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Apresentação
O planejamento de longo prazo é uma ferramenta fundamental para alcançar os
objetivos futuros de uma organização, assim como para mantê-la competitiva em um mercado
cada vez mais exigente, mantendo e/ou conquistando espaço entre os grandes competidores.
Contudo, esse planejamento não é suficiente para firmar o sucesso de uma organização: é
necessário traçar um caminho para atingir os objetivos delineados. Uma maneira
relativamente simples de alcançar tais objetivos é através dos planos estratégico e
operacional, que, além de delineá-los, busca traçar ações que facilitem sua conquista.
No âmbito portuário nacional, o planejamento estratégico é representado pela
elaboração do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e dos Planos Mestres dos portos,
ao passo que o planejamento operacional é representado pelo Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento (PDZ). Nesse contexto, o projeto intitulado Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento dos Portos de Vitória e Barra do Riacho, desenvolvido através da parceria entre a
Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Companhia Docas do Espírito
Santo (CODESA), visa à elaboração dos PDZs dos portos nomeados.
O plano empreendeu um estudo minucioso da situação atual dos portos em questão,
assim como a utilização das tendências futuras de demanda, tráfego marítimo, e outros
aspectos importantes para o planejamento portuário, já abordados nos Planos Mestres, para
assim definir o uso apropriado das áreas do porto. De posse desse estudo, será possível
delinear o zoneamento futuro em busca do qual a Autoridade Portuária deve gerir as ações
inerentes ao porto, permitindo, assim, programar e antecipar as ações da Autoridade Portuária
para garantir seu papel de destaque no cenário portuário nacional e internacional, e
conquistar seus objetivos.
A execução do projeto compreende quatro fases:
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A primeira fase refere-se ao levantamento das informações gerais do porto,
abordando aspectos legais, sua situação institucional e sua estrutura
administrativa e de gestão.
A segunda fase contempla a situação atual do porto, na qual é realizado seu
levantamento cadastral, descrevendo suas áreas, sua situação operacional e
ambiental e, por fim, a interação porto–cidade.
A terceira fase do projeto consiste na elaboração do Plano Operacional do
Porto de Vitória, que deverá contemplar melhorias de gestão e operacionais,
proposição de investimentos portuários e em acessos, e proposições de
reorganização de áreas e de ações ambientais, tendo em vista as necessidades
de expansão do porto nos horizontes de curto, médio e longo prazo (quatro,
dez e 20 anos, consecutivamente).
A quarta fase compreende o zoneamento do porto, na qual as informações
deverão ser disponibilizadas em um único arquivo, em base de dados
georreferenciada. Cada item representado graficamente apresentará suas
respectivas informações conforme o PDZ.
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Ressalta-se que as fases do projeto serão as mesmas para a execução do estudo no
Porto de Vitória e no Porto de Barra do Riacho. Por fim, é importante salientar que o projeto
está sendo desenvolvido com base nas disposições da Portaria nº 03/2014 da Secretaria de
Portos da Presidência da República (SEP/PR), que estabelece as linhas gerais sobre as quais
devem ser elaborados os PDZs dos portos brasileiros.
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Antwerp / Flanders Port Training Center

APP
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Coordenação de Meio Ambiente

COMARK
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Comissão Nacional de Biodiversidade
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Companhia Porto de Vitória
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Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento

DIRPRE

Diretor Presidente

DNIT

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DOU

Diário Oficial da União

DPC

Diretoria de Portos e Costas

x

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017
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Estações Aduaneiras do Interior

EAR
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Eixos de Dinamização Urbana
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Estrada de Ferro Vitória a Minas
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EPL
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ERP

Enterprise Resource Planning
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FCA

Ferrovia Centro-Atlântica
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Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina

Femar

Fundação de Estudos do Mar

FENCCOVIB

Federação Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga,
Vigias Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e Amarradores de
Navios nas Atividades Portuárias

FF

Frentes frias

FGV

Fundação Getúlio Vargas

FNE

Federação Nacional de Estiva

FNP

Federação Nacional dos Portuários

Funai

Fundação Nacional do Índio

HCM

Highway Capacity Manual

HHT

Hora homem treinado

IALA

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

ICMBio

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
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Comunicação
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Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

IFES

Instituto Federal do Espírito Santo

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado
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International Maritime Organization

INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INMET

Instituto Nacional de Meteorologia

INPH

Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias

IP

Internet Protocol

IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

ISO

International Organization for Standardization

ISPS

International Ship and Port Facility Security Code

ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

LAI

Lei de Acesso à Informação

LAR

Licença Ambiental de Regularização

LI

Licença de Instalação

LMT

Limite Máximo de Tolerância

LO

Licença de Operação

LS

Licença Simplificada

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MMA

Ministério do Meio Ambiente

MMC

Movimentação Mínima Contratual

MTPA

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

NBR

Norma Brasileira

NEPOM

Núcleo Especial de Polícia Marítima
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Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos
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Norma Regulamentadora

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OGMO

Órgão Gestor de Mão de Obra

OHSAS

Occupational Health and Safety Advisory Services
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Organização Não Governamental

ONU

Organização das Nações Unidas

OS

Organização de Segurança

PA

Plano de Área

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PAE

Plano de Ação Emergencial

PAINT

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna

PAM

Plano de Ajuda Mútua

PAP

Porto de Águas Profundas

PAP

Programa de Arrendamentos Portuários

PCE

Plano de Controle de Emergência

PCS

Programa de Comunicação Social

PCSPPV

Plano de Contingência à Saúde Pública do Porto de Vitória

PDA

Plano de Demissão Assistida

PDCA

Plan, Do, Check, Action

PDIV

Plano de Demissão Voluntária

PDM

Plano Diretor Municipal

PDTI

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PDU

Plano Diretor Urbano

PDZ

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento
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Programa de Educação Ambiental
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Plano de Emergência Individual

Petrobras

Petróleo Brasileiro S.A.

PGO

Plano Geral de Outorgas

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos
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Programa de Investimentos em Logística

PLR
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Programa de Monitoramento da Biota Aquática

PMBMP

Programa de Monitoramento de Bioacumulação de Metais Pesados

PMBMQ

Programa de Monitoramento da Bioacumulação de Metais Pesados

PMQA

Programa de Monitoramento de Qualidade da Água

PMQS

Programa de Monitoramento de Qualidade dos Sedimentos

PMV

Prefeitura Municipal de Vitória

PMVV

Prefeitura Municipal de Vila Velha

PND II

Plano Nacional de Dragagem Portuária II

PNLP

Plano Nacional de Logística Portuária

PNM

Parque Natural Municipal

PNMMM

Parque Natural Morro da Manteigueira

Portobras

Empresa de Portos do Brasil S.A.

PPI

Programa de Parcerias de Investimentos

PPRA

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PSPP

Plano de Segurança Pública Portuária

RAMQAR

Rede Automática de Monitoramento de Qualidade do Ar da Grande Vitória

RCA

Relatório de Controle Ambiental

RDC

Resolução da Diretoria Colegiada

RDS

Reserva do Desenvolvimento Sustentável
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Regulamento de Exploração do Porto

RH

Recursos Humanos

RMG

Rail Mounted Gantry Crane

Ro-Ro

Roll-on/Roll-off

RTG

Rubber Tyred Gantry Crane

SAPVIT

Sistema Ambiental do Porto de Vitória

SEAMA

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

SECDEP

Secretário(a) do DIRPAD

SECDIF

Secretário(a) do DIRAFI

SECDOP

Secretário(a) do DIROPE

SECPRE

Secretário(a) do DIRPRE

SEDEC

Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade

SEGPRE

Secretaria Geral da Presidência

SEMC

Secretaria Municipal de Cultura

SEMMAM

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

SEMTUR

Secretaria Municipal de Turismo

SENAC

Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio

SEP/PR

Secretaria de Portos da Presidência da República

SESSTP

Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário

SETOP

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas

SGA

Sistema de Gestão Ambiental

SGA

Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão

Siderbras

Siderúrgica Brasileira S.A.

SIGEL

Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico

SILCAP

Sistema de Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou
Degradadores do Meio Ambiente
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Sindiopes

Sindicato dos Operadores Portuários do Espírito Santo

SIPAT

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

SNP

Secretaria Nacional de Portos

SNUC

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

SNV

Sistema Nacional de Viação

SOLAS

Safety of Life at Sea

SPE

Sociedade de Propósito Específico

SPU

Secretaria do Patrimônio da União

SRFB

Secretaria da Receita Federal do Brasil

SUPGER

Superintendência de Projetos

TBO

Terminal de Barcaças Oceânicas

TCD

Terminal de Cargas Diversas

TCU

Tribunal de Contas da União

TCVV

Terminal de Container de Vila Velha

TEMA

Tecnologia em Engenharia do Meio Ambiente

TEU

Twenty-foot Equivalent Unit

TGC

Terminal de Granel de Capuaba

TGL

Terminal de Granéis Líquidos

TI

Tecnologias da Informação

TIMS

Terminal Industrial e Multimodal da Serra

TLSA

Transnordestina Logística S.A.

TMF

Terminal de Minério de Ferro

TPA

Trabalhadores Portuários Avulsos

TPB

Tonelagem de Porte Bruto

TPD

Terminal de Produtos Diversos

TPES

Terminal Portuário do Espírito Santo S.A.
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TPM

Terminal de Carvão

TPP

Terminal Portuário Peiú

TPS

Terminal de Produtos Siderúrgicos

TR

Termo de Referência

TRB

Transportation Research Board

TU

Tonelada Útil

TUP

Terminal de Uso Privado

TVV

Terminal de Vila Velha

UC

Unidade de Conservação

UFES

Universidade Federal do Espírito Santo

UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina

UHF

Ultra High Frequency

UNEP

United Nations Environment Programme

Usiminas

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

UTM

Universal Transversa de Mercator

VHF

Very High Frequency

Vigiagro

Vigilância Agropecuária Internacional

VLI

Vale Logística Integrada

VLT

Veículo Leve sobre Trilhos

VMC

Velocidade Média Comercial

VMDh

Volume Médio Diário horário

VMH

Volume Médio Horário

VMP

Velocidade Média de Percurso

VoIP

Voice Over Internet Protocol

VOL

Vitória Offshore Logistics S.A.

VTMIS

Vessel Traffic Management Information System

ZCAS

Zona de Convergência do Atlântico Sul
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ZEE

Zona de Equipamentos Especiais

ZEI

Zonas de Especial Interesse

ZEIE

Zona de Especial Interesse Econômico

ZP

Zona de Praticagem
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Introdução
A dinâmica econômica atual exige que esforços de planejamento sejam realizados, no
sentido de prover aos setores de infraestrutura as condições necessárias para superar os
desafios que lhes vêm sendo impostos. A modernização e o aprimoramento desses setores são
indispensáveis para a melhoria da posição internacional do Brasil, seja no que se refere ao
atendimento da demanda, cujas expectativas apontam para a continuidade do crescimento, seja
em relação aos ganhos de qualidade, que é fundamental para manter sua competitividade.
Foi decretada, em 1993, a Lei nº 8.630/1993, conhecida como Lei de Modernização
dos Portos. Essa lei, entre outras determinações, previa a criação de um Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) para cada porto público, com o objetivo de guiar as
tomadas de decisões das Autoridades Portuárias (BRASIL, 1993c), sendo assim um importante
marco no planejamento portuário.
Em 6 de dezembro de 2012 foi promulgada, pelo Governo Federal, a Medida Provisória
nº 595 (BRASIL, 2012b), que em 5 de junho de 2013 foi convertida na Lei Federal nº 12.815
(BRASIL, 2013b). Esta, entre outras providências, revogou a Lei nº 8.630/93, tornando-se o
novo Marco Regulatório do Setor Portuário Nacional.
Com base na Lei nº 12.815/2013, a SEP/PR editou a Portaria nº 03/2014 (BRASIL,
2014b), que institucionalizou, além do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), os demais
instrumentos que passaram a formar o conjunto de planejamento do setor portuário nacional,
quais sejam, o Plano Mestre, o PDZ e o Plano Geral de Outorgas (PGO).
Essa portaria (BRASIL, 2014b) estabeleceu as diretrizes para a elaboração e a revisão
dos instrumentos de planejamento do setor portuário, a saber:
I.

II.

III.

IV.
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PNLP: instrumento de Estado de planejamento estratégico do setor portuário
nacional, que visa identificar vocações dos diversos portos, conforme as áreas
de influência, propondo alternativas de intervenção na infraestrutura e nos
sistemas de gestão, garantindo a eficiente alocação dos recursos a partir da
priorização de investimentos.
Plano Mestre: instrumento de planejamento de Estado voltado à unidade
portuária, considerando as perspectivas do PNLP, que visa direcionar as ações,
as melhorias e os investimentos de curto, médio e longo prazo.
PDZ: instrumento de planejamento operacional da Administração Portuária,
que compatibiliza as políticas de desenvolvimento urbano dos munícipios, do
estado e da região onde se localiza o porto, visando, no horizonte temporal, o
estabelecimento de ações e de metas para a expansão racional e a otimização
do uso de áreas e instalações do porto, com aderência ao PNLP e ao respectivo
Plano Mestre.
PGO: instrumento de planejamento de Estado que consiste em um plano de
ação para a execução das outorgas de novos portos ou terminais públicos e
privados, reunindo a relação de áreas a serem destinadas à exploração
portuária nas modalidades de arrendamento, concessão, autorização e
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delegação, com respectivos horizontes de implantação, tomando como base o
planejamento do Poder Concedente (PNLP e Plano Mestre), das
Administrações Portuárias (respectivos PDZs) e da iniciativa privada.
Quanto ao horizonte temporal, o documento estabelece o período de quatro anos
para curto prazo, dez anos para médio prazo e 20 anos para longo prazo.
A portaria prevê como responsabilidade da Autoridade Portuária a elaboração e a
atualização dos PDZs dos portos sob sua administração e ressalva que o PDZ deverá ser
aprovado pelo Poder Concedente. A Portaria nº 449/2014 (BRASIL, 2015d), que alerta sobre os
prazos dos instrumentos de planejamento portuário, estabelece que o PDZ deve ser atualizado
a cada quatro anos e enviado ao Poder Concedente para nova aprovação dez meses após a
publicação do Plano Mestre no site da Secretaria dos Portos.
Desse modo, o PDZ tem se configurado como uma ferramenta de planejamento e de
gestão fundamental para as Administrações Portuárias, servindo, também, como orientação às
atividades do Porto. Assim, fica disponível para consulta por diversos agentes e entidades,
públicos e privados, no estabelecimento de seus planos e programas, com vistas à exploração
econômica das áreas e instalações portuárias. Em um panorama mais específico, o Plano oferece
uma visão centrada no que tange ao desenvolvimento do complexo portuário de Vitória e Barra
do Riacho, sob responsabilidade da Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA).
Nesse sentido, o presente relatório descreve o Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento do Porto de Vitória, atualização iniciada em 2015 e finalizada em 2017,
atendendo às diretrizes da Portaria nº 03/2014 (BRASIL, 2014b), que estabelece novos
objetivos gerais e os procedimentos para a elaboração do PDZ dos portos.

Objetivos
A Portaria nº 03/2014 (BRASIL, 2014b) institui, como objetivo geral do PDZ, a
promoção da modernização do Porto e a integração com os demais modais de transporte,
devendo cumprir os seguintes objetivos específicos para cada horizonte de planejamento:









Otimizar o uso da infraestrutura já existente no Porto.
Definir a organização espacial da área portuária, considerando a movimentação de
cargas e de passageiros.
Propor alternativas para o uso de áreas portuárias operacionais destinadas à
expansão das atividades do Porto, considerando a aptidão e os aspectos
ambientais de acordo com a legislação e com a interação porto–cidade.
Propor alternativas para o uso de áreas portuárias não operacionais.
Estabelecer um plano que contemple a operacionalização das melhorias de gestão
e operacionais, bem como os investimentos portuários e em acessos propostos no
Plano Mestre, além de propor a redefinição da poligonal do Porto e da utilização
de suas áreas.
Servir como uma das referências para a elaboração do PGO.
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Metodologia
O presente estudo é pautado na análise quantitativa e qualitativa de dados e
informações. A Portaria nº 03/2014 (BRASIL, 2014b) apresenta as diretrizes aplicáveis ao PDZ
em seu Artigo 10º, e seu § 1º estabelece que este deve considerar como premissas as
projeções de demanda, os cálculos de capacidade e os Planos de Melhorias e Investimentos
estabelecidos em seu respectivo Plano Mestre. Assim, propõe-se que a metodologia de
elaboração contemple:









Atendimento às políticas e diretrizes nacionais para o setor portuário em
consonância com as demais políticas e diretrizes nacionais e regionais de
desenvolvimento social, econômico e ambiental.
Compatibilização com as políticas de desenvolvimento urbano do município onde
se localiza o Porto, identificando as áreas apropriadas para a expansão das
atividades portuárias, por natureza de carga, e recomendando realocações de
instalações existentes que contribuam para uma melhor interação porto–cidade.
Adequação das áreas e instalações do Porto, visando à eficiência das operações
portuárias e dos acessos ao Porto.
Previsão de planejamento para horizontes de curto, médio e longo prazos.
Observação e cumprimento da legislação ambiental, especialmente daquelas
relacionadas ao setor portuário.
Consideração, no planejamento e zoneamento, da capacidade de suporte do
ecossistema no qual o Porto está inserido.

Obedecendo a tais requisitos, o presente estudo é pautado na análise quantitativa e
qualitativa de dados e nas informações presentes, sobretudo, no Plano Mestre do Porto de
Vitória (BRASIL, 2015a). Sob esse aspecto, o desenvolvimento deste relatório obedeceu a uma
metodologia científico-empírica, uma vez que este teve como base conhecimentos adquiridos
a partir de bibliografia especializada, cujas fontes foram preservadas, e também do
conhecimento prático dos especialistas que auxiliaram na realização dos trabalhos. Foram
analisadas informações do cotidiano do Porto e dados que representam sua realidade, tanto
comercial quanto operacional.

Estrutura do trabalho
O PDZ do Porto de Vitória está dividido em seis capítulos, considerando este, que diz
respeito à Introdução, e não incluindo as Considerações Finais e Referências. Uma breve
descrição dos outros capítulos é apresentada a seguir:
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Capítulo 2 – Informações gerais: descreve aspectos da localização geográfica do
Porto, bem como seus dados cadastrais, histórico, situação institucional e
estrutura administrativa e de gestão.
Capítulo 3 – Situação atual: compreende a análise da situação atual do Porto,
descrevendo suas instalações, áreas arrendadas e arrendáveis, acessos e condições
climáticas. Nesse capítulo também são descritos os aspectos relacionados à mão
de obra, à gestão e ao licenciamento ambiental, e à interação porto–cidade.
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Capítulo 4 – Plano operacional: esboça uma série de ações que têm por objetivo
detalhar o plano de melhorias e investimentos definido no Plano Mestre, além de
apresentar as propostas de melhorias desenvolvidas ao longo do PDZ. O plano
operacional tem por objetivo direcionar as ações do Porto nos horizontes de curto,
médio e longo prazos (quatro, dez e 20 anos, respectivamente).
Capítulo 5 – Zoneamento: descrição do zoneamento realizado e que será entregue
em arquivo único, em base de dados georreferenciada.
Capítulo 6 – Metodologias e memórias de cálculo.
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1. Informações gerais
O presente capítulo compreende o levantamento da localização, do histórico e dos
marcos legais que envolvem o Porto em questão. Além disso, são tratados os aspectos
relacionados à situação institucional, gestão e estrutura administrativa.

1.1. Localização
O Porto de Vitória é um porto marítimo público localizado no município de mesmo
nome, no estado do Espírito Santo (ES), inaugurado em 03 de novembro de 1940, desde 1982
administrado pela Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA). Sua área de influência
portuária é bastante abrangente, englobando principalmente o sul da Bahia, e as regiões
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Na Figura 1 segue a localização.
Figura 1 – Localização do Porto de Vitória

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Porto de Vitória situa-se no centro de Vitória (ilha), na área da Baía de Vitória,
abrangendo a própria ilha e o município de Vila Velha (continente). Seu canal de acesso tem 8
mil metros de comprimento e a largura média de 120 m. Além do canal de acesso ao Porto,
compõem o sistema estuarino de Vitória o Canal da Passagem, que têm comunicação com o
mar, diversos rios, manguezais, além da Baía de Vitória e da Baía do Espírito Santo. As instalações
do porto estão distribuídas nos dois lados de seu canal, estando assim situadas parte em Vitória
e parte em Vila Velha. Na Figura 2 segue o sistema estuarino da Baía de Vitória.
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Figura 2 – Sistema estuarino da Baía de Vitória

Fonte: Brasil (2012b).

A sede administrativa da CODESA está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 556,
Centro, Vitória (ES), CEP 29010-945. As coordenadas geográficas dessa localização estão
discriminadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Coordenadas geográficas da localização do Porto de Vitória
Coordenadas

Porto de Vitória

Latitude
Longitude

20° 19’ 21” S
40° 20' 21” W

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A infraestrutura de proteção e acesso aquaviário, bem como parte das instalações
portuárias terrestres existentes nos municípios de Vitória e de Vila Velha, ficam
compreendidas dentro da poligonal definida pelo Decreto Presidencial nº 8.888, de 26 de
outubro de 2016, o qual estabeleceu a área do Porto Organizado.
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1.1.1. Poligonal
1.1.1.1.

Poligonal Decreto nº 8.888/2016

O Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016 (BRASIL, 2016b), definiu a nova área do
Porto Organizado de Vitória, no Estado do Espírito Santo. O texto do decreto é apresentado
abaixo:
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei
nº 12.815, de 5 de junho de 2013,
DECRETA:
Art. 1º A área do Porto Organizado de Vitória, no Estado do Espírito Santo, é
definida pelos polígonos cujos vértices têm as coordenadas georreferenciadas
discriminadas nos Anexos I a XVII, referenciadas no sistema SIRGAS 2000.

Parágrafo único. A área do Porto Organizado compreende as instalações
portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto, bem público
construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, de
movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de
mercadorias, e cujo tráfego e cujas operações portuárias estejam sob
jurisdição da autoridade portuária.

Art. 2º A autoridade portuária do Porto Organizado de Vitória deverá
disponibilizar ao público, em seu sítio eletrônico, planta dos polígonos
referidos no art. 1º, que terá identificados os limites das áreas do porto e de
suas vizinhanças.

Art. 3º Fica revogado o art. 3º do Decreto nº 4.333, de 12 de agosto de 2002.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 26 de
outubro de 2016; 195º da Independência e 128º da República (BRASIL,
2016b).

A Figura 3 ilustra a Nova Poligonal.
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Figura 3 – Poligonal – Decreto nº 8.888/2016

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A Figura 4 e a Figura 5 ilustram as áreas marítimas e terrestres.
Figura 4 – Poligonal – Decreto nº 8.888/2016 – Área marítima e terrestre

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Figura 5 – Poligonal – Decreto nº 8.888/2016 – Área terrestre

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

1.2. Dados cadastrais
A CODESA foi criada pela União em 1982 através do Decreto nº 87.560 (BRASIL, 1982).
Atualmente, tem por objetivo social exercer as funções de Autoridade Portuária previstas na
legislação específica, e realizar a administração e a exploração comercial dos Portos
Organizados de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho e demais instalações localizadas no
estado do Espírito Santo que lhe forem incorporadas.
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As Companhias Docas são sociedades de economia mista, que têm como acionista
majoritário o Governo Federal, estando diretamente vinculadas à SNP/MTPA e, em harmonia
com os planos, os programas e as orientações dessa entidade, fazem a gestão de alguns portos
vinculados ao governo.
Tabela 2 – Informações da pessoa jurídica responsável pela administração do Porto de Vitória
Pessoa Jurídica

Dados Cadastrais
Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA)

CNPJ

27.316.538/0001-66

Endereço

Av. Getúlio Vargas, 556, Vitória (ES) – CEP: 29.010-945

Site

http://www.codesa.gov.br/

Telefone

+55 (27) 3132 7360

E-mail

dirpre@codesa.gov.br

Personalidade Jurídica

Sociedade de economia mista, de capital autorizado, diretamente vinculada
à SNP/MTPA, cujo maior acionista é a União.

