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- Metalúrgica, Mecânica, 
Material elétrico e de comunicação, 
Química, Famacêutica, Transporte, 
Vestuário, Têxtil, Papel, Alimentos e 

Indústria Naval.

 - Minerais não- 
metálicos, Cimento, Mobiliário, Têxteis, 

Alimentos e Vestuário.
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- 
Minerais não- metálicos, Mobiliário, 

Têxteis, Vestuário e Alimentos.

 - Calçados, Bebidas e 
eletroeletrônicos
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As primeiras unidades industriais de 
Fortaleza estiveram relacionadas ao 

beneficiamento do e à 
produção de óleos vegetais.Depois 

surgiram fábricas de calçados, 
bebidas, indústrias químicas e 

indústrias de exportação da lagosta. 
outro destaque é o setor de 
industrialização de frutas, 

especialmente de sucos, doces 
cristalizados e castanhas de caju.
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O Paque Industrial de Fortaleza 
conta com mais de 5000 indústrias 

distribuídas em vários setores, 
destacando-se nos alimentícios, 
têxteis e de calçados. A indústria 

alimentícia aproveita grande parte 
da matéria-prima local, processando 

castanhas e frutas tropicais. O 
destaque vai para a indústria avícola, 

outras indústrias importantes são: 
Construção Civil, Mobiliário, 

Química, Metalúrgica e Perfumaria.
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Transformar matéria-prima em outros 
produtos é uma atividade industrial. As 

indústrias de transformação do Ceará são: 
1. : produzem enlatados, doces 
biscoitos, macarrão.Temos como exemplos: 

Fábrica Fortaleza, a Cajubrás.
2. :produzem tecidos, roupas. Temos 
como exemplos: Del Rio, Têxtil Bezerra de 

Menezes.
3. : produzem automóveis, 

locomotivas, portões;
4. : realizam a 

extração de óleos de algodão, da mamona, 
de oiticica, de babaçu e a fabricação de 

sabão.
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O setor industrial do Ceará vem crescendo, 
apresentando uma maior concentração em 

Fortaleza. Atualmente, o Ceará conta com quatro 
Distritos Industriais: 

, além do incremento 
nos núcleos de , que se 
destacam no ramo calçadista. O crescimento do 

parque industrial cearense deve-se ao 
aparecimento da eletrificação maciça a partir de 

1962. Com o Ceará eletrificado, recebendo 
energia da Usina de Paulo Afonso através da 

CHESF( Companhia Hidroelétrica de São 
Francisco), há uma franca expansão da indústria. 

A Usina de Tucuruí(PA) abastece o complexo 
industrial do Porto do Pecém.



1.De que maneira o homem do 
campo contribui para a 
sobrevivência do homem da 
cidade?

2.Destaque cinco cidades do 
nosso estado mais desenvolvidas 
industrialmente e explique por 
que são assim consideradas.

3. No contexto atual, de 
enfrentamento ao novo 
coronavírus, a China exportou 
muitos produtos 
industrializados. Que produtos 
foram esses? Pesquise o custo 
desses produtos.
4. Brasil, Rússica, China, Índia e 
África do Sul formam um 
importante bloco econômico: BRICs. 
Pesquise e liste os principais 
produtos industriais exportados e 
importados pelo Brasil com esses 
parceiros.

Exercitando



5.Reflita com seus colegas : 
qual a relação entre indústria, 
ciência e tecnologia?

6. “ As velas do Mucuripe 
     Vão sair para pescar
   Vou levar as minhas mágoas  
Para as águas fundas do mar...”
Lendo o poema, qual o principal 
produto dessa atividade 
industrial que é destinado à 
exportação de nosso Estado?

7.”Paletó de linho branco
    Que até o mês passado
   Lá no campo ainda era flor...”
 Esse trecho de uma música 
evidencia uma matéria-prima 
industrial. Qual?

8.Elabore um pequeno texto sobre 
a indústria do estado do Ceará em 
que apareçam os seguintes 
termos: transportes, globalização, 
tecnologia, lucro, consumo, 
exportação e blocos econômicos.

Exercitando


