o estado do 

Maranhão que ocupou o primeiro lugar no ranking nacional, seguindo do Ceará e do 

Pará, na região Norte, vindo em seguida os estados do Piauí e da Bahia.  

 
Gráfico 01 – Origem dos trabalhadores por estado e região da federação  

Termelétricas MPX ( Energia Pecém e UTE Pecém II) 

 

 

 

 

 

 

Se levarmos em conta a mão-de-obra por região percebe-se o peso da 

participação da Região Nordeste na participação da mão-de-obra empregado no 

Grupo MPX. Em segundo lugar aparece a região Sudeste, logo após destaca-se a 

Região Centro Oeste, seguida do Norte e Sul com número de trabalhadores iguais.  

 

Fonte: Dados fornecidos pela ENESA Engenharia LTDA.  

 



Gráfico 02 – Origem dos trabalhadores por região da federação  
Termelétricas MPX ( Energia Pecém e UTE Pecém II) 

 

 

 

 

 

 

No caso, por exemplo, das termelétricas, os trabalhadores, em sua 

maioria, vieram de outras obras semelhantes que ocorreram em outros estados 

onde trabalhadores que se qualificaram e obtiveram experiência foram novamente 

contratados. Esta mão-de-obra muitas vezes não é encontrada no território de 

implantação desses empreendimentos e é preciso desloca-la de grandes distâncias. 

No caso do CIPP estes trabalhadores vieram de estados nordestinos como Piauí e 

Maranhão e do Centro Oeste e Sudeste como Tocantins e Minas Gerais 

respectivamente.  De outros países vieram trabalhadores especializados a exemplo 

da  Coréia do Sul e Estados Unidos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros resultados de nossas investigações apontam que o CIPP 

tem demandado desde sua fase de construção iniciada em 1999, mão-de-obra 

especializada que não é encontrada no estado do Ceará. O que tem provocado a 

mobilidade de trabalhadores de outros estados não apenas próximos como Piauí e 

Maranhão, mas também de outros mais diante, a exemplo de Tocantins na região na 

região Norte do país.  Estes trabalhadores ao chegarem ao CIPP passam a viver em 

alojamentos provisórios, pousadas ou hotéis, permanecendo longe de sua 

residência por períodos muitas vezes superiores a um ano. Ao mesmo tempo essa 

chegada de novos trabalhadores provoca transformações urbanas rápidas e com 

ausência de planejamento. 

Fonte: Dados fornecidos pela ENESA Engenharia LTDA.  

 



Muitos desses trabalhadores também demandam habitações uni 

familiares o que intensifica a dinâmica imobiliária com a construção de novos 

empreendimentos habitacionais como condomínios fechados de casas e 

apartamentos para abrigar a mão-de-obra mais qualificada. Além destes percebe-se 

a expansão de estabelecimentos comerciais e de serviços para atender a demanda 

de trabalhadores que chegam. Desse modo a dinâmica do capital transforma os 

lugares através de sua capacidade de reinvenção e mobilidade intensa provocando 

mudanças rápidas na organização do trabalho, da vida e nos conteúdos urbanos. 
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