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

1.3. Histórico
O início do desenvolvimento portuário no Espírito Santo está atrelado ao crescimento
da cultura cafeeira. A partir de 1870, devido ao grande crescimento da produção de café, o
Porto de Itapemirim tornou-se saturado. Como alternativa, o Cais do Imperador (atual Porto
de Vitória) foi utilizado para escoar a produção. Esse cais foi construído em 1859, tinha
estrutura de madeira e era considerado um bom porto natural. A Figura 6 apresenta o Porto
de Vitória em 1884.
Figura 6 – Vista do Cais da Alfândega (atual Porto de Vitória) em 1884

Fonte: Ferrez (2008-2018).

Em 28 de março de 1906, o Governo Federal autorizou a Companhia Porto de Vitória
(CPV) a implantar novas instalações no local. A empresa C. H. Walker & Co. Ltd. foi a
responsável pela construção de 1.130 metros de cais.
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Essas obras foram interrompidas em 1914, devido à Primeira Guerra Mundial. A União
transferiu a concessão da CPV para o Governo Estadual pelo Decreto nº 16.739, de 31 de
dezembro de 1924 (BRASIL, 1925), e a construção do porto foi retomada no início de 1925. A
Figura 7 apresenta o Porto em 1930. Sua inauguração oficial ocorreu em 3 de novembro de
1940, marcando o princípio do atual complexo portuário.
Figura 7 – Porto de Vitória em 1930

Fonte: Botelho (2008-2018).

Até a década de 1940, desenvolveu-se no cais de Vitória a exportação cafeeira. Em
1942, sua estrutura física foi alterada para atendimento da dinâmica de exportação do minério
de ferro e outras cargas. Foram construídas nessa década diversas instalações em Vila Velha: a
instalação de embarque da então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no morro do Pela
Macaco, hoje totalmente desativada; as instalações do Cais de Paul em Vila Velha (Usiminas
S.A. e CVRD), hoje pertencentes à CODESA e em pleno funcionamento; e deu-se início à
construção do Terminal de Granéis Líquidos (TGL).
Na década de 1950 foram construídos os demais berços do Cais Comercial de Vitória, os
berços 101 e 102. Na década seguinte, foi construído o Píer de Tubarão e na década de 1970 o
Cais de Capuaba e os Portos de Barra do Riacho e de Ubu. Por fim, na década de 1980, foi
construído o Porto de Praia Mole, estabelecendo-se assim, o Complexo Portuário do Espírito
Santo. Além disso, nessa mesma década também ocorre a criação da CODESA, em 1982.
Recentemente, tem-se observado um esforço de planejamento voltado ao Porto de
Vitória. No ano de 2009, o Plano Estratégico de Logística e de Transportes do Espírito Santo
contou com um volume inteiro dedicado ao setor portuário. Em 2001 foi publicado o PDZ do
Porto de Vitória e em 2015, o Plano Mestre. A Figura 8 ilustra a vista área do porto em 2015.
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Figura 8 – Vista aérea do Porto de Vitória (2015)

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

A Tabela 3 apresenta fatos históricos importantes para o porto ao longo dos anos.
Tabela 3 – Fatos históricos
Ano

Fatos históricos

1859

Construção do Cais do Imperador (atual Porto de Vitória).

1870

Cais do Imperador começa a ser utilizado para escoar a produção cafeeira.

1904

Inaugurado o primeiro trecho da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM).
Governo Federal autorizou a Companhia Porto de Vitória (CPV) a implantar novas
instalações no Cais do Imperador.
Primeira Guerra Mundial causa interrupção nas obras de ampliação do cais.
O Governo Federal transfere a concessão da CPV para o Governo Estadual pelo
Decreto nº 16.739/1924.
As obras de construção do porto foram retomadas.

1906
1914
1924
1925
1940

1960

Inauguração do Porto de Vitória.
Foi alterada a estrutura física do porto para atendimento à exportação de minério de
ferro e outras cargas. Construção de diversas estruturas em Vila Velha.
Foram construídos os demais berços do Cais Comercial de Vitória, os berços 101 e
102.
Nessa década é construído o Píer de Tubarão.

1970

Foram construídos o Cais de Capuaba e os Portos de Barra do Riacho e de Ubu.

1942
1950

1980
1982

Foi construído o Porto de Praia Mole, estabelecendo-se assim o Complexo Portuário
do Espírito Santo.
Criação da CODESA e integralização da empresa PORTOCEL – Terminal Especializado
de Barra do Riacho S.A. ao seu patrimônio.

1993

Lei de Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993). Dispõe sobre o regime jurídico
da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias.

2001

Criada a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
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2002
2007

Delimitação da área do Porto Organizado de Vitória, suas instalações e infraestrutura,
pelo Decreto nº 4.333/2002.
Criada a Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR).

2009

Decreto Federal nº 6.620/2008. Dispõe sobre políticas e diretrizes para o
desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais portuários de
competência da SEP/PR, disciplina a concessão de portos, o arrendamento e a
autorização de instalações portuárias marítimas, e dá outras providências.
Plano Estratégico de Logística e de Transportes do Espírito Santo.

2012

Elaboração do PDZ do Porto de Vitória.

2013

Aprovada a Lei Federal nº 12.815/2013, conhecida como Nova Lei dos Portos, novo
marco regulatório para os portos do Brasil.

2008

2014
2015

2015

2016

Portaria SEP/PR nº 03/2014. Estabelece as diretrizes para elaboração e revisão dos
instrumentos de planejamento do setor portuário, colocando a elaboração do PDZ
como responsabilidade da Autoridade Portuária.
Publicação do Plano Mestre do Porto de Vitória.
Em 5 de novembro de 2015: Rompimento da barragem do Fundão, localizada na
cidade histórica de Mariana (MG), foi responsável pelo lançamento de 34 milhões de
m³ de lama no meio ambiente, resultantes da produção de minério de ferro pela
mineradora Samarco. O desastre ambiental teve impacto direto sobre a
movimentação do Terminal Ponta do Ubu, com redução de 99,3% no volume
movimentado. O Terminal continua com movimentação de carga de apoio offshore e
combustíveis minerais.
Revisão do Porto de Vitória foi por meio do Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de
2016.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ao longo dos anos, a CODESA promoveu e viabilizou estudos e projetos que visam o
desenvolvimento do Porto de Vitória de forma contínua e planejada. Na Tabela 4 são
apresentados os estudos e projetos realizados nos últimos anos considerados mais relevantes
para o desenvolvimento do porto.
Tabela 4 – Estudos e planejamentos para o desenvolvimento do Porto de Vitória
Ano

Estudos e planejamentos

2012

2014

Plano Mestre do Porto de Vitória.
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Conceitual
para instalação do Porto de Águas Profundas.
Plano de Cargos, Carreiras e Salários.

2014

Revisão do Plano de Contas.

2014

Estudo para Implantação Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALPs).

2015

Plano de Negócios para Desenvolvimento da CODESA

2015

Revisão do Plano Mestre do Porto de Vitória.

2015

Elaboração do PDZ do Porto de Vitória conforme a Portaria SEP/PR nº 03/2014.

2016

Programa de Modernização da Gestão Portuária (em andamento).

2017

Elaboração Planejamento de Econômico Financeiro (em andamento).

2013

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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1.4. Marcos legais
Na Tabela 5 são apresentados os marcos legais (leis, decretos, normas, portarias e
resoluções) mais relevantes para o desenvolvimento do Porto ao longo dos anos.
Tabela 5 – Marcos legais
Ano
1906
1924
1934

1941
1965

1975

1978

1982

1990
1993

1993

1996
1999

2001

2002

2002

Marcos legais
O Governo Federal autoriza a Companhia Porto de Vitória (CPV) a implantar novas
instalações no Cais do Imperador.
Decreto nº 16.739, de 31 de dezembro de 1924. O Governo Federal transfere a
concessão da CPV para o Governo Estadual.
Decreto nº 24.599, de 3 de julho de 1934. Autoriza a concessão de obras e
melhoramentos dos portos nacionais, seu aparelhamento e a exploração do
respectivo tráfego (BRASIL, 1934).
Decreto-Lei nº 3.039, de 10 de fevereiro de 1941. Aprova as cláusulas de novação do
contrato a ser celebrado com o estado do Espírito Santo, para a concessão do Porto
Vitória (BRASIL, 1941).
Lei nº 4.860, de 26 de novembro de 1965. Dispõe sobre o regime de trabalho nos
portos organizados e dá outras providências (BRASIL, 1965).
Lei nº 6.222, de 10 de julho de 1975. Autoriza o Poder Executivo a constituir a
empresa pública denominada Empresa de Portos do Brasil S.A. (PORTOBRÁS), e
dispõe sobre a extinção do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
(DNPVNC).
Decreto nº 82.279, de 18 de setembro de 1978. Dispõe sobre a encampação do Porto
de Vitória e dá outras providências.
Decreto nº 87.560, de 9 de setembro de 1982. Dispõe sobre a transformação da
empresa PORTOCEL – Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A. em Companhia
Docas do Espírito Santo (CODESA); autoriza a destinação de bens provenientes da
encampação do Porto de Vitória e dá outras providências (BRASIL, 1982).
Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990. Dispõe sobre a extinção e dissolução da Empresa
de Portos do Brasil S.A. – PORTOBRÁS.
Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, conhecida como Lei de Modernização dos
Portos. Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos Portos Organizados e das
instalações portuárias e dá outras providências.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996. Autoriza a União a delegar aos municípios, aos
estados da Federação e ao Distrito Federal a administração e exploração de rodovias
e portos federais (BRASIL, 1996).
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Dispõe sobre a reestruturação dos transportes
aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de
Transporte (CONIT), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), e dá outras providências.
Decreto nº 4.333, de 12 de agosto de 2002. Regulamenta a delimitação das áreas dos
portos organizados de Fortaleza, de Santos e de Vitória, suas instalações,
infraestrutura e planta geográfica.
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, estados, Distrito
Federal e municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, a
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
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comuns, e dá outras providências.

2006

2007

2007

2007

2008

2009

2013

2013

2014

2016

2016
2016

2017

Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, e a Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o
CONIT, a ANTT, a ANTAQ e o DNIT (Lei dos Portos), entre outras providências.
Decreto Estadual nº 1.777/2007. Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento e Controle
das Atividades Poluidoras ou Degradadores do Meio Ambiente (SILCAP)
Lei nº 11.518, de 5 de setembro de 2007. Acresce e altera dispositivos das leis nº
10.683, de 28 de maio de 2003, nº 10.233, de 5 de junho de 2001, nº 10.893, de 13 de
julho de 2004, nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, nº 11.457, de 16 de março de
2007, e nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, para criar a Secretaria Especial de
Portos, e dá outras providências (Lei dos Portos).
Decreto Estadual nº 1.972-R, de 26 de novembro de 2007. Altera dispositivos do
Decreto Estadual nº 1.777-R, que dispõe sobre o SILCAP.
Decreto nº 6.620, 29 de outubro de 2008. Dispõe sobre políticas e diretrizes para o
desenvolvimento e o fomento do setor de portos e terminais portuários de
competência da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, disciplina a
concessão de portos, o arrendamento e a autorização de instalações portuárias
marítimas, e dá outras providências.
Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das
atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de
comércio exterior.
Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela
União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos
operadores portuários, e dá outras providências (BRASIL, 2013b).
Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013. Regulamenta o disposto na Lei
nº 12.815/2013, e as demais disposições legais que regulam a exploração de portos
organizados e de instalações portuárias.
Portaria SEP/PR nº 03/2014. Estabelece as diretrizes para elaboração e revisão dos
instrumentos de planejamento do setor portuário, colocando a elaboração do PDZ
como responsabilidade da Autoridade Portuária.
Portaria nº 30, de 03 de fevereiro de 2016. Convoca a todos os interessados a
participar dos procedimentos de audiência e consulta públicas, cujo objeto é a
adaptação da área do porto organizado de Vitória, no Estado do Espírito Santo.
Com base na Portaria nº 30, de 03 de fevereiro de 2016, foi realizada a audiência
pública, relativa à adaptação da poligonal do Porto de Vitória, no dia 28 de março de
2016.
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016. Define a área do Porto Organizado de
Vitória, no Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
Decreto nº 9.000, de 8 de março de 2017. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil, remaneja cargos em comissão e substitui
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) por
Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE) e altera os Decretos nº 3.564, de
17 de agosto de 2000; nº 4.122 e nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002; nº 5.731, de
20 de março de 2006; nº 7.554, de 15 de agosto de 2011; e nº 7.860 e nº 7.861, de 6
de dezembro de 2012.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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1.5. Situação institucional
A CODESA é uma sociedade de economia mista de capital autorizado com prazo
indeterminado de duração, regida pela legislação das sociedades por ações, pela legislação
aplicável e pelo seu Estatuto Social. Está vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil (MTPA) e tem sede e foro na cidade de Vitória (ES).
Quanto ao vínculo da CODESA ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
(MTPA), observa-se que o decreto nº 9.000, de 8 de março de 2017 (BRASIL, 2017a),
estabeleceu o novo organograma do MTPA, que incluía uma secretaria responsável pela
gestão portuária: a Secretaria Nacional de Portos (SNP), responsável por recomendar, executar
e supervisionar questões relativas à política nacional de transportes no âmbito portuário. Para
tanto, a SNP conta com quatro subdivisões, a saber: Departamento de Infraestrutura Portuária
e Gestão Ambiental; Departamento de Outorgas Portuárias, Departamento de Planejamento,
Logística e Gestão do Patrimônio Imobiliário; Departamento de Gestão e Modernização
Portuária, Segurança e Saúde. Além desses quatro departamentos, a SNP é responsável ainda
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH). Cabe, portanto, ressaltar que a
Secretaria Nacional de Portos, entre suas outras atribuições, é responsável pela aprovação dos
planos de desenvolvimento e zoneamento (PDZ) dos portos marítimos, fluviais e lacustres.
Os portos sob administração da CODESA têm sua operação realizada exclusivamente
por operadores portuários privados, arrendatários ou não. Nesse sentido, caracteriza-se o
modelo de gestão da CODESA nas linhas do modelo landlord, no qual a Autoridade Portuária é
responsável pela administração do porto e pelo fornecimento de condições satisfatórias de
infraestrutura portuária, incumbindo as operações do Porto à iniciativa privada.
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1.6. Estrutura administrativa e de gestão
A estrutura organizacional da CODESA é dada conforme o organograma ilustrado na Figura 9.
Figura 9 – Organograma de gestão – CODESA

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA (2017a).

No topo da estrutura administrativa da CODESA está a Assembleia Geral dos Acionistas,
responsável por reformar o Estatuto Social; supervisionar as contas dos administradores;
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examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da empresa; eleger membros do
Conselho de Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal; deliberar sobre a destinação dos
lucros e sobre a criação e utilização de reservas; aprovar modificações do capital social, de
permutas, emissão de títulos, venda de debêntures e alienação de ações; deliberar sobre a
transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia; entre outras responsabilidades.
Abaixo da Assembleia dos Acionistas encontram-se o Conselho Fiscal e o CONSAD. Este
último é composto por sete membros eleitos pela Assembleia Geral com mandato de três
anos, podendo ser reeleitos. Os membros dos conselhos são os seguintes:








um membro, presidente do colegiado, indicado pela SNP/MTPA;
um membro indicado pelo Ministro dos Transportes;
um membro indicado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão;
um membro representante dos acionistas minoritários;
dois membros indicados pelo Conselho de Autoridade Portuária (CAP), um
representante da classe empresarial e um representante da classe
trabalhadora;
o Diretor Presidente da sociedade, membro nato do colegiado.

O CONSAD realiza uma reunião ordinária por mês, além de reuniões extraordinárias sempre
que necessário, deliberando sobre a estrutura organizacional da CODESA, a qual compreende:









orientações dos negócios da companhia;
regimento interno;
abertura de crédito, financiamento e cessão de ações e direitos;
padrão de contratos, acordos e convênios;
afastamento de seus membros;
plano de contas;
aquisição e alienação de bens imóveis;
destinação do lucro líquido de cada exercício, decidida em assembleia geral.

Além das deliberações, cabe ao CONSAD:




Aprovar a política de recursos humanos, os orçamentos anuais e plurianuais de
custeio e investimentos, seu regimento interno, os contratos de cessão,
arrendamento e alienação, as normas para licitação e contratação, o Relatório
de Administração, as contas da Diretoria e os Balanços.
Estabelecer as diretrizes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
(PAINT), bem como aprová-lo, autorizar abertura, transferência ou
encerramento de escritórios, filiais e dependências da empresa, entre outras
atividades de sua responsabilidade.

O CONSAD é assessorado pela Coordenação de Auditoria Interna, pela Secretaria dos
Conselhos e pela Coordenação de Ouvidoria. O Diretor Presidente, por sua vez, é apoiado pela
Superintendência de Projetos, Secretaria Geral da Presidência, Coordenação de Comunicação
Social, Coordenação Jurídica, Coordenação de Segurança Portuária e Coordenação de
Tecnologia de Informação. Além da diretoria da presidência, também há na estrutura da
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CODESA a Diretoria de Administração Financeira, Diretoria de Infraestrutura e Operações e
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento.
Outro importante conselho nos portos públicos, é o Conselho de Autoridade Portuária
(CAP). Esse conselho não é identificado na estrutura administrativa da CODESA (Figura 9), mas
encontra-se em pleno funcionamento na companhia, sendo responsável pelos portos de
Vitória e de Barra do Riacho.
O CAP da CODESA tem sede nas dependências da Administração do Porto de Vitória.
Seu regimento interno foi aprovado em 2014 e, como Órgão Colegiado, segue as prerrogativas
estabelecidas na Lei nº 12.815/2013, no Decreto nº 8.033 e na Portaria SEP/PR nº 244/2013.
Nesse sentido, o CAP dos Portos de Vitória e de Barra do Riacho é composto por
representantes e respectivos suplentes do poder público, da classe empresarial e dos
trabalhadores portuários, como mostra a Tabela 6.
Tabela 6 – Composição do CAP de Vitória e de Barra do Riacho
Nº
8

Representantes

Observações

I - Poder Público
Secretaria de Portos da Presidência da República
(SEP/PR)
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Presidente do Conselho

1

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA)

Tem como suplente um representante da
Vigilância Agropecuária Internacional
(Vigiagro)

1

Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)

1

Autoridade Marítima

1

Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA)

1

Estado do Espírito Santo

1

Municípios de Vitória e de Barra do Riacho

4

II - Classe Empresarial
Associação Brasileira de Terminais e Recintos
Alfandegados (ABTRA)
Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP)
Operadores Portuários
(Sindicato dos Trabalhadores Portuários)
Usuários dos Serviços Portuários (Associação de
Comércio Exterior do Brasil – AEB)
III - Trabalhadores Portuários

1
1

1
1
1
1
4
1

1

2

Federação Nacional de Estiva (FNE)
Federação Nacional dos Conferentes e
Consertadores de Carga e Descarga, Vigias
Portuários, Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e
Amarradores de Navios nas Atividades Portuárias
(FENCCOVIB)
Demais Trabalhadores Portuários (Federação
Nacional dos Portuários – FNP)

Arrendatários
Arrendatários

Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA)

TPA

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Seguindo o disposto na Lei nº 12.815/2013 e na Portaria SEP/PR nº 244/2013, o CAP é
formado por oito representantes do poder público e oito suplentes (50% do quantitativo do
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conselho); quatro representantes, e respectivos suplentes, da classe empresarial (25%); e
quatro representantes, e seus suplentes, dos trabalhadores portuários (25%).
O CAP de Vitória e Barra do Riacho é formado pelos seguintes órgãos:
I)
II)
III)
IV)

Plenário – composto pelos conselheiros titulares e suplentes;
Presidência – representante da SNP/MTPA;
Secretaria Executiva – representante da CODESA ou por esta designado;
Comissões constituídas pelo Plenário.

Cabe ao conselho atuar de forma consultiva sobre ações de interesse do Porto,
opinando sobre alterações no Regulamento de Exploração do Porto (REP) e no PDZ; sobre a
otimização do uso das instalações e dos equipamentos portuários; e sobre medidas de
estímulo à competitividade, à atração de carga e às ações comerciais e industriais do porto.
A CODESA abrange os diversos setores apresentados, atuando na gestão portuária de
berço público e retroárea, na fiscalização de operações portuárias e no fomento de negócios
portuários. A companhia tem como missão atuar como agente regional do Poder Concedente
no fomento, no gerenciamento ou na fiscalização de operações e instalações nos Portos
Organizados de Vitória, Praia Mole e Barra do Riacho. A visão da companhia consiste em
contribuir para o aumento da competitividade e do desenvolvimento do País por meio de sua
atuação na cadeia produtiva nacional. Seus valores, princípios e políticas organizacionais
baseiam-se na busca pelo alinhamento estratégico entre o desenvolvimento local e as
diretrizes do poder concedente, no zelo pela regularidade, no foco na eficiência e nas
operações com segurança, respeito ao meio ambiente e transparência.
Atualmente, a Autoridade Portuária trabalha com 346 funcionários distribuídos entre as
diretorias destacadas no organograma, sendo que dentro dessas diretorias existem coordenadorias
e secretarias. No Gráfico 1, observa-se a distribuição do pessoal da CODESA entre as Diretorias e o
Conselho de Administração, considerando também o número de conselheiros.
Gráfico 1 – Quantitativo de pessoal por Diretoria/Conselho – CODESA

4%

CONSELHOS
9%
DIRAFI - Diretoria de
Administração e Finanças

48%
30%

9%

DIROPE - Diretoria de
Infraestrutura e Operações
DIRPAD - Diretoria de
Planejamento e Desenvolvimento
DIRPRE - Diretoria da Presidência

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Aprofundando a análise do quantitativo de pessoal distribuído por setores, é
apresentado, na Tabela 7, o quadro de pessoal separado por coordenação e secretarias das
diretorias da companhia.
Tabela 7 – Quantitativo de pessoal por coordenadoria
Diretoria / Conselho
CONSAD
CONSAD
CONSAD
CONSAD
DIRAFI

Coordenação
CONSAD
COAUDI
COOVID
SECONS
CODRHU

DIRAFI

CODFOR

DIRAFI
DIRAFI
DIRAFI
DIRAFI
DIROPE
DIROPE
DIROPE

COSERV
CODCON
DIRAFI
CODSUP
COGPRO
CODMAN
COENGE

DIROPE

COINFO

DIROPE

DIROPE

DIROPE

COGVTS

DIRPAD

COMAST

DIRPAD

COARCO

DIRPAD
DIRPAD

COCECS
COMARK

DIRPAD

DIRPAD

DIRPAD

COPLAD

DIRPRE
DIRPRE
DIRPRE
DIRPRE
DIRPRE
DIRPRE

COSNIP
COJURI
DIRPRE
SEGPRE
SUPGER
COGEMP

Coordenação
Conselho de Administração
Coordenação de Auditoria Interna
Coordenação de Ouvidoria
Secretaria dos Conselhos
Coordenação de Recursos Humanos
Coordenação de Finanças e
Orçamentos
Coordenação de Serviços Gerais
Coordenação de Contabilidade
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação de Suprimentos
Coordenação de Gestão Portuária
Coordenação de Obras e Manutenção
Coordenação de Engenharia
Coordenação de Tecnologia de
Informação
Diretoria de Infraestrutura e
Operações

Coordenação de Gestão do VTS
Coordenação de Meio Ambiente,
Saúde e Segurança do Trabalho
Coordenação de Arrendamentos e
Contratos
Coordenação de Comunicação Social
Coordenação de Marketing
Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento
Coordenação de Planejamento e
Desenvolvimento
Coordenação de Segurança Portuária
Coordenação Jurídica
Diretoria da Presidência
Secretaria Geral da Presidência
Superintendência de Projetos
Coordenação de Gestão Empresarial

