
Localizado na região Nordeste do Brasil, 
limitando-se ao Norte pelo Oceano Atlântico, ao 
Sul, pelo Estado de Pernambuco, à Leste com os 
Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, e à 
Oeste, pelo Estado do Piauí. Possui uma 
extensão superficial de 149.325 km², tendo por 
coordenadas geográficas a seguinte posição: 4°, 
46', 30'', de Latitude Sul, e 37°, 14', 45'', de 
Longitude segundo a medida de Greenwich. 
Possui um litoral enorme, com cais acostável ( 
Porto do Mucuripe), de 1116 metros, e o 
majestoso Porto do Pecém em São Gonçalo do 
Amarante.  

Localização do Ceará 



Litígio entre CE e PI 

O litígio de limites entre Ceará e 

Piauí compreende um território 

de aproximadamente 3 000 km², 

localizado na Serra da Ibiapaba, 

nos limites entre os estados 

brasileiros do Ceará e do Piauí. 

As regiões reivindicadas 

passaram a ser popularmente 

conhecidas como Cerapió e 

Piocerá. 
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Fortaleza foi em 2016 a décima cidade mais rica do país em PIB e a 2ª mais 
rica do Nordeste, com 60 bilhões de reais. Possui, ainda, a terceira região 
metropolitana mais rica das regiões Norte e Nordeste. É importante 
centro industrial e comercial do Brasil, com o oitavo maior poder de 
compra municipal da nação. No turismo, a cidade alcançou as marcas de 
segundo destino mais desejado do Brasil e quarta cidade brasileira que 
mais recebe turistas de acordo com o Ministério do Turismo. É sede do 
Banco do Nordeste, da Transnordestina Logística e do DNOCS. A BR-116, a 
mais importante rodovia do país, começa em Fortaleza.  
 

Fortaleza é a capital do estado, sede do 
governo estadual com extensão de 
aproximadamente 336km². Altitude de 26 
metros, com mais de 2,6 milhões de 
habitantes. 



1. Amplie seus conhecimentos 
pesquisando um pouco mais 
sobre o Litígio territorial entre 
Ceará e Piauí. 

2. Elenque cinco dos principais 
problemas socioeconômicos que 
Fortaleza enfrenta.  

3. Fortaleza é uma cidade 
turística. Relacione outras 
atividades socioeconômicas que 
a capital do estado apresenta.   

4. Relacione cinco pontos 
turísticos do Ceará e cinco pontos 
turísticos de Fortaleza, que 
movimentam a economia.  

Agora é com você: 
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“Eu só queria que você fosse 
um dia ver as praias bonitas 

do meu Ceará.” (Fagner). 
 

Bom trabalho!! 
 

 

 

 