Quantitativo
6
3
2
2
10
7
7
4
3
2
73
17
4
4
4
2
11
5
5
4
3
2
142
7
6
4
4
3

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com o perfil de gestão portuária do modelo landlord, a CODESA concentra seus
funcionários fora das funções de operação. Como pode ser observado na Tabela 7, o maior
setor em número de funcionários da companhia é o de Segurança, seguido pelos setores de
Gestão Portuária e de Coordenação de Obras e Manutenção.
Cada setor da companhia demanda diferentes níveis de escolaridade e especialização. Na
Tabela 8, pode-se observar a escolaridade dos funcionários que compõem cada setor da CODESA.
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Tabela 8 – Nível de escolaridade por setor – CODESA
Setor
COARCO
COARDI
COCECS
CODCON

CODFOR

CODMAN
CODRHU

CODSUP

COENGE
COGEMP

COGPRO
COGVTS
COINFO

Escolaridade
Pós-Ggraduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Ensino médio
Fundamental completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Ensino médio
Fundamental incompleto
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Ensino médio
Fundamental incompleto
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Ensino médio
Fundamental completo
Fundamental incompleto
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Superior incompleto
Pós-graduação / mestrado / MBA
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo

Setor
COJURI
COMARK

COMAST
CONSAD
COOVID
COPLAD

COSERV

COSNIP
DIRAFI

DIROPE
DIRPAD
DIRPRE
SECONS
SEGPRE

Escolaridade
Ensino médio
Pós-graduação /mestrado / MBA
Pós-graduação / mestrado / MBA
Ensino médio
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Ensino médio
Fundamental completo
Superior completo
Superior incompleto
Ensino médio
Fundamental completo
Fundamental incompleto
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Superior incompleto
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Superior incompleto
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior Completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo
Pós-graduação / mestrado / MBA
Superior completo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Em números, o quadro de pessoal da companhia pode ser dividido em níveis de
escolaridade conforme ilustrado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Quantitativo de pessoal por nível de escolaridade

145

88

83

15

11
4

ensino médio

fundamental
completo

fundamental
incompleto

pós-graduação /
mestrado / MBA

superior
completo

superior
incompleto

Quantitativo
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O grupo de funcionários com ensino superior completo possui o maior número de
colaboradores, seguido pelo grupo com ensino médio completo. Essa característica dá à
CODESA destaque quanto à qualidade de seus funcionários, resultado direto da alocação
destes em cargos de decisão, como coordenação, gestão e finanças.
O nível de qualidade profissional dos funcionários da companhia exige remuneração à
altura. A média salarial dos funcionários por setor de alocação é apresentada na Tabela 9.
Tabela 9 – Média salarial por setor – CODESA

Setor
Média Salarial
COARCO
7.633,37
COAUDI
7.072,57
COCECS
6.861,19
CODCON
7.850,77
CODFOR
7.186,28
CODMAN
5.410,50
CODRHU
5.417,31
CODSUP
8.767,98
COENGE
10.630,78
COGEMP
9.318,13
COGPRO
5.281,84
COGVTS
8.767,98
COINFO
8.828,82
COJURI
6.956,42

Setor
Média Salarial
COMARK
7.856,11
COMAST
6.368,99
CONSAD
2.831,01
COOVID
12.327,57
COPLAD
10.416,31
COSERV
5.238,96
COSNIP
3.214,88
DIRAFI
12.946,43
DIROPE
11.928,07
DIRPAD
12.676,36
DIRPRE
9.032,20
SECONS
8.762,76
SEGPRE
7.950,27
SUPGER
11.235,40

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Quanto ao histórico do quadro de pessoal da Autoridade Portuária capixaba,
apresenta-se, no Gráfico 3, o número de funcionários contratados por ano que compõem o
quadro atual da companhia. Cerca de 50 funcionários manifestaram interesse em aderir a um
Plano de Demissão Voluntária (PDIV)/Plano de Demissão Assistida (PDA).

Gráfico 3 – Número de admissões por ano
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Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2. Situação atual
A análise da situação atual compreende, de acordo com a Portaria SEP/PR nº 03/2014,
o levantamento dos diferentes aspectos do Porto de Vitória, principalmente no que diz
respeito à superestrutura do Porto e à infraestrutura de seu entorno. A Figura 10 ilustra as
estruturas atuais no Porto de Vitória.
Figura 10 – Porto de Vitória

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

Desse modo, neste capítulo é apresentada a caracterização da infraestrutura
portuária, suas instalações de acostagem e armazenagem, seus equipamentos portuários e a
descrição das áreas arrendadas, bem como os terminais privados existentes. Em seguida, são
abordadas as instalações de suprimentos e os serviços de apoio operacional, e posteriormente
questões relacionadas à mão de obra, ao meio ambiente e à segurança patrimonial. Em um
segundo momento, é feita a descrição dos acessos e das vias de circulação internas do Porto.
São apresentadas, também, as condições climáticas e de segurança para a navegação e, por
fim, são expostas as principais questões referentes à interação porto–cidade e à integração do
Porto no planejamento urbano.
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2.1. Terminal de passageiros
O Porto de Vitória não possui uma estação de passageiros nem um terminal turístico
para atender especificamente a essa demanda. O Porto recebe esporadicamente navios de
cruzeiro, que atracam ao Cais Comercial.
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2.2. Instalações de acostagem
O Porto de Vitória possui infraestrutura de acostagem nas duas margens. Na margem
norte (Vitória), localizam-se os berços do Cais Comercial e o Terminal da Ilha do Príncipe; já na
margem sul (Vila Velha), localizam-se o Terminal de Granéis Líquidos de São Torquato, o Cais
de Paul, o Terminal Portuário Peiú, os Dolfins do Atalaia (em obras), o Cais de Capuaba e o
Terminal de Vila Velha (TVV).
A Tabela 10 apresenta as instalações de acostagem existentes no Porto de Vitória, as
quais se encontram em bom estado de conservação e boas condições de uso operacional.
Tabela 10 – Instalações de acostagem do Porto de Vitória
Instalação de acostagem

Berço

Área de atracação

101

248,90 m

102

209,10 m

103

211,40 m

104

122,70 m

Terminal da Ilha do
Príncipe

906

Dois dolfins(1)

Terminal de Granéis
Líquidos de São Torquato

902

162 m (um cais e
dois dolfins)

905 (cais público)

160 m

Ferro-gusa.

206 (Terminal Peiú)

260 m

Granéis sólidos, carga geral e veículos.

207

Dois dolfins(3)

201

201,20 m

202

196,93 m

203

167,32 m

204

280,10

Cais Comercial

Cargas movimentadas
Carga geral, veículos, granito, açúcar,
produtos siderúrgicos, concentrado de cobre
e carga geral de apoio logístico offshore.
Logística de apoio offshore às plataformas de
petróleo.
Bobinas da empresa Technip, granéis
líquidos.(2)

Cais de Paul

Dolfins do Atalaia
Cais de Capuaba
(Cais Público)
Cais de Capuaba
(Terminal de Vila Velha)
Notas:

Granéis líquidos.
Carga de projeto, granéis sólidos minerais e
vegetais, produtos siderúrgicos, veículos,
máquinas e equipamentos e granito.
Contêineres, veículos, granito e carga de
projeto.

(1) Comporta o comprimento máximo de navio de 140 metros.
(2) A movimentação de granéis líquidos atualmente está inativa.
(3) Os dois dolfins de atracação têm cerca de 60 metros de afastamento e comportam o tamanho máximo
de navio de 180 metros de comprimento.
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nos tópicos a seguir são descritas cada uma das instalações.

2.2.1. Cais Comercial
O Cais Comercial de Vitória está localizado no centro da cidade de Vitória e é composto
pelos berços 101, 102, 103 e 104, que movimentam carga geral, produtos siderúrgicos,
concentrado de cobre, granito e carga geral para apoio logístico offshore. A Figura 11 ilustra os
berços em destaque.
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Figura 11 – Cais Comercial – berços 101, 102, 103 e 104

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Para os berços 101 e 102, a estrutura de cais é construída sobre tubulões com a
superestrutura constituída de elementos pré-moldados em concreto protendido. Já para os
berços 103 e 104, a estrutura é de cais de peso, assentada sobre enrocamento apoiado na
rocha de fundação previamente desnudada. O cais propriamente dito é constituído de blocos
pré-moldados de concreto simples, no paramento externo, e de alvenaria de pedra moldada
no local, pelo lado interno. A sobrecarga admissível para esses berços é de 3 t/m² a 4 t/m².
A descrição do canal de aproximação aos berços localizados no Cais de Paul é
apresentada na Tabela 11.
Tabela 11 – Descrição do canal de aproximação – berços 101, 102, 103, 104

Berços

101

102

103

104

Características operacionais
Comprimento (m)

1.205,00

1.380,00

1.590,00

1.710,00

Largura de projeto (m)

100,00

100,00

100,00

65,00

Profundidade de projeto (m)

10,00

10,00

10,00

8,00

Profundidade de dragagem (m)

10,80

10,80

10,80

8,80

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

70.000

20.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

160,99

120,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

32,49

8,00 + maré

7,80 + maré

Restrições aos navios

Calado máximo (m)

20,99

7,60 + maré

(1)

4,30 + maré

Notas: (1) Limitado a 8,80 metros.
Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As características de acostagem dos berços do Cais Comercial são apresentadas na Tabela 12.
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Tabela 12 – Descrição das instalações de acostagem – berços 101, 102, 103, 104

Berços

101

102

103

104

Comprimento operacional (m)

248,90

209,10

211,40

122,70

Largura de projeto (m)

40,62

40,62

40,62

26,24

Intervalo dos cabeços

01 ao 10

10 ao 18

18 ao 25

25 ao 29

Cais acostável (m)

177,50

174,50

211,40

122,70

Profundidade de projeto (m)

10,00

10,00

10,00

8,00

Profundidade de dragagem (m)

10,80

10,80

10,80

8,80

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

70.000

20.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

160,99

120,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

32,49

20,99

Calado máximo (m)

8,00

7,70

7,30

*(1)

Características operacionais

Restrições aos navios

Notas: (1) O calado máximo varia ao longo se sua extensão: 2,9 metros do cabeço 05 ao 07; 4,2 metros do cabeço
07 ao 09 e 4,3 metros do cabeço 08 ao 09.
Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O cais apresenta profundidade variável entre 8 m e 10,8 m. Nos berços 101 e 102,
encontram-se em fase de execução as obras de dragagem e derrocagem, que devem aumentar
o calado máximo permitido de 7,7 m para 12,5 m, com 14 m de profundidade.
Em 2013 foi concluída a obra de ampliação e alargamento dos berços 101 e 102. Com a
obra, o comprimento da faixa de cais passou de 365 m para 465 m, e o paramento do novo
cais foi adiantado em 20 m. Com essas obras e com os aterros realizados, a retroárea (área
localizada atrás do cais) foi aumentada, passando de 26 mil m² para aproximadamente 40
mil m². A Figura 12 mostra a ampliação dos berços 101 e 102.
Figura 12 – Ampliação dos berços 101 e 102

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Com o novo calado, os navios poderão operar com 100% de suas capacidades.
Os berços 103 e 104 ainda contam com sua antiga configuração, e têm em torno de
210 m e 110 m, respectivamente. No entanto, há um projeto para que esses berços passem
por uma ampliação semelhante à dos berços 101 e 102.

2.2.2. Terminal da Ilha do Príncipe
O Terminal da Ilha do Príncipe localiza-se próximo ao Cais Comercial, no centro de
Vitória. O terminal está cedido sob contrato de uso temporário à empresa Flexibras (empresa
do Grupo Technip) e é voltado para as operações de apoio offshore, mais precisamente à
movimentação de tubos flexíveis para as unidades marítimas.
Sua estrutura de acostagem é formada pelo Berço 906, constituído de dois dolfins de
atracação, sendo um deles ligados à costa, que permitem a atracação de navios de até
145,99 metros de comprimento. A Figura 13 ilustra o Terminal da Ilha do Príncipe.
Figura 13 – Terminal da Ilha do Príncipe – Berço 906

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A descrição do canal de aproximação do Berço 906 é apresentada na Tabela 13.
Tabela 13 – Descrição do canal de aproximação – Berço 906

Berço

906

Características operacionais
Comprimento (m)
Largura de projeto (m)

2.200
90

Profundidade de projeto (m)

8,30

Profundidade de dragagem (m)

8,60

Restrições aos navios
Porte bruto máximo (t)

20.000

Comprimento total máximo (m)

145,99

Boca máxima (m)
Calado máximo (m)

30
7,30 + maré

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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As características de acostagem do Berço 906 são apresentadas na Tabela 14.
Tabela 14 – Descrição da instalação de acostagem – Berço 906

Berço

906

Características operacionais
Comprimento operacional (m)

182,50

Largura de projeto (m)

37,50

Cais acostável (m)

70

Profundidade de projeto (m)

8,80

Profundidade de dragagem (m)

9,10

Restrições aos navios
Porte bruto máximo (t)

20.000

Comprimento total máximo (m)

145,99

Boca máxima (m)
Calado máximo (m)

30
8,50

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.2.3. Terminal de Granéis Líquidos de São Torquato
Esse terminal situa-se na margem esquerda do Porto de Vitória em Paul, no município
de Vila Velha. Sua estrutura de acostagem é o Berço 902, formado por dois dolfins e uma
plataforma de operação. Os dolfins são conectados à plataforma, a qual é conectada à costa
através de uma ponte de acesso. Existe ainda um dolfim de amarração a leste. A profundidade
de atracação é limitada a 6,9 metros.
No momento, a movimentação de granéis líquidos está inativa. Ocorre no terminal
apenas a movimentação de barcaças com bobinas da empresa Technip. A Figura 14 mostra a
localização do Berço 902.
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Figura 14 – Terminal de Granéis Líquidos de São Torquato – Berço 902

Fonte: Imagens fornecidas pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 15 apresenta a descrição do canal de aproximação ao Berço 902.
Tabela 15 – Descrição do canal de aproximação – Berço 902

Berço

902

Características operacionais
Comprimento (m)
Largura de projeto (m)

2.400
90

Profundidade de projeto (m)

7,40

Profundidade de dragagem (m)

8,20

Restrições aos navios
Porte bruto máximo (t)

20.000

Comprimento total máximo (m)

145,99

Boca máxima (m)
Calado máximo (m)

30
6,90 + maré

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

69

As características da infraestrutura de acostagem do Berço 902 são apresentadas na
Tabela 16.
Tabela 16 – Descrição da instalação de acostagem – Berço 902

Berço

902

Características operacionais
Comprimento operacional (m)

182,50

Largura de projeto (m)

37,50

Cais acostável (m)

65

Profundidade de projeto (m)

8

Profundidade de dragagem (m)

8,80

Restrições aos navios
Porte bruto máximo (t)

20.000

Comprimento total máximo (m)

145,99

Boca máxima (m)
Calado máximo (m)

30
6,90

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.2.4. Cais de Paul
O Cais de Paul está localizado no município de Vila Velha e é divido em duas partes: o
Berço 206, arrendado, e o Berço 905, público. A Figura 15 ilustra essa divisão.
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Figura 15 – Cais de Paul – berços 905 e 206

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Terminal Portuário Peiú (TPP) – Berço 206 – está arrendado à empresa Peiú S.A., que
é responsável pela sua operação. O berço tem 10,8 m de profundidade e 242 m de extensão, e
é especializado na movimentação de granéis sólidos, carga geral e veículos. O Terminal FerroGusa – Berço 905 – é operado pela CODESA e movimenta principalmente a carga que dá nome
ao Terminal. O berço tem uma profundidade de 10,8 m e 160 m de cais acostável.
A estrutura do Cais de Paul é construída sobre duas filas de tubulões de concreto
armado, distantes 8,5 m entre si e com um espaçamento de 10 m. A superestrutura é constituída
por elementos pré-moldados de concreto protendido e a retaguarda é formada por aterro
contido por um enrocamento construído sob o cais. A sobrecarga admissível é de 6 t/m².
A Tabela 17 apresenta a descrição do canal de aproximação dos berços localizados no
Cais de Paul.
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Tabela 17 – Descrição do canal de aproximação – berços 206 e 905

Berço

206

905

1.460

1.700

Largura de projeto (m)

100

100

Profundidade de projeto (m)

10

10

10,80

10,80

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

8,90 + maré

8,90 + maré

Características operacionais
Comprimento (m)

Profundidade de dragagem (m)
Restrições aos navios

Calado máximo (m)

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Tabela 18 podem ser visualizadas outras características da infraestrutura de
acostagem dos berços.
Tabela 18 – Descrição da instalação de acostagem – berços 206 e 905

Berço

206

905

260

160

Largura de projeto (m)

40,62

40,62

Intervalo dos cabeços

Da extremidade leste
até o 09

Do 09 até
extremidade oeste

Cais acostável (m)

260

160

Profundidade de projeto (m)

10

11

10,80

11,80

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

Calado máximo (m)

10,10

10,40(1)

Características operacionais
Comprimento operacional (m)

Profundidade de dragagem (m)
Restrições aos navios

Notas: (1) Com flutuantes, o calado máximo é de 10,7 metros.
Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.2.5. Dolfins do Atalaia
Situados entre o Cais de Paul e o Cais de Capuaba estão os Dolfins do Atalaia – Berço
207. São dois dolfins destinados à atracação, afastados cerca de 60 m entre si, compostos por
um coroamento circular de concreto com 2 m de diâmetro e ligados à costa por passarelas. O
berço suporta a atracação de navios de até 180,99 m e sua profundidade é de 10,8 m. A
Figura 16 apresenta os Dolfins do Atalaia.
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Figura 16 – Dolfins do Atalaia

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Há duas estruturas metálicas treliçadas conectadas a cada dolfim, cujo objetivo é absorver
esforços horizontais, servindo também de passarelas. A Figura 17 ilustra essas estruturas.
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Figura 17 – Estrutura metálica – Dolfins do Atalaia

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

A Tabela 19 apresenta a descrição do canal de aproximação do Berço 207.
Tabela 19 – Descrição do canal de aproximação – Berço 207

Berço

207

Características operacionais
Comprimento (m)

1.200

Largura de projeto (m)

100

Profundidade de projeto (m)

10

Profundidade de dragagem (m)

10,80

Restrições aos navios
Porte bruto máximo (t)

35.000

Comprimento total máximo (m)

180,99

Boca máxima (m)

32,49

Calado máximo (m)

9,70 + maré

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As características da infraestrutura de acostagem do Berço 207 são apresentadas na
Tabela 20.
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Tabela 20 – Descrição da instalação de acostagem – Berço 207

Berço

207

Características operacionais
Comprimento operacional (m)

226,24

Largura de projeto (m)

40,62

Cais acostável (m)

85

Profundidade de projeto (m)

10

Profundidade de dragagem (m)

10,80

Restrições aos navios
Porte bruto máximo (t)

35.000

Comprimento total máximo (m)

180,99

Boca máxima (m)

32,49

Calado máximo (m)

9,70

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Estão em andamento obras para retificação do Berço 207, transformando-o em um
cais com 270 m de comprimento por 16 m de largura, com incorporação de retroárea
imediatamente atrás do berço. Essa modificação tornaria o espaço entre o Cais de Paul e o Cais
de Capuaba um cais contínuo, no local onde atualmente existem dolfins.

2.2.6. Cais de Capuaba – Berços Públicos
O Cais de Capuaba é dividido em duas partes: uma pública, administrada pela CODESA,
e outra arrendada. A Figura 18 ilustra os berços do Cais de Capuaba.
Figura 18 – Cais de Capuaba – berços 201, 202, 203 e 204

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Cais Público, administrado pela CODESA, corresponde aos berços 201 e 202, e tem
uma extensão de 398,13 m de comprimento. O Berço 201, entre os cabeços 21 e 29, tem um
calado máximo de 10,7 m. Já o Berço 202, da inflexão ao Cabeço 21, tem um calado máximo
de 10,1 m. Esse cais movimenta carga geral, produtos siderúrgicos, produtos agrícolas,
automóveis, granéis sólidos, máquinas e equipamentos e granito em blocos, além de
equipamentos e acessórios para prospecção de petróleo e gás. Esses berços são representados
na Figura 19.
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Figura 19 – Cais de Capuaba – berços públicos (201 e 202)

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

Para os berços 201 e 202, o cais é construído sobre tubulões de concreto armado,
inclinados e verticais, com diâmetro de 0,8 m e 1,5 m. A plataforma superior tem largura variável
entre 15 m e 60 m, sendo mais comum a largura de 30 m. A sobrecarga admissível é de 6 t/m².
Na Tabela 21 é apresentada a descrição do canal de aproximação dos berços
localizados no Cais Público de Capuaba.
Tabela 21 – Descrição do canal de aproximação – berços 201 e 202

Berço

201

202

Comprimento (m)

950

735

Largura de projeto (m)

100

100

Profundidade de projeto (m)

11,70

11,70

Profundidade de dragagem (m)

12,50

12,50

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

10,70 + maré

10,70 + maré

Características operacionais

Restrições aos navios

Calado máximo (m)

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Outras características da infraestrutura de acostagem dos berços podem ser
visualizadas na Tabela 22.
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Tabela 22 – Descrição da instalação de acostagem – berços 201 e 202

Berço

201

202

Comprimento operacional (m)

242,20

185,50

Largura de projeto (m)

40,62

40,62

Intervalo dos cabeços

21 ao 29 + 8 m

15 ao 21

Cais acostável (m)

201,20

196,93

Profundidade de projeto (m)

11,70

11,70

Profundidade de dragagem (m)

12,50

12,50

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

Calado máximo (m)

10,70

10,10

Características operacionais

Restrições aos navios

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.2.7. Cais de Capuaba – Terminal de Vila Velha (TVV)
O Terminal de Vila Velha (TVV) corresponde à parte arrendada do Cais de Capuaba,
formado pelos berços 203 e 204. O cais tem 447,42 m de comprimento e um calado máximo
que varia entre 11 m e 11,2 m. O terminal é especializado na movimentação de contêineres,
entretanto, com menor frequência, também movimenta veículos, granito e carga geral não
unitizada, podendo receber navios de até 242,99 m de comprimento. Salienta-se que todo o
cais possui acesso rodoferroviário. A Figura 20 ilustra os berços do TVV.
Figura 20 – Cais de Capuaba – Terminal de Vila Velha – berços 203 e 204 (arrendados)

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

Para os berços 203 e 204, o cais é construído sobre tubulões de concreto armado,
inclinados e verticais, com diâmetro de 0,8 m e 1,5 m. A plataforma superior tem largura variável,
entre 15 e 60 m, mantendo a largura mais comum de 30 m. A sobrecarga admissível é de 6 t/m².
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Na Tabela 23 é apresentada a descrição do canal de aproximação dos berços
localizados no TVV.
Tabela 23 – Descrição do canal de aproximação – berços 203 e 204

Berço

203

204

Comprimento (m)

880

600

Largura de projeto (m)

100

100

Profundidade de projeto (m)

11,70

11,70

Profundidade de dragagem (m)

12,50

12,50

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

10,70 + maré

10,70 + maré

Características operacionais

Restrições aos navios

Calado máximo (m)

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 24 apresenta as características da infraestrutura de acostagem dos berços.
Tabela 24 – Descrição da instalação de acostagem – berços 203 e 204

Berço

203

204

Comprimento operacional (m)

178,75

270

Largura de projeto (m)

40,62

40,62

Intervalo dos cabeços

8 ao 13

1A ao 8

Cais acostável (m)

167,32

280,10

Profundidade de projeto (m)

11,70

11,70

Profundidade de dragagem (m)

12,50

12,50

Porte bruto máximo (t)

70.000

70.000

Comprimento total máximo (m)

242,99

242,99

Boca máxima (m)

32,49

32,49

11

11,20

Características operacionais

Restrições aos navios

Calado máximo (m)

Fonte: CODESA (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.3. Instalações de armazenagem
A presente seção detalha as instalações de armazenagem do Porto, sua capacidade,
carga armazenada, situação atual e empresas que as operam. As instalações de armazenagem
incluem armazéns, pátios, silos e tanques distribuídos ao longo da retroárea.
Algumas cargas movimentadas pelo Porto não contam com locais de armazenagem, como
açúcar e minério de ferro; outras são armazenadas em instalações de terceiros. Quanto aos produtos
químicos movimentados pelo Porto, estes não são armazenados na área do Porto Organizado devido
à falta de um espaço segregado que atenda à Resolução da ANTAQ nº 2.239/2011.
A Tabela 25 apresenta a capacidade armazenada do Porto de Vitória, de acordo com o
tipo de mercadoria movimentada.
Tabela 25 – Capacidade de armazenagem no Porto de Vitória por tipo de mercadoria
Carga

Capacidade estática

Capacidade dinâmica

Carvão mineral

18.000 (t)

100.000 (t)

Combustíveis e óleos minerais

50.000 (t)

-

Contêiner

8.000 (un.)

Coque de petróleo

18.000 (t)

100.000 (t)

Fertilizantes e adubos

40.000 (t)

300.000 (t)

Malte e cevada

52.000 (t)

-

Produtos siderúrgicos

300.000 (t)

1.200.000 (t)

Reatores, caldeiras, máquinas

10.000 (m²)

60.000 (m²)

Soda cáustica

10.000 (t)

-

Trigo

30.000 (t)

300.000 (t)

Veículos

9.000 (un.)

50.000 (un.)

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Porto dispõe de instalações de armazenagem para pedras ornamentais, no entanto a
mercadoria tem embarque direto, devido à estratégia comercial dos exportadores. As
exportações de ferro-gusa também são feitas por embarque direto, por isso o produto não
dispõe de instalações de armazenagem.
Nas seções seguintes são apresentadas as características das instalações de
armazenagem existentes no Porto segundo a sua localização.

2.3.1. Cais Comercial
O Cais Comercial de Vitória é de uso público e administrado pela CODESA. O cais tem
uma área total de 87.805,71 m², dos quais 60.382,70 m² são considerados operacionais. Nessa
área existem dois pátios: o primeiro localiza-se na retaguarda dos berços 101 e 102 e possui
cerca de 20 mil m² de área; o segundo corresponde a uma área de aproximadamente 9,5 mil
m², alugado à Flexibras, utilizada para armazenagem de bobinas.
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No Cais Comercial estão localizados três armazéns: Armazém 2, Armazém 3 e
Armazém 5. Além destes, há um Anexo entre os armazéns 4 e 5, com 870,39 m².
A Tabela 26 apresenta as características das instalações de armazenagem do Cais Comercial.
Tabela 26 – Características das instalações de armazenagem – Cais Comercial
Nome

Área (m²)

Uso

Pátio 1

20.920,28

Múltiplo uso1

Pátio 2

9480,01

Bobinas e tubos

Armazém 2

1.540,75

Carga geral

Armazém 3

1.709,12

Carga geral

Anexo

870,39

Carga geral

Armazém 5

1.473,12

Carga geral

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Todavia, observa-se que a Secretaria Estadual de Cultura apresenta interesse no
tombamento histórico dos armazéns 4 e 5. O Armazém 4 está mencionado em instalações não
operacionais, tendo em vista a ocupação parcial da área pela Receita Federal.

2.3.2. Terminal Flexibras
O Terminal da Flexibras é especializado em operações de apoio offshore e tem uma
área de 89.708 m², com área operacional de 76.648 m². As instalações de armazenagens desse
terminal podem ser divididas em três tipos, de acordo com suas finalidades: (1) galpões de
armazenagem de atendimento à Flexibras; (2) galpão para atendimento à Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobras); e (3) áreas de pátio para armazenagem.
Tabela 27 – Características das instalações de armazenagem – Terminal Flexibras
Estrutura
Galpões Flexibras
Galpão Flexibras (Petrobras)
Pátios

Capacidade
Total (m²)
10.080,96
942,41
45.454,03

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica ao Terminal Flexibras (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Petrobras é o principal cliente do terminal. Para melhor atendimento e cumprimento das
dimensões da base logística exigidas pela Petrobras, a Flexibras firmou um contrato de locação de
uma área de aproximadamente 22 mil m², localizada no canal de Vitória, do lado oposto ao
Terminal Flexibras. O espaço comporta as atividades de armazenagem e movimentação para 131
vagas de bobinas, além de ser dotado de área de reforma e pintura dessas estruturas. A Figura 21
exibe a localização das áreas para armazenagem de bobinas do Terminal Flexibras.

1

O termo “múltiplo uso” será utilizado para indicar áreas com possíveis movimentações de carga geral, granel
líquido, granel sólido ou contêiner.
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Figura 21 – Localização das áreas para armazenagem de bobinas – Terminal Flexibras

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.3.3. Terminal Portuário Peiú (TPP)
O Terminal Portuário Peiú está localizado junto ao Berço 206 do Cais de Paul e possui
uma área de pátio de quase 40 mil m², destinada à carga geral. Além disso, o terminal possui
dois armazéns: um localizado no pátio, que é destinado à armazenagem de fertilizantes, e
outro localizado na retroárea, para armazenagem de carga geral. Há também dois tanques
verticais metálicos para granéis líquidos.
Na Tabela 28 são apresentadas as características da infraestrutura de armazenagem do TPP.
Tabela 28 – Características das instalações de armazenagem – Terminal Portuário Peiú
Estrutura
Tanques TPP

Capacidade
total (m²)
1.270,49

Armazém TPP

5.047,20

Pátio TPP

39.343,15

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Figura 22 pode ser visualizada a infraestrutura de armazenagem do TPP.
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Figura 22 – Infraestrutura de armazenagem – Terminal Portuário Peiú

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.3.4. Terminal Ferro-Gusa
O Terminal Ferro-Gusa, localizado no Berço 905 do Cais de Paul, é de uso público e
destinado à movimentação de granéis sólidos não vegetais. O terminal tem 6.960 m² de
retroárea, dos quais aproximadamente 4 mil m² são utilizados como pátio. Sua infraestrutura
de armazenagem pode ser visualizada na Figura 23.
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Figura 23 – Infraestrutura de armazenagem – Terminal Ferro-Gusa

Fonte: Google Earth (2016) e imagem fornecida pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.3.5. Dolfins do Atalaia
Nas proximidades dos Dolfins do Atalaia, a empresa Liquiport Vila Velha S.A.,
subsidiária da companhia Odebrecht Transport Participações S.A., possui dois tanques
operacionais destinados à armazenagem de soda cáustica, com capacidade total de 10 mil m³,
o que corresponde a cerca de 15 mil toneladas do produto.
Tabela 29 – Infraestrutura de armazenagem – Dolfins do Atalaia
Estrutura
Tanques Liquiport

Capacidade
total (m²)
2.448,49

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 24 representa os tanques da Liquiport.
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Figura 24 – Tanques Liquiport

Fonte: Google Earth (2016) e imagem fornecida pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.3.6. Cais de Capuaba – Terminal CODESA
O Terminal da CODESA no Cais de Capuaba, de uso público e destinação
multipropósito, tem uma área total de 468.551 m² com área operacional de 429.411 m². Em
sua retroárea estão instalados seis silos metálicos da Rhodes, localizados próximo ao Berço
202, destinados a granéis sólidos de origem vegetal, com capacidade estática total de 26 mil
toneladas. A Figura 25 ilustra a retroárea do Cais de Capuaba e os silos metálicos da Rhodes.
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Figura 25 – Retroárea do Cais de Capuaba e silos metálicos da Rhodes

Fonte: Google Earth (2016) e imagem fornecida pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Próximo ao Cais de Capuaba, na retroárea da pera ferroviária, há instalações de
armazenagem de uso público pertencentes à CODESA, compostas por: três pátios para carga
geral, com 257 mil m², dois silos horizontais e um conjunto de silos verticais. Os silos verticais
de concreto têm capacidade estática de 30 mil toneladas, ao passo que os dois silos
horizontais comportam 40 mil toneladas cada, os quais são utilizados para armazenamento de
granéis. Estes possuem um sistema de divisórias que permite o armazenamento de duas
mercadorias simultaneamente, tendo, nesse caso, sua capacidade reduzida para 33
mil toneladas. A Figura 26 exibe a retroárea da pera ferroviária.
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Figura 26 – Retroárea da pera ferroviária e silos da CODESA

Fonte: Google Earth (2016) e dados obtidos durante visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.3.7. Terminal de Vila Velha (TVV)
O TVV dispõe de 68.084 m² de pátio para estocagem de contêineres. Além disso, o
Terminal possui três armazéns cobertos: o Armazém 1 e o Armazém 2, que juntos totalizam
uma dimensão de 8 mil m², e o Armazém 3, com aproximadamente 6 mil m². Os armazéns
estão apresentados na Figura 27.
Figura 27 – Instalações de armazenagem – Terminal de Vila Velha

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.3.8. Hiper Export Terminais Retroportuários
A Hiper Export tem área total de 57 mil m² alfandegados e cerca de 50 mil m² de pátio
externo para armazenamento de cargas em geral e contêineres. Além disso, os terminais
contam com cinco áreas destinadas a galpões, que totalizam 24.244 m². O pátio da Hiper
Export é representado na Figura 28.
Figura 28 – Pátio – Hiper Export

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.3.9. Outras Instalações de armazenagens
iii-

A Prysmian dispõe de um pátio de aproximadamente 15 mil m² de carga
geral para apoio offshore.
A Polimodal possui um pátio de 8.317 m² destinado à armazenagem de
contêineres e carga geral.

A Figura 29 ilustra as áreas e suas respectivas identificações de armazenagem no Porto.
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Figura 29 – Armazenagem Porto Organizado

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.4. Equipamentos portuários
Os equipamentos portuários são apresentados em duas subseções: equipamentos da
CODESA e equipamentos de terceiros.

2.4.1. Equipamentos da CODESA
A CODESA possui um shiploader localizado no Terminal Ferro-Gusa, onde é utilizado
para a movimentação do minério e de outros granéis sólidos. O shiploader tem capacidade
nominal de 950 t/h e seu estado de conservação é regular.
Além disso, pertencem também à CODESA dois descarregadores de granéis localizados
no Cais de Paul, Berço 906, que são utilizados nas operações do TPP. Estes foram instalados
em 1962, têm capacidade de 250 t/h e se encontram em bom estado de conservação.

2.4.2. Equipamentos de terceiros
Nesta seção são apresentados os equipamentos dos arrendatários utilizados nas
operações portuárias. Ressalta-se que, além dos equipamentos descritos nesta seção, alguns
operadores portuários utilizam também equipamentos próprios em suas operações.
Na Tabela 30, são apresentados os equipamentos dos arrendatários utilizados nos cais.
Tabela 30 – Equipamentos de cais – arrendatários
Tipo

Quant.

Localização

Ano de
instalação

Capacidade
nominal

Tipo de carga

Estado de
conservação

Proprietário

Jumbo

1

Viola Mayo –
Prysman

2011

360 t

Cabos
umbilicais e
tubos flexíveis

Bom

Prysmian

Guindaste
porta-contêiner

2

TVV – berços
203 e 204

2001

50 t

Contêiner

Bom

Log-In – TVV

Guindaste
porta-contêiner

1

TVV – berços
203 e 204

2009

50 t

Contêiner

Bom

Log-In – TVV

Guindaste
pórtico

2

TVV –
Berço 203

N.A.

40 t

Carga geral

Regular

Log-In – TVV

Guindaste

2

TPP –
Berço 206

1982

40 t

Carga Geral

Bom

TPP

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica à CODESA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os equipamentos dos arrendatários utilizados para a movimentação de cargas na
retroárea são apresentados na Tabela 31.

Tabela 31 – Equipamentos de retroárea – arrendatários
Tipo

Quant.

Localização

Fabricação
(ano)

Capacidade
nominal
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Tipo de
carga

Estado de
conservação

Proprietário
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Tipo

Quant.

Localização

Fabricação
(ano)

Capacidade
nominal

Tipo de
carga

Estado de
conservação

Proprietário

Empilhadeira de
contêiner reach
stacker

6

Pátio TVV

2009

40 t

Contêiner

Bom

Log-In – TVV

Empilhadeira de
contêiner RTG

3

Pátio TVV

2009

40 t

Contêiner

Bom

Log-In – TVV

Empilhadeira de
contêiner RMG

1

Pátio TVV

2001

28 t

Contêiner

Bom

Log-In – TVV

Pá-carregadeira
924

1

Pátio TPP

2000

3 m³

Carga Geral

Bom

TPP

Pá-carregadeira
962

1

Pátio TPP

2001

4 m³

Carga Geral

Bom

TPP

Empilhadeira

1

Pátio TPP

1982

7t

Carga Geral

Bom

TPP

Empilhadeira

1

Pátio TPP

2001

3t

Carga Geral

Bom

TPP

Trator de vagões

1

Pátio TPP

-

7t

Carga Geral

Regular

TPP

Fonte: Dados obtidos durante visita técnica à CODESA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Figura 30 podem ser identificados alguns dos equipamentos de retroárea do Porto
de Vitória.
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Figura 30 – Equipamentos de retroárea

Fonte: Imagens obtidas durante visita técnica (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.5. Áreas e instalações arrendadas
O arrendamento é uma das modalidades previstas em lei para efetivar a transferência
da prestação de serviços públicos explorados pela União à iniciativa privada, tal como afirma o
Acórdão 2896/09 – Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) (BRASIL, 2009d). Todo
contrato de arrendamento decorre necessariamente de um procedimento licitatório.
Nesse sentido, é importante mencionar que a Nova Lei dos Portos, nº 12.815/2013,
transfere a responsabilidade de fiscalização dos contratos de arrendamento e da realização de
novas licitações para novos empreendimentos (que estavam sob incumbência da Autoridade
Portuária), para o poder concedente (BRASIL, 2013b).
A presente seção detalha as áreas e as instalações arrendadas do porto, apresentandoas de acordo com os contratos de arrendamento. A
Tabela 32 apresenta todos os contratos de arrendamentos da CODESA.
Tabela 32 – Lista de contratos de arrendamentos da CODESA
Arrendatário

Nº do contrato

Data de início

Data de término

Terminal de Vila Velha
S.A.
Peiú Sociedade de
Propósito Específico –
SPE S.A.
Prysmian Surflex
Umbilicais e Tubos
Flexíveis do Brasil S.A.

016/1998

10/09/1998

09/09/2023

Possibilidade de
prorrogação
Sim

034/1998

30/12/1998

29/12/2023

Sim

001/2010

01/10/2010

30/09/2035

Sim

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Na Figura 31 estão destacadas as áreas e instalações arrendadas do Porto de Vitória.
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Figura 31 – Áreas e instalações arrendadas

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.5.1. Terminal Vila Velha S.A.
O contrato assinado em 1998 tem como arrendatária a empresa Terminal de Vila Velha
S.A. e, na qualidade de interveniente, a empresa Controladora, a então Companhia Vale do Rio
Doce. A área arrendada tem dimensão de 102.686 m², é formada pelos berços 203 e 204 do
Cais de Capuaba e suas instalações e equipamentos são destinados à movimentação de
contêineres, cargas gerais, diversas e veículos. A Movimentação Mínima Contratual (MMC)
estabelecida no contrato é apresentada na Tabela 33.
Tabela 33 – Movimentação Mínima Contratual (MMC) ao ano (em milhares)
Tipo de
carga

Unidade

1º ao 5º

6º ao 10º

11º ao 15º

16º ao 25º

Valor cobrado
atualmente (R$)

Contêineres

Unid.

50

70

80

90

52,92/contêiner

Carga geral

t

400

500

600

650

5,29/t

Veículos

Unid.

60

60

60

60

7,94/veículo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No contrato de 1998, são estabelecidos dois preços de cobrança para a movimentação
de contêineres de importação e exportação, cheios e vazios:
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Na cláusula décima primeira, Item V, é estabelecido que para a movimentação que
superar o MMC em até 20% será cobrado mensalmente o valor de R$ 8,00 por
contêiner.
No item seguinte é estabelecido que, para a movimentação que superar o MMC em
mais de 20%, o valor mensal diminui para R$ 6,00 por contêiner.

O estabelecimento de dois valores diferentes para a movimentação de contêineres
acima do MMC não é corrigido oficialmente.
De acordo com informações fornecidas pela CODESA, são apresentados os seguintes valores:



Para movimentação anual de 91 mil até 108 mil unidades de contêineres: R$ 35,28 por
unidade.
Para movimentação anual acima de 108 mil unidades de contêineres: R$ 26,46 por
unidade.

Sobre as obrigações de pagamento do TVV no contrato, são estabelecidas parcelas
trimestrais a título de ressarcimento da superestrutura existente, e parcelas mensais relativas
ao arrendamento da área. Atualmente, as parcelas trimestrais são iguais a R$ 702.559,01, e as
parcelas mensais são de R$ 226.417,56. Para utilização da portaria principal de Capuaba, a
arrendatária paga mensalmente R$ 13.466,74 e para a utilização de serviços da CODESA é
aplicado o valor de cobrança estabelecido na tabela tarifária do porto. No contrato assinado
em 1998, estima-se que o valor global do arrendamento será próximo a R$ 29.998.328,90.
O ajuste dos valores é realizado de acordo com o IGP-M da FGV, através da seguinte fórmula:
V=R

I − I0
I0

Onde:
V – valor reajustado;
R – valor a ser reajustado;
I0 – índice inicial, correspondente ao mês da liquidação da parcela inicial do leilão;
I – índice do mês de reajuste.
O prazo estabelecido no contrato é de 25 anos, com término estimado para 2023,
podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes por igual ou menor período,
mediante solicitação da arrendatária e avaliação de seu desempenho.
O contrato teve três termos aditivos que tratavam de alterar a razão social da empresa
controladora do TVV. O primeiro termo aditivo foi assinado em 2006, formalizando a
transferência das ações do TVV pertencentes à antiga Controladora, a então Companhia Vale do
Rio Doce, para a atual Controladora, Navegação Vale do Rio Doce S.A. (DOCENAVE). O segundo
aditivo, de 2008, altera a razão social da empresa controladora do TVV, Navegação Vale do Rio
Doce S.A., a qual passa a ser denominada como Log-In Logística Intermodal S.A. E o último termo
aditivo altera as condições de pagamento contido no Contrato ASSJUR nº 016/1998.
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Tabela 34 – Descrição da área arrendada – TVV
Descrição da Área Arrendada
Número do contrato

016/1998

Cargas movimentadas

Contêiner, carga geral e veículo

Início do arrendamento

10/09/1998

Prazo

25 anos

Término do contrato

09/09/2023

Área

102.686 m²

Valor do arrendamento¹

Parcelas mensais de R$ 226.417,56 (igual a
R$ 2,20/m²) + Parcelas trimestrais de
R$ 702.559,01

¹ também são cobradas tarifas pela movimentação dos produtos (como descrito no
texto), para utilização da portaria principal de Capuaba (R$13.466,74 ao mês) e utilização
de serviços da CODESA (estabelecida na tabela tarifária do Porto).
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.5.2. Peiú Sociedade de Propósito Específico – SPE S.A.
O contrato da empresa Peiú Sociedade de Propósito Específico – SPE S.A. foi assinado
em 1998, com prazo de 25 anos, e tem como empresa interveniente a empresa Controladora
Trufa S.A. O arrendamento trata do Cais de Paul (Berço 206 do Porto de Vitória), com área de
30.860 m² e instalações para movimentação preferencialmente de granel sólido, podendo
movimentar também contêineres e carga geral diversa, inclusive veículos.
Os valores mínimos a serem movimentados pela arrendatária são estipulados somente
para as cargas de granel sólido. Do primeiro ao quinto ano de contrato, a MMC é igual a 300
mil toneladas; do sexto ao décimo são 400 mil toneladas; e do 11º ao 25º devem ser
movimentadas, no mínimo, 500 mil toneladas de granel sólido.
A parcela mensal do arrendamento, segundo dados de maio de 2017, é de
R$ 68.044,78 e a parcela trimestral é de R$ 431.354,49. Sobre a movimentação de mercadorias
são cobrados os valores listados na Tabela 35.
Tabela 35 – Cobrança sobre a movimentação por tipo de carga – TPP
Tipo de carga

Valor (R$)

Granel sólido

3,97/t

Carga geral

5,29/t

Veículos

7,94/unid.

Contêineres

52,92 /unid.

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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O valor cobrado pelo granel sólido acima elencado é referente à movimentação mínima de
500 mil t/ano. Para movimentações entre 500 mil e 600 mil t/ano, paga-se R$ 3,09/t, e para
movimentações anuais acima de 600 mil toneladas são cobrados R$ 1,98/ton. O reajuste dos
valores é realizado da mesma forma que os valores do contrato do TVV.
Tabela 36 – Descrição da área arrendada – Peiú S.A.
Descrição da área arrendada
Número do contrato
Cargas movimentadas
Início do arrendamento
Prazo

034/1998
Preferencialmente granéis sólidos, podendo
movimentar contêineres e carga geral diversa,
inclusive veículos
30/12/1998
25 anos

Término do contrato
Área

29/12/2023
30.860 m²

Valor do Arrendamento¹

Parcelas mensais de R$ 68.044,78 (igual a R$
2,20/m²) + Parcelas trimestrais de
R$ 431.354,49

¹ também é realizada cobrança pela movimentação segundo o tipo de carga (como
descrito ao longo do texto).
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.5.3. Prysmian Surflex Umbilicais e Tubos flexíveis do Brasil Ltda.2
O contrato de arrendamento da empresa Prysmian Surflex Umbilicais e Tubos Flexíveis
do Brasil Ltda. foi firmado considerando o interesse da Autoridade Portuária em atender a
indústria de exploração de petróleo e gás e a necessidade de implantação de um terminal que
atenda às demandas das empresas exploradoras de petróleo na camada do pré-sal. O
arrendamento tem como objeto a área de 14.291,00 m² na Ilha dos Comboios (Vila Velha), a
qual é destinada à exploração de terminal de uso público para armazenagem, movimentação,
embarque e desembarque de bobinas de umbilicais e tubos flexíveis, pelo prazo de 25 anos,
podendo ser prorrogado por igual período.

2

No mês de agosto de 2016, a Arrendatária solicitou à CODESA que adotasse providências necessárias aos registros referentes às
alterações societárias ocorridas na empresa e, para tanto, informou que PRYSMIAN SURFLEX UMBILICAIS E TUBOS FLEXÍVEIS DO
BRASIL LTDA. foi incorporada pela PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A em 30/07/2016, tendo seu arquivamento
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº 369.269/16-0 e na Junta Comercial do ES, sob a
chancela de nº 8877759069446 e operará sob esta razão social, com o CNPJ/MF nº 61.150.751/0035-28. Foi encaminhada a
documentação comprobatória, além de atualização cadastral à CODESA para fins de acertos “Comerciais e Fiscais”, no que
restou à CODFOR a emissão de Notas Fiscais desde então, em nome de, e no CNPJ novo informado e comprovado pelo
Arrendatário. Porém, a CODESA não poderia, como não pode promover alteração contratual, sem que antes o Arrendatário
submeta à prévia aprovação da ANTAQ e da SEP/PR, em decorrência do disposto no Decreto nº 8.033/2013, no que somente
após este procedimento, então, a CODESA poderá proceder ao aditamento contratual. Pois bem, o Arrendatário assim o fez,
junto ao poder concedente através do Processo nº 50300.009903/2016-15, o qual continua tramitando, tendo como último
movimento, Recibo 0371189, no dia 24 de outubro de 2017 na Secretaria Geral-ANTAQ. Portanto, a CODESA aguarda para
proceder o Aditivo Contratual. Contrato permanece no nome da PRYSMIAN SURFLEX UMBILICAIS E TUBOS FLEXÍVEIS DO BRASIL
LTDA., apesar de as faturas estarem sendo emitidas em nome da PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
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O contrato exige da empresa Prysmian a movimentação mínima anual de
15.861,45 t/ano a partir do quarto ano, e um investimento no valor aproximado de R$ 28,5
milhões na conclusão de obras públicas de aterro, na ampliação e na reforma do Berço 902 do
Porto de Vitória, entre outras obras. O valor pago pela arrendatária é de R$ 20,48 por tonelada
movimentada, mais o valor da utilização da área reservada de R$ 8,69 por m². Os valores serão
reajustados de acordo com a variação do Índice Geral de preços de Mercado (IGP-M),
calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), pela aplicação da fórmula abaixo, com
periodicidade igual à mínima definida na legislação.

V=R

I − I0
I0

V – valor reajustado;
R – valor a ser reajustado;
I0 – índice inicial (440,829);
I – índice do mês do reajuste.

Para fins de histórico de atualização do contrato de arrendamento, seguem os últimos
aditivos ocorridos:


Termo Aditivo nº 070/2010: cede a posição contratual de arrendatária da Prysmian
Energia Cabos e Sistemas do Brasil S.A. doravante denominada Cedente, para a
Prysmian Surflex Umbilicais e Tubos Flexíveis do Brasil Ltda., doravante denominada
Cessionária.

 Termo Aditivo nº 01/2014: determina que todos os pagamentos decorrentes do
Contrato 01/2010, devem ser efetuados seguindo o disposto na Norma de
faturamento da CODESA.
Tabela 37 – Descrição da área arrendada – Prysmian Surflex Umbilicais e Tubos Flexíveis do Brasil Ltda.
Descrição da área arrendada
Número do contrato
001/2010
Carga movimentada
Bobinas umbilicais e tubos flexíveis
Início do arrendamento
01/10/2010
Prazo
25 anos
Término do contrato
30/09/2035
Área
14.291,00 m²
R$ 124.188,79 ao mês (igual a R$ 8,69/m²) +
Valor do arrendamento
R$ 20,48 por tonelada movimentada
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.5.4. Outros contratos
Além dos contratos de arrendamentos, existem outras modalidades de contrato em
andamento, tais como Contratos de Transição, Contratos Operacionais, Termos de
Compromissos e Atos Comerciais. Na Tabela 38 são apresentados os contratos nessas
modalidades com suas respectivas descrições.
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Tabela 38 – Descrições de outros tipos de contratos realizados pela CODESA
Contrato

Contratada

Objeto contratual

Início da vigência

Término da
vigência

Ato Comercial
Contrato
002/2011

Technip Brasil –
Engenharia,
Instalações e
Apoio Marítimo
Ltda.

Preferência de
atracação para o
berço 103

30/01/2011

28/01/2020

Ato Comercial
Contrato
059/2008

Petrobras –
Petróleo Brasileiro
S.A.

Concessão de
direito real de uso
área de
337.682m²

01/10/2008

30/09/2033

Cessão de uso não
oneroso. Cessão
de bens imóveis:
87,46 m²

26/07/2016

21/07/2021

Autorização de
uso não oneroso.
Utilização de
1.897,20 m²

23/07/2012

22/07/2017

Ato Comercial
Contrato
011/2016

Ato Comercial
Contrato 66/2012

Sindicato dos
Conferentes de
Carga e Descarga
nos Portos do
Espírito Santo
Órgão Gestor da
Mão de Obra
(OGMO) do
Trabalho
Portuário

Ato Comercial
Contrato
010/2013

7ª RF – Alfândega
do Porto de
Vitória

Comodato –
Contrato não
oneroso Área de
300m²

25/02/2013

24/02/2018

Ato Comercial
Contrato 56/2015

Núcleo Especial
de Polícia
Marítima
(NEPOM)

Cessão de uso não
oneroso Área de
637,725m²

17/02/2016

16/02/2018

07/07/2016

07/07/2041

16/05/2011

15/05/2036

Contrato de
Passagem
025/2016

Contrato de
Passagem
17/2011
Contrato de
Passagem
069/2013
Contrato de
Passagem
039/2012

3

98

Terminal de
Granel de
Capuaba (TGC)
S.A.

Liquiport Vila
Velha S.A.

Utilização não
exclusiva de área
do Porto
Organizado de
Vitória para a
passagem aérea
de esteiras3
Passagem de
tubulação
subterrânea

Oiltanking
Terminais Ltda.

Movimentação de
granéis líquidos

28/10/2013

27/10/2038

Technip Brasil –
Engenharia,
Instalações e
Apoio Marítimo
Ltda.

Passagem de
calha embutida do
Berço 104 até o
Berço 103

01/06/2012

28/01/2020

Início das obras aguardando apresentação e posterior aprovação do projeto executivo pela CODESA.
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Termo de
Compromisso
002/2005

Terminal de
Carvão CVRD –
Praia Mole
Terminal de
Produtos
Siderúrgicos (TPS)
Praia Mole

Termo de
Compromisso
s/n

Utilização da
infraestrutura
portuária

20/02/1995

19/02/2020

Utilização da
infraestrutura
portuária

17/05/1995

16/05/2020

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.5.4.1.

Contratos de uso temporário
2.5.4.1.1.

Flexibras Tubos Flexíveis S.A. e Technip Brasil –

Engenharia e Instalações e Apoio Marítimo Ltda.
Em 19 junho de 2015 foi assinado o Contrato nº 23/2015 da CODESA, que consiste em
um contrato de uso temporário celebrado entre CODESA, Technip Brasil e Flexibras. Seu objeto
é a utilização de uma área de 89.708,41 m² e mais o equipamento denominado Cábrea Amapá,
visando à movimentação e armazenagem de cargas destinadas a plataformas offshore, bem
como a exploração de unidade industrial para a fabricação de tubos flexíveis. O prazo do
contrato será o necessário para o cumprimento do Contrato nº 2050.0054707.09.2, firmado
entre a Petrobras e a Technip Brasil, com vencimento em 28 de janeiro de 2020.

Tabela 39 – Descrição da área/contrato – Flexibras
Descrição da área/contrato
Número do contrato

Contrato nº 23/2015

Carga movimentada

Fabricação, armazenagem e movimentação de
tubos flexíveis para a indústria offshore

Início da vigência

19/06/2015

Término da vigência

28/01/2020

Área

89.708,41 m²

Valor

R$ 897.084,10 ao mês (igual a R$ 10,00/m²) +
R$ 8,73/t de tubos movimentados
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.5.4.2.

Contratos de Transição

2.5.4.2.1.

Liquiport Vila Velha S.A

A operação da Liquiport no Porto de Vitória contempla a utilização de infraestrutura
portuária necessária para a movimentação de granéis líquidos, notadamente de soda cáustica, com
caráter não exclusivo, dos Dolfins do Atalaia, localizado no Berço 207, Município de Vila Velha (ES)4.

Tabela 40 – Descrição da área/contrato – Liquiport
Descrição da área/contrato
Número do contrato
Carga movimentada
Início da vigência
Término da vigência
Área

08/2017
Granel Líquido
22/06/2017
19/12/2017
6.304,00 m²
R$ 24.522,56 ao mês (igual a R$ 3,89/m²) +
R$ 2,56 por tonelada movimentada

Valor

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.5.4.3.

Contratos judicializados

2.5.4.3.1.

Hiper Export Terminais Retroportuários S.A.

Trata-se de contrato de arrendamento de 43.232 m² de área e permissão de utilização
das linhas férreas do Cais de Capuaba, com ligação à estrada de ferro da Vale S.A. Atualmente, a
empresa permanece no Porto por liminar judicial, já que seu contrato venceu em março de 2014.
Tabela 41 – Descrição da área / contrato – Hiper Export
Descrição de área/contrato
Número do contrato
Cargas movimentadas

018/1987
Cargas gerais diversas

Início do arrendamento

01/03/1986

Término do contrato

01/03/2014

Área

74.232 m²

Valor do arrendamento

R$ 225.673,30, igual a R$ 3,04/m².

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

4

Por meio da Resolução ANTAQ nº 3.483/2014, a Autoridade Portuária fica autorizada a celebrar novo instrumento
contratual, nos mesmos moldes, caso expirado o prazo contratual sem que o procedimento licitatório da área em
questão tenha sido concluído pela autoridade competente.
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2.5.4.3.2.

Rhodes S.A.

O contrato de arrendamento da empresa Rhodes S.A. tem como objeto uma área de
4.260 m², destinada à instalação de silos, os quais têm capacidade máxima de 18 mil t para
manuseio e despacho de malte e cevada importados pelo Cais de Capuaba.
Com o término do último termo aditivo em 6 de junho de 2014, a Rhodes permanece
no Porto por liminar judicial, até que seja feita nova licitação ou adaptação do seu contrato de
concessão.

Tabela 42 – Descrição da área/contrato – Rhodes S.A.
Descrição da área arrendada
Número do contrato

016/1991

Cargas movimentadas

Malte e cevada

Início do arrendamento

06/06/1991

Término do contrato

06/06/2014

Área

4.260 m²

Valor do arrendamento

R$ 21.115,02 ao mês, igual a R$ 4,96/m²

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.5.4.3.3.

Polimodal Transportes e Serviços Ltda.

A Polimodal Transportes e Serviços Ltda. tem contrato de autorização de uso provisório,
precário e oneroso de 7.741,25 m² na retroárea de Capuaba. A empresa permanece no Porto por
liminar judicial, até que seja feita nova licitação ou adaptação do seu contrato de concessão.
Tabela 43 – Descrição da área/contrato – Polimodal
Descrição da área
Número do contrato
Cargas movimentadas

075/2008
Cargas gerais diversas

Início de vigência

01/12/2008

Término do contrato

02/12/2012

Área

4.260 m²

Valor do arrendamento

R$ 21.115,02 ao mês, igual a R$ 4,96/m²

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.6. Áreas arrendáveis
Das áreas disponíveis para arrendamento, aproximadamente 82 mil m² são destinados
à carga geral e 90 mil m² para apoio logístico offshore.
Destinam-se, exclusivamente, para granéis líquidos um total de 186.683 m². Destes,
45.276 m² localizam-se na á rea do Terminal de Granéis Líquidos A; 67.251 m² no Terminal de
Granéis Líquidos B; e 74.156 m² no Terminal de Granéis Líquidos de Capuaba.
A Retroárea de Capuaba é a maior área das instalações arrendáveis, com 98,5 mil m².
Nesta, observa-se a movimentação de carga geral, contêiner e granel líquido e sólido. Os
terminais de Hiper Export e Retroárea Cais de Capuaba, também, se caracterizam pelas
mesmas naturezas de carga.
Algumas das áreas identificadas já constam no Programa de Arrendamentos
Portuários, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Portos. As áreas disponíveis para
arrendamento do Porto de Vitória estão descritas na Tabela 44.
Tabela 44 – Cenário atual de áreas e instalações arrendáveis – Porto de Vitória

Área (m²)

Localização no porto

Potencial perfil de
carga a ser
movimentada

1. Terminal de Granéis Líquidos - A

45.276,09

Retroárea de Capuaba

Granel líquido

2. Terminal de Granéis Líquidos - B

67.251,07

Retroárea de Capuaba
(Fazendinha)

Área de Estudos I

3. Terminal de Cargas Gerais - A

7.741,25

Retroárea de Capuaba

Carga geral/Contêiner

4. Terminal de Cargas Gerais - B

74.232,00

Retroárea de Capuaba
(Hiper Export)

5. Granéis Sólidos de Capuaba

35.287,26

Retroárea de Capuaba

Carga
Geral/Contêiner
Granel
sólido/Múltiplo Uso

6. Terminal de Cereais de Capuaba 5

45.145,23

Retroárea de Capuaba –
silos verticais e horizontais

Granel Sólido

7. Terminal de Paul

9.848,10

Cais de Paul

Granel
sólido/Múltiplo Uso

8. Tanques de Granéis Sólidos

4.260,00

Retroárea de Capuaba
(Rhodes)

Granel sólido

9. Retroárea de Capuaba

98.516,99

Retroárea de Capuaba

10. Retroárea Cais de Capuaba

32.959,37

Retroárea berços 201 e
202

11. Terminal de Apoio Logístico Offshore6

89.708,41

Retroárea de Capuaba

12. Terminal de Granéis Líquidos de
Capuaba (TGL)7

74.156,00

Retroária de Capuaba

Descrição das áreas

Granel
líquido/Múltiplo Uso
Carga
geral/Contêiner/Gran
el Sólido
Carga de apoio
offshore
Granel líquido

5

Área identificada no Programa de Arrendamentos Portuários (PAP) como VIX 10.
Área identificada no PAP como VIX03.
7 Área identificada no PAP como VIX 30.
6
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Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 32 ilustra as áreas arrendáveis.
Figura 32 – Áreas e instalações arrendáveis – Porto de Vitória

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.7. Terminais de Uso Privado dentro da poligonal do porto
A Lei nº 12.815 de 5, de junho de 2013 define Terminal de Uso Privado (TUP) como
instalações portuárias exploradas, mediante autorização, e localizadas fora da área do Porto
Organizado (BRASIL, 2013b). Neste sentido, o Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016
redefiniu a poligonal do Porto Organizado de Vitória, excluindo áreas com este tipo de
exploração (BRASIL, 2016b). Desta forma, a atual configuração da área do Porto Organizado de
Vitória não apresenta TUPs dentro da poligonal do Porto.
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2.8. Áreas e instalações alfandegadas
As áreas e instalações alfandegadas no estado do Espírito Santo fazem parte da 7ª
Região Fiscal. A Tabela 45 apresenta as áreas alfandegadas do Porto Organizado de Vitória.
Tabela 45 – Áreas e instalações alfandegadas
Nome do terminal

511.323,30

Código do
recinto
alfandegado
7.95.13.07-7

4.260,00

7.95.22.01-7

12.265,08

7.95.13.02-6

Cais Comercial de Vitória

62.805,71

7.95.13.01-8

Terminal de Vila Velha (TVV)

102.686

7.95.13.05-0

Terminal Peiú – SPE S.A.
(Berço 206)
Companhia Portuária de Vila
Velha (CPVV)
Hiper Export Terminais
Retroportuários S.A.

30.860,00

7.95.13.06-9

54.836,32

7.95.14.07-3

56.697,84

7.95.13.04-2

Oiltanking Terminais Ltda.

30.507,00

7.95.22.02-5

Cais e Retroárea de Capuaba
(CODESA)
Tanque Alfandegado Rhodes
S/A
Cais de Paul – Terminal de
Ferro Gusa

Área oficial
(m²)

Ato RFB

Ato Declaratório SRF Nº 28, de 24 de
setembro de 2015 (revoga Ato nº 47
de 2005 e nº 86 de 2008).
Ato Declaratório SRF Nº 64, de 22 de
maio de 1998.
Ato Declaratório SRF Nº 21, de 08 de
julho de 2015 (revoga Ato nº 02 de
2014).
Ato Declaratório SRF Nº 28, de 24 de
setembro de 2015 (revoga Ato nº 47
de 2005 e nº 86 de 2008).
Ato Declaratório SRF Nº 49, de 13 de
setembro de 2000.
Ato Declaratório SRF Nº 170, de 24
de junho de 2003.
Ato Declaratório SRF Nº 241, de 23
de agosto de 2005.
Ato Declaratório SRF Nº 59, de 5 de
março de 2004 (revoga Ato nº 28 de
1999).
Ato Declaratório SRF Nº 22, de 08 de
julho de 2015 (revoga Ato nº 32 de
2014).

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

É importante destacar que as áreas da Oiltanking Terminais Ltda. e da Companhia
Portuária de Vila Velha (CPVV) estão localizadas fora da poligonal do Porto Organizado,
entretanto, estas encontram-se sob a jurisdição da Alfândega da Receita Federal do Brasil do
Porto de Vitória (ALF/VIT). De acordo com seus respectivos atos declaratórios, a CPVV é
declarada alfandegada até 6 de junho de 2020 e a Oiltanking até 27 de outubro de 2038.
Além disso, a Hiper Export é composta por duas áreas que totalizam 74.232 m², porém
somente a área situada na margem direita da estrada de Capuaba é alfandegada. As áreas e
instalações alfandegadas do Porto de Vitória podem ser identificadas na Figura 33.
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Figura 33 – Localização das áreas e instalações alfandegas do Porto de Vitória

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.9. Terminais de Uso Privado existentes no entorno do porto
A Lei nº 12.815/2013, sobre a exploração direta e indireta pela união de portos e
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, em
seu artigo 1°, parágrafo 2°, e em seu artigo 2°, inciso XII, dispõe que:
§ 2o A exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora da área
do porto organizado ocorrerá mediante autorização, nos termos desta Lei.
[...]
XII - autorização: outorga de direito à exploração de instalação portuária
localizada fora da área do porto organizado e formalizada mediante
contrato de adesão [...] (BRASIL, 2013b).

Nesta seção, portanto, são brevemente descritos os TUPs localizados no entorno do
Porto de Vitória. Tal descrição é composta por um breve histórico, dados gerais sobre o
terminal, informações sobre o contrato de adesão e descrições da infraestrutura. A Figura 34
detalha TUPs no entorno do Porto Organizado.
Figura 34 – Localização de TUPs no entorno do Porto Organizado de Vitória

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.9.1. TUP Vila Velha – Companhia Portuária Vila Velha (CPVV)
O Terminal CPVV está localizado no Cais de Capuaba e tem concessão da União, de
acordo com a Lei nº 12.815/2013, para explorar o terminal privado, incialmente, por 25 anos.
O contrato foi assinado em 2014 e tem vigência até 2039, prorrogável por períodos sucessivos
condicionados à validade do Contrato nº 003/1989, desde que a atividade seja mantida e a
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autorizada promova os investimentos necessários para a expansão e modernização das
instalações portuárias.
Tabela 46 – Informações gerais – TUP Vila Velha
Nome do TUP
Código de identificação
Modalidade
Empresa autorizada
CNPJ
Instrumento legal
Principais cargas
Área
Endereço

Informações gerais
TUP Vila Velha
BR ES 005
Terminal Portuário de Uso Privado Misto
Companhia Portuária Vila Velha (CPVV)
39.826.482/0001-79
Contrato de Adesão nº 54 / 2014
Apoio logístico offshore
61.518.92 m²
Estrada de Capuaba, s./n., Vila Velha (ES)

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 35 ilustra a localização e área do Terminal.
Figura 35 – TUP Vila Velha – CPVV

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A CPVV possui uma área total de 61.518,92 m², que, com o decreto nº 8.888/2016,
encontra-se totalmente fora da poligonal do Porto de Vitória.
Com uma capacidade instalada de 600 mil t/ano, o Terminal destina-se à realização de
operações de apoio logístico offshore, atendendo às necessidades da indústria de petróleo e de
gás, estando autorizado a realizar a movimentação e armazenagem de granel líquido e carga geral.
A infraestrutura de cais é da própria CPVV e é formada por um píer em L de 205 m de
extensão, acrescido de dois dolfins situados nas extremidades do píer, com uma distância de
40 m um do outro. A área do cais possui um dolfim de amarração ao norte e dois ao sul.
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Levando em conta os três dolfins de amarração, o cais alcança 320 m. A profundidade de
projeto é 9,5 m, com calado autorizado de 8,7 m.

2.9.2. TUP Zemax Log Soluções Marítimas S.A.
A Zemax Log Soluções Marítimas S.A. firmou contrato de Adesão nº 01/2015 – SEP/PR
no dia 22 de abril de 2015. O objeto do contrato estabelece a construção de um TUP para a
movimentação e/ou armazenagem de carga geral e granel líquido (apoio offshore). O contrato
tem vigência de 25 anos a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogável, consoante o
dispositivo no inciso 2º do artigo 8º da Lei nº 12.815/2013. O Terminal está localizado no
exterior da Poligonal do Porto de Vitória, conforme mostra a Figura 36.
Figura 36 – Mapa de localização do TUP Zemax Log Soluções Marítimas S.A.

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
A área autorizada para exploração da instalação portuária corresponde a 2.597,20 m2 e
refere-se aos píeres de atracação e áreas de acostagem. Além da área autorizada, o TUP conta
com uma retroárea de cerca de 5.373 m². A totalidade das áreas, autorizada e retroárea, é
apresentada na Figura 37.
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Figura 37 – Área autorizada e retroárea referente ao TUP Zemax Log Soluções Marítimas S.A.

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.9.3. TUP CVRD Tubarão – Vale S.A.
O Terminal de Tubarão, gerido pela Vale S.A., é um dos maiores terminais portuários do País,
atuando principalmente na movimentação de minério de ferro, grãos, granéis líquidos e fertilizantes.
Tabela 47 – Informações gerais – TUP CVRD Tubarão
Nome do TUP
Código de identificação
Modalidade
Empresa autorizada
CNPJ
Instrumento legal
Principais cargas
Endereço

Informações gerais
TUP CVRD Tubarão
BR ES 001
Terminal Portuário de Uso Privado Misto
Vale S.A.
33.592.510/0001-54
Contrato de Adesão nº 005 (BRASIL, 1993a)
Minério de ferro, grãos, granéis líquidos e fertilizantes
Av. Dante Micheline, 5500, Ponta de Tubarão – Vitória (ES)

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O primeiro Termo de Autorização, firmado por meio de Contrato de Adesão,
estabelecia o financiamento, a construção e a exploração de instalações para embarque
exclusivo de carvão e minério de ferro. A construção foi iniciada em 1962 pela então
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), com inauguração em 1966. Em 1993, foi celebrado o
Contrato de Adesão nº 005 (BRASIL, 1993a), com o objetivo de adaptar o regime de exploração
do terminal e autorizar a movimentação e a armazenagem de cargas próprias e de terceiros.
Com início em 1993, a autorização para operação tem vigência de 25 anos e possibilidade de
prorrogação por igual período.
O Terminal de Tubarão possui cinco píeres, divididos entre três terminais
especializados: o Terminal de Minério de Ferro (TMF), o Terminal de Produtos Diversos (TPD) e
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o Terminal de Granéis Líquidos (TGL), além de um cais para rebocadores. A Figura 38 ilustra
esses terminais e píeres citados.
Figura 38 – Terminal de Tubarão – píeres do TMF, TPD e TGL

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O terminal demanda diferentes tipos de instalações de armazenagem devido ao perfil
diversificado das cargas movimentadas. Dessa forma, o TUP possui armazéns, pátios, tanques
e silos, que estão divididos de acordo com os terminais especializados, como pode ser
observado na Figura 39.
Figura 39 – Terminal de Tubarão – áreas de armazenagem

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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As instalações de armazenagem do TMF são divididas em duas grandes áreas utilizadas
para armazenar minério de ferro, granulados e pelotas. Juntas, as áreas têm capacidade total
de armazenagem de 3.539.000 toneladas. O TPD conta com nove armazéns horizontais para
armazenagem de grãos e farelos, com capacidade total de 443,5 mil toneladas. Além disso,
dispõe de dois armazéns horizontais para fertilizantes, um com capacidade para 62 mil
toneladas e outro para 12 mil toneladas. O TGL possui cinco tanques com capacidade de 11
mil m³, totalizando uma capacidade de 55 mil m³.

2.9.4. TUP CVRD Praia Mole – Vale S.A.
O TUP CVRD Praia Mole, também chamado de Terminal de Praia Mole, é um terminal
de uso privado gerido pela Vale S.A., que está localizado em Ponta de Tubarão, Vitória (ES). O
TUP é especializado na movimentação de granéis sólidos, principalmente de carvão mineral.
Tabela 48 – Informações gerais – TUP CVRD Praia Mole
Nome do TUP
Código de identificação
Modalidade
Empresa autorizada
CNPJ
Instrumento legal
Principais cargas
Endereço

Informações gerais
TUP CVRD Praia Mole
BR ES 003
Terminal Portuário de Uso Privado Misto
Vale S.A.
33.592.510/0001-54
Contrato de Adesão nº 033 / 1995
Granéis sólidos, principalmente carvão mineral, coque e antracito
Av. Dante Micheline, 5500, Ponta de Tubarão – Vitória (ES)

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O TUP CVRD Praia Mole foi inaugurado em 1983, porém a autorização para operação
foi concedida à então Companhia Vale do Rio Doce em 1995, através do Contrato de Adesão
nº 033 (BRASIL, 1995b), que institui uma vigência de 25 anos e assegura a possibilidade de
prorrogação por igual período. A autorização permite a movimentação de mercadorias
próprias e de terceiros, na modalidade de exploração de uso privado misto. A Figura 40 ilustra
a localização do TUP CVRD.
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Figura 40 – TUP CVRD Praia Mole – Vale S.A

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Terminal de Praia Mole possui dois berços, que totalizam 716 m, com 705 m de cais
acostável. O Berço 1, com 316 m de comprimento, apresenta calado de 13,5 m. O Berço 2, com
400 m, tem calado de 16 m. A retroárea com cinco pátios para armazenagem de carvão
metalúrgico, coque e antracito tem capacidade para estocagem de 1,1 milhão de toneladas. A
Figura 41 exibe as instalações de acostagem do terminal.
Figura 41 – TUP CVRD Praia Mole – Instalações de Acostagem

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.9.5. TUP Praia Mole – ArcelorMittal S.A. / Gerdau S.A. / Usiminas S.A.
O TUP Praia Mole, também conhecido como Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS)
de Praia Mole, está localizado em Ponta de Tubarão e é atualmente administrado por um
consórcio formado pelas empresas ArcelorMittal Tubarão Comercial S.A., Gerdau Açominas
S.A. e Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. As principais cargas movimentadas
pelo terminal são produtos siderúrgicos, mármore e granito, ferro-gusa e minério de ferro.
Tabela 49 – Informações gerais – TUP Praia Mole
Informações gerais
Nome do TUP
TUP Praia Mole
Código de identificação
BR ES 004
Modalidade
Terminal Portuário de Uso Privado Misto
ArcelorMittal Tubarão Comercial S.A., Gerdau Açominas S.A. e
Empresa autorizada
Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
27.251.974/0001-02; 17.227.422/0001-05; 60.894.730/0001-05
CNPJ
(respectivamente)
Instrumento legal
Contrato de Adesão nº 034
Produtos siderúrgicos, mármore e granito, ferro-gusa e minério
Principais cargas
de ferro
Endereço
Praia Mole, s/n, CEP: 29164-280, Serra (ES)
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O TUP de Praia Mole foi um projeto elaborado pelas companhias Portobras, Siderbras
e a então Companhia Vale do Rio Doce. A CVRD foi designada como detentora da autorização
de exploração do terminal de carvão, a Siderbras do uso privado do TPS, e a Portobras possuía
a jurisdição do TUP. A Portobras transferiu a administração à CODESA, e com sua extinção e a
extinção da Siderbras, o TPS foi transferido para o condomínio das empresas Usiminas S.A.,
Gerdau Açominas S.A. e a então Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Na Figura 42 é
possível observar a localização do TUP Praia Mole.
Figura 42 – TUP Praia Mole – Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS)

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A transferência dos direitos de exploração e das benfeitorias do TPS foi baseada na
Portaria nº 08/1991 do Ministério de Infraestrutura (BRASIL, 1991), que autorizou a exploração
do TPS do TUP Praia Mole para o uso privado das empresas Companhia Siderúrgica de Tubarão
(atual ArcelorMittal Tubarão Comercial S.A.), Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
S.A. e Gerdau Açominas S.A.
Ainda não há consenso sobre a titularidade e o direito de exploração do uso do
terminal privado, pois alguns documentos levam ao entendimento de que o terminal está em
área de Porto Organizado, de direito da União e de jurisdição da CODESA, devendo, portanto,
ser regularizado por um contrato de arrendamento. No entanto, segundo o Parecer da
Advocacia Geral da União emitido em 1995, o TUP de Praia Mole não se constitui como um
Porto Organizado e sim como um complexo de terminais especializados de uso privado que
devem ser adaptados à legislação vigente por meio de um contrato de adesão (BRASIL, 1995a).
Quanto à infraestrutura, o molhe de proteção, o cais e a bacia de evolução são patrimônios
da União administrados pela CODESA e, por serem utilizados pelo terminal, acordou-se que este
último seria o responsável pela manutenção do molhe. Além disso, foi estipulada uma tarifa para
utilização da bacia de evolução, cobrada de acordo com a movimentação.
A autorização de exploração do terminal foi concedida ao consórcio por meio do
Contrato de Adesão nº 034/1995, celebrado entre o Ministério dos Transportes e as empresas
representantes (BRASIL, 1995c). O contrato prevê a movimentação e a armazenagem de
mercadorias próprias e de terceiros na modalidade de exploração de uso privado misto, com
vigência de 25 anos e prorrogação assegurada por igual período.
Quanto à infraestrutura, o terminal possui um cais com extensão de 638 m e 20,5 m de
largura. O cais é dividido em três berços: Berço 1 (250 m de cais acostável), Berço 2 (201 m) e
Berço 3 (270 m), totalizando 13,5 m de calado autorizado. A Figura 43 apresenta as
infraestruturas de armazenagem do TUP Praia Mole.
Figura 43 – TUP Praia Mole – Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) – armazenagem

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A infraestrutura de armazenagem é composta por galpões e pátios de estocagem. A
Gerdau Açominas S.A. possui dois galpões: um em estrutura metálica com 14,8 mil m² de área e
capacidade máxima de 97.906 toneladas; e outro em lona com 4,5 mil m² de área e capacidade
para 83.692 toneladas. Além disso, a empresa tem um pátio de estocagem de 60 mil m².
A Usiminas S.A. utiliza seis estruturas: três galpões metálicos, totalizando uma
capacidade de 39 mil toneladas e uma área de 12.578 m², e três galpões em lona que somam
uma capacidade de 11 mil toneladas e uma área de 11.821 m². Já a ArcelorMittal S.A. conta com
dois galpões de lona com capacidade de 15 mil toneladas cada, que ocupam uma área de
15.168 m². Além das estruturas pertencentes a cada empresa, o TPS dispõe de um pátio de
estocagem em comum, que pode ser utilizado por todas as empresas, com área de 146.138 m².

2.9.6. Terminal de Barcaças Oceânicas (TBO) – ArcelorMittal S.A.
O Terminal de Barcaças Oceânicas (TBO) é administrado pela ArcelorMittal Tubarão
Comercial S.A. e localiza-se no município de Serra (ES). O terminal destina-se essencialmente à
transferência de bobinas de aço produzidas pela ArcelorMittal S.A. para as usinas de
laminação, dentre as quais se cita a Vega do Sul (pertencente ao mesmo grupo), situada
próximo ao Porto de São Francisco do Sul.
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Tabela 50 – Informações gerais – TUP Terminal de Barcaças Oceânicas
Nome do TUP
Código de identificação
Modalidade
Empresa autorizada
CNPJ
Instrumento legal
Principais cargas
Área
Endereço

Informações gerais
TUP Terminal de Barcaças Oceânicas
BR ES 007
Terminal Portuário de Uso Privado Misto
ArcelorMittal Tubarão Comercial S.A.
27.251.974/0001-02
Termo nº 236/2005 (ANTAQ, 2005b)
Bobinas de aço
86.875 m²
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 930, Jardim Limoeiro, Serra (ES)

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A autorização à então CST foi concedida em 2005 por meio do Termo de Autorização nº
236, que permite a construção e a exploração do terminal portuário na modalidade de uso privado
misto, para a movimentação e a armazenagem de cargas próprias ou de terceiros (ANTAQ, 2005).
As cargas próprias autorizadas no TBO são: bobinas de aço laminadas a quente, sucata
de aço, escória granulada de alto forno e carepa de laminação. Já as cargas de terceiros são:
bobinas de aço laminadas a quente e a frio, bobinas de aço inoxidável, bobinas de fio de
máquina, perfis estruturais, tarugos de aço, ferro-gusa, peças de aço cortadas (blanks), tubos
de aço, sucatas de aço, chapas de aço, automóveis, contêineres, madeiras em peças, escória
granulada de alto forno, escória moída de alto forno, carepa de laminação e PVC. O TUP
Barcaças Oceânicas está representado na Figura 44.
Figura 44 – TUP Barcaças Oceânicas

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O TBO possui uma área total de 86.875 m² e é constituído por um quebra-mar, um
dique de proteção para o aterro da retroárea, um berço de acostamento para barcaças
oceânicas de tonelagem de porte bruto (TPB) de 10 mil toneladas e um cais para atracação de
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espera para barcaças vazias ou navios de até 17 mil TPB do tipo Green Fleet. A infraestrutura
de armazenagem é composta por um pátio para armazenamento de bobinas com capacidade
para 12,5 mil toneladas, em uma área de 4.137 m². A Figura 45 ilustra a estrutura de
armazenagem do Terminal.
Figura 45 – TUP Barcaças Oceânicas – armazenagem

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O cais de espera tem 80 m de comprimento e 17,2 m de largura e conta com seis
dolfins de amarração. O berço de atracação é constituído por dois dolfins, quatro blocos de
amarração e uma rampa para carregamento de barcaças, que operam em Roll-on/Roll-off (RoRo). As embarcações que atracam ao TBO devem obedecer aos limites de 156 m de
comprimento, boca de 22 m, calado de 6,5 m e TPB de 10 mil toneladas.

2.9.7. TUP Ponta de Ubu – Samarco Mineração S.A.
O TUP Ponta de Ubu, também conhecido como Terminal Ponta de Ubu, foi inaugurado em
1977 com o objetivo de escoar a produção de pelotas de minério de ferro. O TUP está localizado
em Ponta de Ubu, Anchieta (ES), e atualmente é administrado pela Samarco Mineração S.A.
Tabela 51 – Informações gerais – TUP Ponta de Ubu
Nome do TUP
Código de identificação
Modalidade
Empresa autorizada
CNPJ
Instrumento legal
Principais cargas
Endereço

Informações gerais
TUP Ponta de Ubu
BR ES 002
Terminal Portuário de Uso Privado Misto
Samarco Mineração S.A.
16628281/0001-61
Contrato de Adesão nº 016 / 1993
Pelotas de minério de ferro e apoio logístico offshore
Rodovia ES-060, Km 14,4 – Ponta de Ubu, Anchieta (ES)

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A autorização foi concedida mediante o Contrato de Adesão nº 016 (BRASIL, 1993b),
que prevê a exploração do terminal para movimentação de cargas próprias e de terceiros, na
modalidade de uso privado misto. O contrato tem vigência de 25 anos, podendo ser renovado
por igual período. A Figura 46 ilustra a visão aérea das estruturas do TUP Ponta do Ubu.
Figura 46 – TUP Ponta de Ubu

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Terminal Ponta de Ubu possui um píer com 313 m de comprimento e 22 m de
largura, com dois berços de atracação (leste e oeste) que são protegidos por um molhe em
forma de L, de 1.250 m de comprimento. O berço leste tem 241 m de cais acostável e calado
de 13 m, já o berço oeste possui 309 m de cais acostável e calado de 16,8 m. Ambos são
destinados ao escoamento de minério de ferro em pelotas.
O píer é acessado por uma via de 12 m de largura, a qual também dá acesso ao Terminal
de Cargas Diversas (TCD). A via é utilizada para atracação de embarcações de pequeno porte que
atuam no apoio logístico offshore, transportando dutos e outras cargas até as unidades de
exploração. A Figura 47 apresenta as infraestruturas de Cais do TUP Ponta do Ubu.
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Figura 47 – TUP Ponta de Ubu – Infraestrutura de Cais

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Quanto às instalações de armazenagem, o terminal dispõe de dois pátios de granéis
sólidos, destinados ao armazenamento de combustível utilizado nas usinas de pelotização. O
Pátio 01 tem uma área útil de 22.408 m², incluindo um galpão de 5 mil m² com capacidade de
armazenagem de 120 mil m³. O Pátio 02, com área de 13.093 m², inclui um galpão de 4.141 m²
e tem uma capacidade de armazenagem de 70 mil m³. O terminal dispõe ainda de três pátios
para estocagem de minério de ferro em pelotas que somados atingem uma área de
314.710 m² e uma capacidade de armazenagem de 1,8 milhão de toneladas.
Além dessas instalações, o terminal conta com a estrutura de armazenagem das
empresas BS Fluidos e Subsea 7, responsáveis pelas atividades de apoio offshore. Essas
empresas dispõem de tanques para armazenamento de fluidos, galpão para armazenamento
de cargas a serem transportadas às plataformas e galpão para armazenamento de resíduos
oriundos das unidades de exploração de petróleo e gás.
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2.10. Instalações retroportuárias
As instalações de armazenagem localizadas no entorno do Porto de Vitória são
destinadas principalmente à armazenagem de produtos químicos, produtos eletrônicos,
produtos siderúrgicos, carga geral, contêineres, mármore e granito. Na Tabela 52 são
apresentados os terminais identificados na área retroportuária e suas respectivas dimensões.
Tabela 52 – Terminais de cargas localizados na retroárea do Porto de Vitória
Nome do terminal

Localização

Cargas movimentadas

Área total (m²)

Pedreiras do Brasil

Itaquarí, Cariacica (ES)

Blocos de pedras

18.400

TOREX

Santana, Cariacica (ES)

Produtos siderúrgicos,
contêineres e sacarias

47.500

SAEX

Santana, Cariacica (ES)

Contêineres

47.500

Multilift Terminais Ltda. (1)

Porto Velho,
Cariacica (ES)

Multilift Terminais Ltda. (2)

Alvorada,
Vila Velha (ES)

Granéis, açúcar, produtos
ensacados e concentrado
de cobre
Granéis e produtos
minerais

Vila Velha (ES)

Contêineres e carga geral

33.000

Contêineres e carga geral

42.600

Granéis líquidos

30.507

Interport – Transporte e
Serviços Intermodais (3)
Terminal Industrial e
Multimodal da Serra (TIMS)
Oiltanking
Notas:

Rodovia do Contorno,
Serra (ES)
Retroárea do Terminal
São Torquato

30.000
28.000

(1) Área alfandegada (REDEX).
(2) Em processo de alfandegamento (REDEX).
(3) Do total, uma área de 5 mil m² é coberta e alfandegada.
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além dos terminais listados, há a empresa Capuaba Comercial Importadora e
Exportadora, que possui seis silos verticais metálicos com capacidade de armazenagem total
de 18 mil toneladas de malte e cevada.
Há ainda o Terminal de Container de Vila Velha (TCVV) e MSC Mediterranean Logística | VIX,
os quais atuam em processos de exportação, importação, transporte e armazenagem de contêineres.
Destaca-se também a existência de três Estações Aduaneiras do Interior (EADI) na zona
retroportuária, localizadas na Rodovia do Contorno no município de Cariacica, destinadas à
armazenagem principalmente de veículos, contêineres e máquinas. Essas EADIs são
apresentadas na Tabela 53.
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Tabela 53 – EADIs localizadas na retroárea do Porto de Vitória
Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros
(CLIA)

Silotec – Companhia de Transportes e
Armazéns Gerais

Cotia – Terca Armazéns Gerais S.A.

Coimex – Tegma Logística Integrada S.A.

Área

280.000 m²

174.000 m²

323.674 m²

Tipo de carga
movimentada

Capacidade

Contêineres

14.678 TEU

Veículos

2.500 un.

Máquinas e
carga geral

36.000 m²

Contêineres

10.300 TEU

Veículos

4.100 un.

Máquinas e
carga geral

36.000 m²

Contêineres

12.500 TEU

Veículos

20.200 un.

Máquinas e
carga geral

30.000 m²

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 48 ilustra a localização das instalações retroportuárias do Porto de Vitória.
Figura 48 – Localização das instalações retroportuárias

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.11. Instalações de suprimentos – utilidades
As instalações de suprimento referem-se ao fornecimento de serviços básicos ao Porto
no que compreende sua área de acostagem e sua retroárea, especialmente energia elétrica,
abastecimento de água e telecomunicações.

2.11.1. Energia elétrica
A empresa responsável pelo fornecimento de energia é a Espírito Santo Centrais Elétricas
S.A., conhecida como EDP Escelsa. A distribuição de energia elétrica é realizada por oito unidades
de subestações dentro do Porto, com capacidade contratada de 1.564 kVA em Capuaba, 320 kVA
em Paul e 428 kVA em Vitória. A utilização média dessas capacidades é de 80%.
O Terminal de Contêineres conta com tomadas próprias para contêineres reefers. O
valor da tarifa, com base nos dados fornecidos em abril de 2015, é de R$ 13,50 kW/h.
Na Tabela 54 são apresentadas a capacidade contratada e a previsão de demanda para
os próximos anos. A previsão de demanda foi baseada na relação proporcional de
movimentação do Porto de Vitória, projetada no Plano Mestre do Porto de Vitória (BRASIL,
2015c), com os dados de consumo de 2016 das oitos estações baseadas no Porto de Vitória.
Tabela 54 – Capacidade contratada e previsão de demanda – energia elétrica

Capacidade
contratada

Demanda
contratada
anual
(2016)

Demanda
contratada
anual
curto prazo
(2020)

Demanda
contratada
anual
médio prazo
(2025)

Demanda
contratada
anual
longo prazo
(2030)

2.312 kVA/mês

27.744 kVA

33.000 kVA

24.000 kVA

20.000 kVA

Consumo*

22.195 kVA

26.400 kVA

20.000 kVA

16.000 kVA

* Para o consumo, foi considerado um fator de redução de 20 % que representa a relação de minoração entre a
demanda média (consumo) e a demanda máxima (contratada). A minoração é resultante das perdas naturais
e da oscilação no consumo energético do sistema.
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.11.2. Abastecimento de água
A empresa responsável pelo abastecimento de água é a Companhia Espírito Santense
de Saneamento (CESAN). A água é utilizada nas instalações administrativas e operacionais da
CODESA e também para abastecimento de embarcações.
A distribuição é realizada pela própria Autoridade Portuária e a capacidade contratada
se dá de acordo com o consumo. O valor da tarifa com base nas informações de abril de 2015 é
de R$ 6,20/m³. O suprimento de água nos cais e para as embarcações é realizado através de
tubulação subterrânea. Ressalta-se que o Cais de Capuaba não fornece abastecimento de água
potável para os navios.
Na Tabela 55 é apresentada a previsão do consumo de água para os próximos anos nas
áreas públicas do Porto de Vitória.
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Tabela 55 – Previsão de demanda – abastecimento de água
Demanda e
consumo anual
(2015)

Demanda e consumo
anual curto prazo
(2018)

Demanda e
consumo anual
médio prazo
(2025)

Demanda e
consumo anual
longo prazo (2035)

78.000 m³

Máx.: 90. 000 m³

Máx.: 90. 000 m³

Máx.: 90. 000 m³

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.11.3. Drenagem e esgoto
As fontes de geração de efluentes líquidos no Porto de Vitória são as atividades
portuárias, as atividades a bordo das embarcações e as atividades administrativas.
A cidade de Vitória conta com um sistema de coleta de esgoto. Os prédios
Administrativos e o Armazém dos Fiéis já estão interligados à rede, e a CODESA aguarda da
CESAN a disponibilização de ponto de entrega nas proximidades da área ocupada pela Polícia
Federal no Cais Comercial para interligar as demais edificações.
A cidade de Vila Velha não dispõe de sistema de coleta e tratamento de esgoto
sanitário. Por isso, o sistema de esgotamento do Cais de Capuaba está ligado à rede de
drenagem de águas pluviais do cais, que tem lançamentos diretos para o Canal do Porto. A
Figura 49 ilustra os pontos de lançamento de esgoto e efluentes.
Figura 49 – Ponto de lançamento de esgoto e efluentes líquidos – Cais de Capuaba

Fonte: Imagens fornecidas pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.11.4. Telecomunicações
O serviço de telefonia fixa é prestado pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
S.A. (Embratel). Há uma central telefônica no Porto que, distribuída em ramais, atende às suas
diversas áreas. O serviço de telefonia móvel é fornecido pela Telefônica Brasil S.A., que atende
à CODESA com 41 linhas de voz e de dados.
A prestadora de serviços de conexão à internet é a Vip Rede Telecomunicações Ltda.,
que atende à CODESA com um único ramal – subdividido internamente. A capacidade
contratada é de 50 megabites.
A CODESA possui, ainda, comunicação via VOIP (do inglês – Voice over Internet
Protocol), serviço contratado nas empresas Embratel e Vip Rede.
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2.12. Instalações não operacionais
O Porto de Vitória possui algumas instalações de uso não operacional. Na Tabela 56
são apresentadas tais instalações e suas características.
Tabela 56 – Áreas não operacionais
Identificação da
instalação

Área (m²)

Tipo de exploração

Prédio da Polícia
Marítima

501,51

Cessão de Uso não
Oneroso

Armazém 1

1.831,69

Prédio 3

471,96

Prédio 4

349,51

Armazém 4

1.625,26

Prédio 5

300,61

Área da Receita Federal

213,83

Prédio administrativo
Molhe – Praia Mole
Total

1.330,18
224.618,80
231.243,35

Cessão de Uso não
Oneroso
Cessão de Uso não
Oneroso
Uso Público
Cessão de Uso não
Oneroso
Uso Público
Cessão de Uso não
Oneroso
Uso Público
Uso Público

Empresa arrendatária ou
exploradora
Operação do Núcleo
Especial de Polícia
Marítima (NEPOM) Polícia Federal
CODESA, OGMO Parede
(escalação)
Banestes, OGMO,
Sindicato
CODESA
Receita Federal
CODESA
Receita Federal
CODESA
CODESA

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 50 ilustra as instalações não operacionais.

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

125

Figura 50 – Localização das instalações não operacionais

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Cabe destacar que, segundo a Resolução Normativa nº 7-2016-ANTAQ publicada no DOU
de 2 de junho de 2016, que disciplina e regulamenta a exploração de áreas e instalações portuárias
delimitadas pela poligonal do Porto Organizado, nos termos da Lei nº 12.815 de 5 de junho de
2013, áreas e instalações não operacionais são aquelas “[...] localizadas dentro da área do porto
organizado e não afetas às atividades portuárias, compreendidas como aquelas com comprovada
inviabilidade econômica ou técnica para a operação portuária ou aquelas destinadas,
predominantemente, à realização de atividades culturais, sociais, recreativas, comerciais,
industriais ou a outras atividades ligadas à exploração do porto” (ANTAQ, 2016).
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2.13. Serviços de apoio operacional
Nesta seção são descritos os serviços de apoio operacional existentes no Porto de Vitória.

2.13.1. Sistema de monitoramento do tráfego
O VTMIS (do inglês – Vessel Traffic Management Information System) é um sistema de
auxílio eletrônico à navegação, com capacidade para prover o monitoramento ativo do tráfego
aquaviário. O objetivo do sistema é ampliar a segurança da vida humana no mar, a segurança
da navegação e a proteção ao meio ambiente nas áreas em que haja intensa movimentação de
embarcações ou risco de acidente de grandes proporções.
Além disso, o VTMIS tem como uma de suas funções primárias a busca por uma
melhora na eficiência da movimentação de cargas, utilização dos recursos e infraestrutura do
porto e organização do tráfego aquaviário na área portuária, canais de acesso e fundeadouros.
Destaca-se que o VTMIS Vitória deve permanecer em fase de operação experimental,
autorizada pela Marinha, a partir de setembro de 20178.
O Projeto Executivo do VTMIS de Vitória, é composto das seguintes estações remotas:
1. Estação Remota 1 – VTMIS 01 – Morro do Moreno: Radar e Câmeras FLIR.
2. Estação Remota 2 – VTMIS02 – Morro do Atalaia: Radar e Câmeras FLIR.
3. Estação Remota 3 - VTIMS03 – Boia AtoN: com os seguintes sensores:
medidor de pressão atmosférica; medidor combinado de temperatura
ambiente e umidade relativa do ar; medidor de direção e intensidade do
vento; medidor de corrente e vazão (fluxo) e temperatura da água; medidor de
altura, período e direção das ondas e medidor de turbidez da água.
4. Estação Remota 4 – VTMIS04 –. Ilha do Urubu: Correntômetro (medidor de
corrente, vazão (fluxo) e temperatura da água).
5. Estação Remota 5 – VTMIS05 – Farolete São João: Correntômetro (medidor de
corrente, vazão (fluxo) e temperatura da água).
6. Estação Remota 6 – VTMIS06 – Farolete da Pedra das Argolas localizado no
canal em
frente
ao
Berço
103 do
Cais
Comercial
de
Vitória: Correntômetro (medidor de corrente, vazão (fluxo) e temperatura da
água). Salientando-se que o farolete não está no Berço 103.
7. Estação Remota 7 – VTMIS07 – Berço 101 do Cais Comercial de
Vitória:
Marégrafo (sistema
dual
de
mareógrafos
radar)
e
Estação Meteorológica, composta com os seguintes sensores: medidor
combinado de temperatura ambiente e umidade relativa do ar; medidor de
pressão atmosférica; sistema dual de mareógrafos radar; medidor de direção e

8

O sistema VTMIS Vitória encontra-se, na data deste documento, homologado para operação pela
Marinha do Brasil, conforme Portaria nº 191/DHN de 09 de outubro de 2017. Publicado no DOU em 18
de outubro de 2017.
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intensidade do vento; medidor de radiação solar; medidor de precipitação
pluviométrica; medidor de visibilidade.
8. Estação Remota 8 – VTMIS08 –
Farol de Santa Luzia: Medidor de
visibilidade na entrada do canal de acesso ao Porto de Vitória.
O Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016, que definiu a área do Porto Organizado
de Vitória, homologou a posição das estações de controle do sistema de tráfego VTMIS,
conforme indica a Figura 51.
Figura 51 – Localização das estações de controle do sistema de tráfego VTMIS

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Ainda com base no referido marco legal (BRASIL, 2016b), as coordenadas georreferenciadas,
Datum SIRGAS 2000, das estações de controle de tráfego são apresentadas na Tabela 57.
Tabela 57 – Coordenadas georreferenciadas das estações de controle de tráfego – VTMIS
VTMIS 01
Vértice
VIX-747
VIX-748
VIX-749
VIX-750
VIX-751
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VTMIS 03

Vértice
VIX-752
VIX-753
VIX-754
VIX-755

Latitude
-20,3257447°
-20,3256590°
-20,3256922°
-20,3257837°
-20,3257447°
VTMIS 03
Latitude
-20,3166972°
-20,3166972°
-20,3166967°
-20,3166957°

Longitude
-40,2773208°
-40,2772844°
-40,2772302°
-40,2772685°
-40,2773208°
Longitude
-40,2499982°
-40,2500022°
-40,2500062°
-40,2500101°

Vértice
VIX-774
VIX-775
VIX-776
VIX-777
VIX-778
VIX-779
VIX-780
VIX-781
VIX-782
VIX-783
VIX-784

VIX-756

-20,3166941° -40,2500137°

VIX-785

-20,3166657° -40,2499719°

VIX-757
VIX-758
VIX-759
VIX-760
VIX-761
VIX-762
VIX-763
VIX-764

-20,3166921°
-20,3166897°
-20,3166869°
-20,3166838°
-20,3166804°
-20,3166769°
-20,3166732°
-20,3166694°

VIX-786
VIX-787
VIX-788
VIX-789
VIX-790
VIX-791
VIX-792
VIX-793

-20,3166694°
-20,3166732°
-20,3166769°
-20,3166804°
-20,3166838°
-20,3166869°
-20,3166897°
-20,3166921°

-40,2500171°
-40,2500202°
-40,2500229°
-40,2500251°
-40,2500269°
-40,2500281°
-40,2500288°
-40,2500289°

Latitude
-20,3166437°
-20,3166434°
-20,3166437°
-20,3166444°
-20,3166457°
-20,3166475°
-20,3166497°
-20,3166523°
-20,3166553°
-20,3166585°
-20,3166620°

Longitude
-40,2500042°
-40,2500002°
-40,2499962°
-40,2499923°
-40,2499885°
-40,2499850°
-40,2499818°
-40,2499789°
-40,2499764°
-40,2499744°
-40,2499729°
-40,2499715°
-40,2499716°
-40,2499723°
-40,2499736°
-40,2499753°
-40,2499776°
-40,2499803°
-40,2499833°
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VIX-765
VIX-766
VIX-767
VIX-768
VIX-769
VIX-770
VIX-771
VIX-772
VIX-773

-20,3166657°
-20,3166620°
-20,3166585°
-20,3166553°
-20,3166523°
-20,3166497°
-20,3166475°
-20,3166457°
-20,3166444°

-40,2500285°
-40,2500276°
-40,2500261°
-40,2500240°
-40,2500216°
-40,2500187°
-40,2500154°
-40,2500119°
-40,2500081°

VIX-794
VIX-795
VIX-796
Vértice
VIX-797
VIX-798
VIX-799
VIX-800

-20,3166941°
-20,3166957°
-20,3166967°
VTMIS 04
Latitude
-20,3197561°
-20,3197212°
-20,3198635°
-20,3199472°

-40,2499867°
-40,2499904°
-40,2499942°
Longitude
-40,3178178°
-40,3176159°
-40,3175319°
-40,3177453°

Fonte: Brasil (2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.13.2. Praticagem
O serviço de praticagem é o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao
comandante da embarcação requerido por força de peculiaridades locais que dificultem a livre
e segura movimentação da embarcação, prestadas por profissional aquaviário não tripulante e
devidamente habilitado pela Autoridade Marítima Brasileira.
Compete à Diretoria de Portos e Costas (DPC), como representante da Autoridade
Marítima para a Segurança do Tráfego Aquaviário, regulamentar o serviço de praticagem.
Atualmente, o ordenamento é realizado com base nas Normas da Autoridade Marítima para o
Serviço de Praticagem nº 12 – NORMAM-12/DPC (BRASIL, 2011), documento cujo propósito,
segundo seu Capítulo 1, Seção I, é “Estabelecer normas para o Serviço de Praticagem nas
Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)”.
Este ordenamento aplica-se a todos os serviços de praticagem, aos práticos, aos
praticantes de prático e usuários do serviço de praticagem. A Norma de Tráfego e
Permanência de Navios e Embarcações (NORMAP) (CODESA, 2015c) também influencia na
praticagem, porém em caráter operacional, determinando certos procedimentos e limites a
serem adotados.
Segundo a NORMAM-12 (BRASIL, 2011), dependendo das características da
embarcação e do local a ser navegado, a praticagem poderá ser de caráter obrigatório ou
facultativo, decisão que cabe à DPC. Desse modo, apresenta-se na Figura 52 um quadroresumo das situações constantes da norma, as quais se consideram a praticagem facultativa (F)
e Obrigatória (O).
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Figura 52 – Quadro-resumo de serviço de praticagem

Observações:
(1) Este quadro não é aplicável às embarcações classificadas para operar na navegação interior e que arvorem
bandeira brasileira, conforme previsto no item 0404 da NORMAM-12.
(2) As embarcações com praticagem facultativa devem, obrigatoriamente, comunicar à Estação de Praticagem suas
movimentações dentro das Zonas de Praticagem (ZP), conforme previsto no item 0404 da NORMAM-12.
(3) Exceto as embarcações contratadas por empresa brasileira, que tenham sua sede e administração no país e
sejam comandadas por marítimos brasileiros.
(4) Embarcações que estejam com o AIS (do inglês – Automatic Identification System) ativo, possuam DGPS (do
inglês – Differential Global Positioning System) e equipamento auxiliar de manobra, tais como: bow thruster,
stern thruster, propulsão azimutal ou similares.
(5) As embarcações de bandeira peruana e colombiana, de acordo com o preconizado no item 0406 da NORMAM-12.
(6) Desde que o trajeto esteja compreendido entre a área de dragagem e a área de despejo e tenha sido realizado
adestramento com um prático de, no mínimo, cinco navegações de praticagem, no trajeto entre a área de
dragagem e a área de despejo e vice-versa.
Legenda: F – Facultativo, O – Obrigatório.
Fonte: NORMAM-12 (BRASIL, 2011).

Com exceção da ZP-1, a qual abarca mais de um estado, as ZPs são organizadas por
estado. A zona de praticagem Vitória, Tubarão, Praia Mole, Barra do Riacho e Ubu (ZP-14) é
definida pela DPC como obrigatória, sem nenhum trecho facultativo, e as fainas são realizadas
pelo Sindicato dos Práticos dos Portos do Estado do Espírito Santo. Em Vitória, Tubarão e Praia
Mole, a ZP tem como limites a área compreendida entre o meridiano 040o14'00"W e o paralelo
20o20'00"S para o interior até os locais de atracação. Em Barra do Riacho e em Ubu, a ZP tem
como limite o ponto de espera do prático até o local de atracação.
É obrigação do prático o cumprimento do Plano de Manutenção da Habilitação. As
disposições gerais do plano constam na NORMAM-12 e seu detalhamento encontra-se nas
Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos (NPCP) do estado em que está localizada a
ZP. A fim de garantir a prestação do serviço de forma ininterrupta e sem fadigar o prático, as
fainas são organizadas a partir de uma escala de rodízio única da qual todos os habilitados em
uma determinada zona fazem parte.
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Há, atualmente, 31 práticos lotados na ZP-14. A NPCP-ES determina em seu plano ao
menos 72 fainas por semestre, distribuídas de forma desigual entre os atracadouros, sendo
mais restritiva que a determinação da NORMAM-12 (BRASIL, 2011), que determina 50 fainas
por semestre e dez fainas por mês. O deslocamento até o ponto de espera de prático é
realizado por meio de quatro lanchas de prático devidamente homologadas pelo Conselho
Nacional de Praticagem (Conapra). A comunicação é feita por rádio e e-mail. A Figura 53
apresenta a área de espera dos serviços de praticagem.
Figura 53 – Área de espera do serviço de praticagem

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.13.3. Rebocagem
O Porto de Vitória conta com nove empresas que realizam o serviço de rebocagem na
sua área, totalizando 17 embarcações. No entanto, estas não atendem exclusivamente ao
Porto de Vitória, podendo ser alocadas para atendimento nos portos de Barra do Riacho, Praia
Mole, Tubarão e Ubu. A Figura 54 ilustra os rebocadores atracados ao Cais Comercial.
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Figura 54 – Rebocadores atracados ao Cais Comercial

Fonte: Imagem obtida durante visita técnica.

A boca das embarcações para esta finalidade varia de 8 m a 12 m, e o calado de 2 m a 6
m. Na Tabela 58 são apresentadas outras características dos rebocadores do Porto de Vitória.
Tabela 58 – Rebocadores do Porto de Vitória
Nome da
embarcação

Código

País

Empresa responsável

C - Cristal

78.827

Brasil

Camorim Serviços Marítimos

C - Quartzo

79.673

Brasil

Camorim Serviços Marítimos

Pelicano
Abais I

1.965
1.675

Cuba
Brasil

Cuba Govt
H. Dantas

Ursus

6.906

A. Barbuda

Hellespont Ship Mgmt & CO

Helio Ferraz

2.678

Brasil

Log-In Logística Intermodal S.A.

Andromeda

7.007

Brasil

Saveiros Camuyrano Serviços

Vega

7.042

Brasil

Saveiros Camuyrano Serviços

Vela

7.673

Brasil

Saveiros Camuyrano Serviços

Lyra

80.293

Brasil

Saveiros Camuyrano Serviços

Smit Pareci

80.141

Brasil

Smit Rebras

Smit Tuxa

80.071

Brasil

Smit Rebras

Smit Venta

78.983

Bahamas

Smit Rebras

Lugos

2.581

Brasil

Sobrare Servemar Ltda.
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Capacidade
Mcr: 1,839 kW (2,500 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 1,839 kW (2,500 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 173 kW (235 hp)
Mcr 2,500kW (3,400hp)
Mcr: 3,060 kW (4,160 hp)
at 600 rpm
Mcr 2,206kW (3,000hp)
Mcr: 2,100 kW (2,855 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 63 kW
Mcr: 2,100 kW (2,855 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 1,817 kW (2,470 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 1,380 kW (1,876 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 1,379 kW (1,875 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 1,864 kW (2,534 hp)
at 1,600 rpm
Mcr: 798 kW (1,085 hp) at
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Nome da
embarcação

Código

País

Lynx

2.672

Brasil

Aries

4.671

Brasil

Haris

7.105

Brasil

Empresa responsável

Sobrare Servemar Ltda.
Wilson Sons Agência Marítima
Ltda.
Wilson Sons Agência Marítima
Ltda.

Capacidade
825 rpm
Mcr: 798 kW (1,085 hp) at
825 rpm
Mcr: 66 kW
Mcr: 1,305 kW (1,774 hp)
at 1,600 rpm

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 55 apresenta os pontos onde as empresas de rebocagem estão localizadas.
Figura 55 – Localização de empresas de rebocagem

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.13.4. Serviços de apoio à embarcação
Na área do Porto de Vitória são oferecidos alguns serviços de apoio à embarcação. Na
Tabela 59 são apresentados tais serviços e as empresas responsáveis pela sua realização.
Tabela 59 – Serviços de apoio à embarcação
Serviço oferecido
Fornecimento de combustível
Fornecimento de água potável

Gestão de resíduos

Empresa que realiza
Petrobras (CPVV)

Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN)
Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A.
Ilha Ambiental Serviços Ltda.
Marca Ambiental Ltda.
Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia S.A.
Port Serv Serviços Portuários Ltda.
Sea Master Serviços Marítimos Ltda.

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.13.5. Resíduos dragagem
Para a realização dos serviços de dragagem na área da Praia Mole e do Canal de Vitória
é destinada uma área reservada para a destinação dos resíduos de dragagem, conforme indica
a Figura 56.
Figura 56 – Área resíduos dragagem

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.14. Mão de obra
Esta seção apresenta informações referentes à mão de obra e está dividida em três partes:
Órgão Gestor da Mão de Obra (OGMO); Trabalhadores Portuários; e Saúde e Segurança do Trabalho.

2.14.1. Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO)
O OGMO-ES atende aos portos de Vitória e Barra do Riacho. Foi constituído no estado
do Espírito Santo em 1996 como sociedade civil reputada de utilidade pública, e desde 2007
todos os Trabalhadores Portuários Avulsos (TPA) são escalados para seus trabalhos de forma
eletrônica por meio do OGMO System.
O órgão e a escalação dos TPAs são guiados pelo disposto na Lei nº 12.815/2013 e na
Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. De acordo com o Art. 32 da
referida lei, os operadores portuários devem constituir um OGMO em cada Porto Organizado,
tendo como finalidade:
I - administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e
do trabalhador portuário avulso;
II - manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o
registro do trabalhador portuário avulso;
III - treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário,
inscrevendo-o no cadastro;
IV - selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V - estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao
registro do trabalhador portuário avulso;
VI - expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário;
VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, os valores devidos
pelos operadores portuários, relativos à remuneração do trabalhador
portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e
previdenciários (BRASIL, 2013b).

E, segundo o art. 19 da mesma lei, é competência do OGMO:
I - aplicar, quando couber, normas disciplinares previstas em lei, contrato,
convenção ou acordo coletivo de trabalho, inclusive no caso de transgressão
disciplinar as seguintes penalidades:
a) repreensão verbal ou por escrito;
b) suspensão do registro pelo período de 10 (dez) a 30 (trinta) dias;
c) cancelamento do registro;
II – promover:
a formação profissional e o treinamento multifuncional do trabalhador
portuário, bem assim programas de realocação e de incentivo ao
cancelamento do registro e de antecipação de aposentadoria;
III - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários, contribuições
destinadas a incentivar o cancelamento do registro e a aposentadoria
voluntária;
IV - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do órgão;
V - zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho portuário
avulso;
VI - submeter à Administração do Porto e ao respectivo Conselho de
Autoridade Portuária propostas que visem à melhoria da operação portuária
e à valorização econômica do porto (BRASIL, 2013b).
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Tais finalidades e competências do OGMO não implicam vínculo empregatício com o
trabalhador portuário avulso, e este pode ser cedido em caráter permanente ao operador
portuário. A contratação de trabalhadores portuários de estiva, conferência de carga, conserto
de carga e vigilância de embarcações com vínculo empregatício a prazo indeterminado, será
feita, exclusivamente, dentre os trabalhadores portuários avulsos registrados no órgão. Cabe
ao OGMO organizar e manter o cadastro dos trabalhadores portuários habilitados ao
desempenho das referidas atividades e também dos trabalhadores portuários avulsos.
A Figura 57 ilustra a estrutura administrativa do OGMO-ES.
Figura 57 – Organograma do OGMO-ES
Gerência Executiva
Assistência à Gerência
Coordenação Geral

Coordenação ADM/FIN

Coordenação de Segurança
e Saúde

Coordenação Operacional

Coordenação de TI

Financeiro e Contábil

Segurança do Trabalho

Escalação

Desenvolvimento

Cadastro e Registro

Medicina

Treinamento

Manutenção

Recursos Humanos (RH)

Psicologia

Folha de Pagamento Avulso

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

No âmbito do OGMO-ES realizou-se o Projeto de Formação e Qualificação do TPA,
seguindo a ordem cronológica apresentada na Tabela 60.
Tabela 60 – Treinamento com simulador de guindaste de bordo
Data
09/2010
10/2010
11/2011
08/2012
04/2013
06/2013
04/2014
10/2014

Atividade
Realização de um acordo com a Faculdade UCL, instituição de ensino para o
desenvolvimento do projeto.
Diagnóstico para elaboração da Política de Treinamento.
Início do desenvolvimento de planos de cursos e material didático do instrutor e do aluno.
Início do processo de parcerias para desenvolvimento do simulador.
Entrega das normas para educação profissional dos TPAs do Espírito Santo (Política de
Treinamento).
Início dos levantamentos internos da Política de Treinamento.
Desenvolvimento do Simulador de Guindaste de Bordo pela parceira UCL.
Entrega final da política (resultados).
Fonte: Dados fornecidos pelo OGMO-ES. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Além do projeto de qualificação com o simulador de guindaste de bordo, são
desenvolvidos pelo OGMO os seguintes cursos:












Curso de Operação de Trator e Pá Carregadeira;
Curso de Conferente de Capatazia;
Curso de Conferente de Carga;
Curso para Balanceiros;
Curso para Encarregados de Operação – Capatazia;
Curso de Operação de Guindaste Móvel – MHC;
Curso de Operação de Cavalo Mecânico e Hidráulico;
Curso de Operação de Guindaste de Terra;
Curso de Operação de Guindaste de Bordo;
Curso de Operação de Empilhadeira de Pequeno e Grande Porte;
Curso de Operação de Pontes Rolantes de Bordo.

O efetivo de TPAs do OGMO-ES é formado por 1.630 trabalhadores divididos entre
cadastradores e registrados, por diferentes funções e atividades, como apresenta a Tabela 61.
Tabela 61 – Quantitativo OGMO-ES
Atividade

Cadastro

Registro

Total

Estivador

8

701

709

Arrumador

7

284

291

230

0

230

Capatazia

0

198

198

Conferente

1

138

139

Bloco

0

47

47

Vigia

0

14

14

Consertador

1

1

2

247

1.383

1.630

TPA cadastrado

Total

Fonte: Dados fornecidos pelo OGMO-ES. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No mês de fevereiro de 2015 foram 23.717 requisitos de TPA. Destes, foram escalados
23.604 trabalhadores.
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Tabela 62 – Quantitativo OGMO-ES – requisitados e escalados
Local

TPA requisitados

TPA escalados

Capuaba

3.361

3.353

CPVV

1.479

1.478

Flexibras

36

36

Paul

468

468

Peiú

1.262

1.230

Portocel

6.630

6.596

TPS

6.258

6.238

TVV

2.238

2.236

Ubu

338

338

Vitória

1.647

1.631

Total

23.717

23.604

Fonte: Dados fornecidos pelo OGMO-ES. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A distribuição dos TPAs do OGMO-ES por faixa de idade é apresentada na Tabela 63.
Tabela 63 – Faixa etária – OGMO-ES
Faixa etária

Cadastrado

Registrado

Total

Até 40 anos

195

208

403

De 41 a 50 anos

35

409

444

De 51 a 60 anos

1

576

577

De 61 a 70 anos

3

177

180

Acima de 71 anos

13

13

26

Total

247

1383

1630

Fonte: Dados fornecidos pelo OGMO-ES. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Estes TPAs ocupam principalmente a faixa etária entre 51 e 60 anos. Há 783
trabalhadores com idade acima de 51 anos, dos quais 319 são aposentados e ainda estão
ativos no sistema, e os outros 464 estão em vias de se aposentar. A Tabela 64 apresenta o
quantitativo de TPAs aposentados que continuam atuando no órgão de acordo com a
atividade exercida.
Tabela 64 – TPAs aposentados
Atividade

Aposentados

Arrumador

19

Conferente

72

Estivador

174

Suporte

44

Vigia

10

Total

319

Fonte: Dados fornecidos pelo OGMO-ES.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Grande parte dos trabalhadores possui ensino médio, seguido por trabalhadores com
ensino fundamental incompleto. Apenas 19% têm nível superior, como mostra o Gráfico 4.
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Gráfico 4 – Nível de escolaridade OGMO-ES
1%
0%

0%

Analfabeto

1%

Alfabetizado

18%

22%

6%
10%

Ensino Médio Incompleto

6%

36%

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Fonte: Dados fornecidos pelo OGMO-ES. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No exercício do ano de 2014, a maior parcela dos TPAs recebeu salário anual na faixa
de R$ 40 mil a R$ 80 mil, de R$ 3,3 mil a R$ 6,5 mil mensais, como apresenta a Tabela 65.
Tabela 65 – Média salarial anual – OGMO-ES

13

De R$ 10
mil a R$ 40
mil
62

De R$ 40
mil a R$ 80
mil
156

De R$ 80
mil a R$
100 mil
38

Acima
de R$
100 mil
7

197

10

23

114

31

19

R$ 64.431,60

Conferente

134

2

2

18

16

96

R$ 129.982,86

Estivador
TPAS
cadastrados
Vigia

688

15

62

251

143

217

R$ 83.593,88

221

84

93

44

0

0

R$ 22.191,58

15

1

2

10

2

0

R$ 54.895,77

Total

1531

125

244

593

230

339

R$ 68.340,39

Atividade

Efetivo

Até
R$ 10 mil

Arrumador

276

Capatazia

Ganho médio
total
R$ 54.946,63

Fonte: Dados fornecidos pelo OGMO-ES. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.14.2. Trabalhadores portuários
Além dos trabalhadores do OGMO e da CODESA, atendem ao trabalho portuário no
Porto de Vitória demais funcionários de empresas privadas que atuam no Porto,
operadores/arrendatários. Na Tabela 66, observa-se, por empresa, o atual quadro de
colaboradores, média de idade, média salarial e número de trabalhadores em via de se
aposentar. Os dados foram levantados através de consulta às empresas.
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Tabela 66 – Quantitativo de pessoal por empresa arrendatária – 2015
Informações sobre os
trabalhadores
Quantitativo de pessoal
Média de idade
Média salarial
Trabalhadores em via de se
aposentar

TVV

Flexibras

Peiú

401
36 anos e
11 meses
R$ 3.130,09

1.568

88

35 anos

32 anos

R$ 3.686,14

R$ 2.200,00

-

17

6

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Há, ainda, a empresa Prysmian (outra arrendatária), que não possui quadro de pessoal
próprio, pois conta com o pessoal do OGMO para a ligação de bobina na Cábrea. Por este
motivo a empresa não foi elencada na Tabela 66.
Dos 401 empregados do TVV, 85 atuam no setor administrativo, 238 na operação e 78
na manutenção. Esses empregados recebem treinamento de capacitação de acordo com a sua
atividade e com o estabelecido em lei.
Além da capacitação obrigatória, e por meio de uma avaliação de competência prévia,
a administração do TVV oferece cursos de desenvolvimento ao seu empregado, promovendo
seu crescimento pessoal e profissional.
No decorrer do ano, caso sejam detectados novos treinamentos externos de interesse
das áreas, o coordenador deve preencher o Relatório de Necessidade de Capacitação e
encaminhá-lo ao setor de Recursos Humanos (RH) da empresa.
Além dessas empresas arrendatárias, existem no Porto outros operadores portuários,
conforme listados na Tabela 67.
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Tabela 67 – Quantitativo de pessoal – operadores portuários – Porto de Vitória
Possui
qualificação
Sim

Quantidade de trabalhadores
com vínculo empregatício
ND

Agência Marítima Universal

Sim

ND

Autoport Transportes de Veículos Ltda.

Não

187

Blue Seas Operadores Portuária Ltda.

Sim

1

Brazcargo Operadora Portuária Ltda.

Sim

20

Brazul Transporte de Veículos Ltda.

Sim

ND

Companhia Portuária Vila Velha (CPVV)

Sim

ND

Heavy Lift Locação de Equipamentos Ltda.

Não

ND

Hiper Export Terminais Retroportuários S.A.
Internacional Agência Marítima e Operadora
Portuária
JDL S.A.

Sim

ND

Sim

ND

Sim

ND

Liquiport Vila Velha S.A.

Sim

14

Multilift Logística Ltda.

Sim

180

Oiltanking Terminais Ltda.

Sim

ND

Peiú Sociedade de Propósito Específico (SPE) S.A.

Sim

88

Pennant Serviços Marítimos Ltda.

Não

ND

Planet Sea Operadora Portuária e Logística Ltda.

Sim

6

Poseidon Marítima Ltda.

Sim

19

Rhodes S.A.

Sim

18

Safemarine Serviços Marítimos Eireli – EPP

Não

ND

Sea World Operadora Portuária Ltda.
Seaway Comissionária, Transportes, Turismo e
Agenciamento Ltda. – EPP
Start Navegação Ltda.

Sim

ND

Sim

7

Sim

30

Tegma Logística Integrada S.A.

Sim

ND

Terra Vix Serviços Ltda. – ME

Sim

ND

Terminal Portuário do Espírito Santo S.A. (TPES)

Sim

0

Transilva Transportes e Logística Ltda.

Sim

441

Transportes Gabardo Ltda.

Sim

ND

Transuiça Locação e Prestação de Serviço Ltda.

Sim

354

Terminal de Vila Velha S.A. (TVV)

Sim

ND

Unipetro Locação de Equipamentos Ltda.

Sim

ND

Uniport Agência Marítima Ltda.

Sim

ND

Unisam Offshore e Agência Marítima Ltda.

Sim

40

Vitória Logística e Operações Portuárias Ltda.

Sim

7

Vix Offshore e Serviços Marítimos Ltda. – ME

Sim

ND

VLI Multimodal S.A.

Sim

ND

Vitória Offshore Logistics S.A. (VOL)

Sim

ND

Empresa
Acimex Transporte e Comércio Ltda.

*ND: Informação Não Disponível.
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.14.3. Saúde e segurança do trabalhador
Os programas voltados à saúde e à segurança do trabalhador são conduzidos pela
Coordenação de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (COMAST), vinculada à Diretoria de
Planejamento e Desenvolvimento (DIRPAD).
Compete à COMAST a elaboração de resoluções normativas, a fiscalização de contratos
e a fiscalização das condições dos equipamentos e das instalações e o controle de Programas
inerentes à NR-29 voltados para os funcionários da Companhia, visando atender às normas de
saúde e segurança do trabalho aplicáveis à atividade portuária. Estão incluídos o controle das
certificações dos guindastes de bordo utilizados nas operações, tanto dos TUPs quanto da
própria Companhia, de modo a evitar que sejam utilizados os equipamentos com certificação
vencida, bem como o monitoramento de informações das cargas perigosas por meio de
solicitação de FISPQ e declaração de carga perigosa (anexo 7 da NR-29), em atendimento à
Resolução ANTAQ nº 2.239.
Quanto aos riscos ambientais das atividades desenvolvidas pelos colaboradores da AP,
conforme o PPRA da CODESA, a grande maioria é física e química, decorrente da exposição
intermitente à poeira gerada nos ambientes e aos ruídos causados pela operação de máquinas
e equipamentos existentes na área de trânsito interno de veículos. As possíveis consequências
aos colaboradores são: perda auditiva e problemas respiratórios e/ou alergias. Os setores sob
influência desses riscos são: Coordenação de Segurança Portuária (COSNIP), Coordenação de
Arrendamento de Contrato (COARCO), Coordenação de Engenharia (COENGE), Coordenação
de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (COMAST) e Coordenação de Serviços Gerais
(COSERV). Não foram identificados riscos biológicos. Conforme a Tabela 68.
Tabela 68 – Programas de saúde e segurança do trabalho
Programa
Semana Interna
de Prevenção de
Acidentes no
Trabalho (SIPAT)

Circuito de Saúde
nos portos

Programa de
Prevenção de
Riscos Ambientais
(PPRA)

Combate à
dengue
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Resumo
Promover o conhecimento e conscientizar
os funcionários sobre a prevenção de
acidentes, saúde e segurança no local de
trabalho.
Promover ações educativas em Saúde e
Segurança que estimulem o autocuidado
e boas práticas; promover aos
trabalhadores, atividades educativas que
discutam temas relacionados ao cuidado
com a saúde; contribuir para melhoria da
qualidade de vida no trabalho.
Buscar por meio da antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle dos
riscos ambientais existentes ou que
venham a existir a preservação da saúde e
da integridade dos trabalhadores.
Atualmente um novo PPRA está em fase
de coleta de dados e elaboração de
relatório pela empresa PROVIDER.
Entregar panfletos informativos, palestras
e criação de mutirões para recolhimentos
de matérias que pudessem ser possíveis
focos do mosquito.

Periodicidade

Abrangência

Anual

Colaboradores
CODESA (340
pessoas)

Anual

200 pessoas
(caminhoneiros,
trabalhadores
portuários, TPAs OGMO e
trabalhadores
terceirizados)

Contínuo

Colaboradores
CODESA (340
pessoas)

Contínuo

Caminhoneiros,
trabalhadores
portuários, TPAs OGMO e
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Programa

Resumo

Café com saúde

Programas
ligados aos
médicos do
trabalho

Realizar atividades de integração entre os
colaboradores, compartilhamento de
projetos da Companhia relacionados à
saúde, com destaque ao estímulo à
prática esportiva e cultural.
Organizar calendário anual de palestras
sobre diversos temas de interesse dos
funcionários, por exemplo: sedentarismo;
doenças coronarianas; absenteísmo;
diabetes; hipertensão arterial; AIDS;
tabagismo.

Periodicidade

Abrangência
trabalhadores
terceirizados,
colaboradores
CODESA

Anual

Colaboradores
CODESA (340
pessoas)

Contínuo

Colaboradores
CODESA (340
pessoas)

Fonte: dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Outras atividades e programas ligados aos técnicos de segurança:







2.14.3.1.

Elaboração de mapas de riscos das áreas administrativas da Companhia em
atendimento à Norma Regulamentadora NR-05 (BRASIL, 1978b).
Participação na Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário
(CPATP), formada por trabalhadores dos Sindicatos da Orla, pelo OGMO do
Espírito Santo e por representantes dos terminais portuários, visando a melhoria
das condições de trabalho seguro nos portos, em atendimento à NR-29.
Participação da comissão de implantação da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), em atendimento à NR-05.
Acompanhamento de perícias trabalhistas.
Elaboração de perfil profissiográfico previdenciário.

Principais eventos recentes de Programas de Saúde e Segurança do

Trabalhador
Combate à dengue
A Coordenação de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho realizou no primeiro
trimestre de 2017 campanhas de conscientização e combate à dengue nas áreas do Porto. Foram
realizados palestras e mutirões de recolhimento de entulhos e matérias que contribuem para o
acúmulo de água. A ação estendeu-se aos usuários, às empresas terceirizadas e aos
caminhoneiros que acessam o Porto, no intuito de conscientizar os trabalhadores sobre a
importância de não jogar lixo a céu aberto e evitar o acúmulo de materiais a céu aberto que
contribuam para a proliferação do mosquito. Da Figura 58 até a Figura 60 estão as fotos tiradas
durante os eventos dos Programas de Saúde e Segurança do Trabalhador.
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Figura 58 – Fotos obtidas durante as campanhas

Fonte: Imagens fornecidas pela CODESA.

Além das campanhas de conscientização, por meio de palestras, panfletos
informativos e mutirões, a COMAST mantém ações sistemáticas de combate ao mosquito.
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Campanha de Vacinação contra Febre Amarela
A Companhia Docas, por meio da Coordenação de Meio Ambiente e Segurança do
Trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde de Vila Velha promoveu no dia 6 de abril 2017
campanha de vacinação contra febre amarela aos trabalhadores da CODESA e terceirizados. A
ação promoveu a vacinação de 84 trabalhadores.
Figura 59 – Foto do evento da campanha em 06/04/2017

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

Outras ações de vacinação, assim como de combate ao mosquito da dengue, estão
sendo previstas, seguindo a exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
SIPAT
A Coordenação de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, por meio de
representação do Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário
(SESSTP) e da Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário (CIPATP), colaborou
com o OGMO para a realização da 17º SIPAT. Participou de reuniões para decidir o tema da
semana e disponibilizou área para instalação de tenda para realização de atividades.
As ações foram realizadas conforme a programação de navios, contando com uma
programação no Cais Comercial, com dicas de saúde e realização de ginástica laboral.
A Figura 60 apresenta fotos do 17º SIPAT.
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Figura 60 – Fotos do 17º SIPAT

Fonte: Imagens fornecidas pela CODESA.

No cais comercial foram realizadas atividades de ginástica laboral e fornecidas
dicas sobre saúde.
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2.15. Meio ambiente
A caracterização da situação ambiental do Porto de Vitória buscou atender às
diretrizes da Portaria nº 03/2014 e subsidiar a elaboração do Plano Operacional. Em
atendimento à Portaria, este item está estruturado da seguinte forma:




diagnóstico ambiental;
gestão ambiental;
licenciamento ambiental.

O planejamento e a gestão das atividades portuárias levam à desejável capacidade de
suporte do ambiente frente às atividades antrópicas, portanto o conhecimento e a conservação
dos componentes ambientais são de fundamental importância para que as atividades portuárias
não ultrapassem o limite da capacidade de suporte dos ambientes adjacentes.
Nesse cenário, o diagnóstico ambiental foi elaborado de acordo com os estudos
ambientais de diagnóstico e de avaliação de impactos ambientais já realizados para o Porto de
Vitória. Como referência para o desenvolvimento desta sessão do PDZ, tem-se a metodologia
da Avaliação Ecossistêmica do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU) (UNEP,
[2005]), a qual é amplamente utilizada por vários países para avaliação do estado e da
capacidade de suporte dos ambientes frente às intervenções humanas. Dentre os países que
fazem parte dessa avaliação, podem-se citar os integrantes da Comunidade Europeia.
Para o desenvolvimento desse item, foi elaborada uma matriz de análise ambiental,
com o mapeamento temático das principais questões de interesse. Os mapas temáticos são
apresentados neste tópico e no Capítulo 4 – Zoneamento.
A Portaria nº 03/2014 (BRASIL, 2014e) em sua seção Situação Atual - Meio Ambiente –
Gestão ambiental (item 2.15.2) aborda a estruturação do setor de gestão ambiental do porto, em
consonância com a Portaria SEP/PR nº 104/2009 (BRASIL, 2009c), compreendendo a descrição: (i)
do vínculo organizacional à presidência do porto; (ii) da gestão integrada de meio ambiente, saúde
e segurança no trabalho; (iii) da equipe multidisciplinar; (iv) do sistema de gestão ambiental; (v) do
plano anual de gestão ambiental; e (vi) dos programas ambientais voluntários.
No que diz respeito ao licenciamento ambiental, descreve-se a situação do porto e de
seus arrendatários, apresentando as licenças que estes possuem.
Ressalta-se que a presente caracterização atende plenamente às diretrizes da Portaria nº
03/2014 (BRASIL, 2014e) para a elaboração do PDZ concernentes à questão ambiental, que dispõe:
Art. 10 Para a elaboração do PDZ, as diretrizes aplicáveis são:
[...]
V - observação e cumprimento à legislação ambiental, especialmente aquela
afeta ao setor portuário;
VI - consideração, no planejamento e zoneamento, da capacidade de
suporte do ecossistema no qual o porto está inserido (BRASIL, 2014e).

A seguir são abordados os tópicos de diagnóstico, gestão e licenciamento ambiental.
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2.15.1. Diagnóstico ambiental
Para a elaboração do diagnóstico ambiental, realizou-se um levantamento de
informações sobre a situação dos meios físico, biótico e socioeconômico na área do Porto
Organizado e seu entorno, por meio de pesquisa de estudos ambientais previamente
elaborados, a fim de obter elementos de subsídio à definição das ações de operação e
planejamento de expansão do Porto. Os estudos consultados estão relacionados na Tabela 69.
Tabela 69 – Estudos consultados para elaboração do diagnóstico ambiental
Data de
elaboração

Estudo

Relatório de Controle
Ambiental (RCA) Porto
Organizado de Vitória

Relatório de Controle
Ambiental (RCA) do projeto
de ampliação e contenção
dos berços 101 e 102 do Cais
Comercial do Porto de
Vitória

Relatório Socioeconômico
dos Bairros do Entorno do
Cais de Capuaba

Estudo Ambiental referente
à Dragagem de Manutenção,
ao Aprofundamento e à
Derrocagem da Bacia de
Evolução, do Canal de Acesso
e dos Berços de Atracação do
Porto de Vitória, solicitado
pela CODESA para subsidiar o
Projeto Executivo de
Dragagem e Derrocagem do
Porto de Vitória

Responsável

Descrição

Setembro/2012

FAPEU/UFSC

RCA para a Regularização Portuária do Porto Organizado
de Vitória em atendimento ao Termo de Cooperação nº
02/2009 da SEP/PR – UFSC/FAPEU, encaminhado ao
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(IEMA) do Espírito Santo, visando atender à exigência da
legislação ambiental concernente ao requerimento de
Licença de Operação (LO) do empreendimento.

Junho/2009

JRUANO
Consultoria e
Serviços Ltda.

RCA para licenciamento ambiental da obra de ampliação
e contenção dos berços 101 e 102 do Cais Comercial do
Porto de Vitória.

Setembro/2009

Tecnologia em
Engenharia do
Meio
Ambiente
(TEMA)

Trabalho realizado visando responder à solicitação do
item 3.1.1 do Termo de Compromisso Ambiental nº
037/2008 da Licença Ambiental de Regularização nº
040/2008 da CODESA. Tal solicitação remete à execução
de relatório socioeconômico dos bairros do entorno do
Cais de Capuaba, destacando os aspectos sinérgicos
positivos e negativos com as atividades portuárias.

G2 Meio
Ambiente

Estudo de caracterização das condições ambientais da
área a ser objeto de dragagem, de forma a verificar a
situação dos parâmetros físico-químicos e biológicos das
amostras coletadas frente aos padrões estabelecidos
pela legislação ambiental brasileira.

Novembro/2008

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A abordagem deste diagnóstico está estruturada em dois tópicos: Sistema Ambiental
do Porto de Vitória e Áreas de Restrição Ambiental, descritos a seguir.

2.15.1.1.

Sistema Ambiental do Porto de Vitória (SAPVIT)

A área compreendida pelo Porto Organizado de Vitória e sua principal via de acesso
terrestre podem ser consideradas e entendidas como um sistema ambiental que conta com
componentes ecológicos (ecossistemas), econômicos (a estrutura e a atividade portuária) e sociais
(a comunidade portuária composta por administradores, trabalhadores portuários, usuários,
agentes de organismos relacionados e as comunidades dentro e próximas à área do Porto).
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Esse sistema, identificado como Sistema Ambiental do Porto de Vitória (SAPVIT) gera, através
de seus componentes, uma série de serviços ambientais que são fundamentais não somente para a
atividade portuária, mas também para a região e para a comunidade afetada pelo Porto.
Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio da ONU (UNEP, [2005]), a classificação
para os serviços ambientais pode ser realizada da seguinte forma:
1. Serviços de Suporte: contribuem para a produção de outros serviços ecossistêmicos:
ciclagem de nutrientes, formação do solo, suporte para a fauna marinha local etc.
2. Serviços de Provisão: são os produtos obtidos dos ambientes, como alimentos, água
doce, fibras, produtos químicos, pesca, entre outros.
3. Serviços de Regulação: são benefícios obtidos a partir de processos naturais que
regulam as condições ambientais. Exemplos: absorção de CO2 pela fotossíntese dos
manguezais, controle do clima, estoque de sedimentos marinhos, prevenção de
contaminação do solo e das águas e assim por diante.
4. Serviços Culturais: são os benefícios intangíveis obtidos, de natureza recreativa,
educacional, turística ou estético-paisagística etc.
No texto que segue, procura-se destacar o conceito sintético do “ambiente portuário”,
que prioriza a sua organização integrada (econômica-ecológica-social) representada pelos
serviços positivos que gera, em detrimento ao tradicional descritor analítico que verifica de
forma segmentada os componentes físicos, biológicos e socioeconômicos, e que requer uma
posterior (e sempre difícil) integração.
Tal enfoque sintético (essencialmente integrado) pode facilitar, a partir do
ordenamento das ações necessárias para a manutenção dos serviços ambientais, o
estabelecimento de instrumentos de ordenamento como o PDZ portuário. Tais instrumentos
estariam naturalmente focados na manutenção dos serviços como uma expressão clara da
sustentabilidade do sistema em questão.
Cabe também destacar que o texto (com imagens) em conjunto com a matriz de serviços
(Apêndice
1
–
Matriz de análise do Sistema Ambiental do Porto de Vitória (SAPVIT)) executa uma linguagem
clara e direta sobre os ambientes e os serviços por eles gerados, evitando um excessivo
detalhamento técnico dos processos socioambientais envolvidos. Nesse sentido, há uma
intenção de facilitar a elaboração de um material eventualmente utilizado pelo gestor do setor,
com a esperada clareza e aplicabilidade facilitada.
A consulta da “Matriz de análise do Sistema Ambiental do Porto de Vitória (SAPVIT)”
(Apêndice 1) é imprescindível no presente diagnóstico, pois apresenta informações
norteadoras para o entendimento do sistema.
Os serviços ambientais são aqueles benefícios que os setores da sociedade obtêm a
partir de recursos e processos naturais e/ou construídos, e que compõem os diferentes
ecossistemas de um sistema ambiental. Atualmente, o conceito de ecossistema (CASSINI,
2005) pode ser entendido como uma unidade organizada com elementos vivos e não vivos
aninhados em componentes ecológicos (o ambiente natural propriamente dito), econômicos
(cadeias de produção e transformação com base nos recursos naturais) e sociais (os atores
presentes e/ou usuários desse sistema).
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Uma atividade socioeconômica – como a atividade portuária – obtém benefícios dos
serviços ecossistêmicos do ambiente em que se insere, sejam eles de provisão, suporte,
regulação e/ou cultural. A navegabilidade oferecida por canais naturais (melhorada pela ação
de dragagem) é um exemplo de serviço de suporte ao Porto em ambientes estuarinos com
uma dinâmica de correntes com a amplitude adequada. Os ecossistemas de manguezais
fornecem o serviço de retenção de sedimentos, e, na sua ausência, uma carga excessiva de
sedimentos pode incrementar a taxa anual de deposição e a demanda por dragagem (com
proporcionais aumentos de custos de operação). Esses ecossistemas também têm como
função a proteção da linha de costa contra erosões e assoreamento.
Outro importante serviço dos manguezais está relacionado à sua capacidade de mitigação
e adaptação aos impactos das mudanças climáticas. Esses ecossistemas são os que possuem maior
capacidade de armazenamento de CO2, além da posterior transformação e emissão de O2 do
planeta. As florestas tropicais úmidas são caracterizadas por uma alta taxa de produtividade
primária, retendo um considerável estoque de carbono, principalmente na sua fase de
crescimento, quando as árvores removem grandes quantidades dessa substância da atmosfera.
A partir de uma análise dos ambientes existentes no SAPVIT que integram os
ecossistemas com diversos níveis de antropização na área do Porto Organizado e seu entorno
imediato, foi elaborada uma matriz que sintetiza os benefícios ao Porto e à comunidade local
advindos dos serviços desses ambientes (serviços ecossistêmicos). A matriz9 do SAPVIT vale-se
de termos gerais e explicativos, por meio de informações dos números que identificam os
Sistemas Ambientais que estão descritos na matriz.
Cada ambiente foi devidamente caracterizado e definido quanto aos serviços
ambientais que proveem, benefícios gerados e atores beneficiados. A análise parte do
pressuposto dos processos ambientais envolvidos e aponta as principais atividades portuárias
que têm o potencial de causar alterações e perdas destes serviços, assim como aquelas
atividades com potencial de melhoria destes ambientes.
O planejamento e gestão dessas atividades levam a desejável capacidade de suporte
do ambiente frente às atividades antrópicas. Ressalta-se aqui a necessidade de conhecimento
e conservação destes serviços ambientais para que as atividades portuárias não ultrapassem o
limite da capacidade suporte dos ambientes adjacentes, conforme definido pela Portaria
nº 03/2014 (BRASIL, 2014b).
No SAPVIT foram identificados ambientes naturais preservados e antropizados que
fornecem serviços diretamente ao Porto, são eles: Manguezal; Floresta Ombrófila Densa e
formações rochosas/Morro; Canais (Canal do Porto); Baixios; Praia Estuarina e Oceânica;
Costão Rochoso; Marinho Adjacente; Cais de Atracação; Área Retroportuária; e Área Urbana.
Da mesma maneira, serviços ambientais têm como beneficiários a comunidade local e
os próprios ambientes e biodiversidade, além das atividades portuárias. Assim, a manutenção

9

A matriz foi confeccionada com base na metodologia da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (UNEP, [2005]),
amplamente utilizada por vários países para avaliação do estado e da capacidade de suporte dos ambientes
frente às intervenções humanas. Dentre esses países, podem-se citar os integrantes da Comunidade Europeia.
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dos serviços ambientais é essencial para a conservação da biodiversidade costeira e marinha.
Essa necessidade vem de encontro às Metas de Aichi de Biodiversidade, definidas por ocasião
do Plano Estratégico de Biodiversidade para o período de 2011 a 2020. De acordo com a
Resolução da Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio) nº 06, de 3 de setembro de
2013, esse plano contém um conjunto de metas na forma de objetivos de longo prazo,
materializadas em 20 proposições, todas voltadas à redução da perda da biodiversidade em
âmbito mundial, das quais o Brasil é signatário, incluindo entre outros, os serviços
ecossistêmicos (CONABIO, 2013).
Assim, com o objetivo de preservar e conservar os serviços ecossistêmicos
provenientes desses ambientes e o planejamento das atividades e da expansão portuária, a
ausência desses serviços ambientais deve ser evitada, uma vez que eventuais alterações
significativas em tais serviços podem ser revertidas em situações de perdas (econômicas,
socioambientais) para o próprio Porto.
Dentre as atividades portuárias de maior impacto a estes ambientes, e
consequentemente a seus serviços, estão os processos de dragagem (alterando balanços
hídricos e sedimentares), os aterramentos e a alteração dos fragmentos de manguezais, o
tráfego de embarcações (ruído, contaminação, swash etc.), a geração de resíduos sólidos e
líquidos, assim como o trânsito terrestre e aquático nas vias de acesso ao porto.
No Sistema Portuário de Vitória, o problema do assoreamento é agravado pelo aporte de
sedimento nas saídas dos rios (destaque para o Rio Santa Maria) e estuários (áreas de manguezais).
Este é um processo natural, agravado pelo aporte de sedimentos de esgoto doméstico, e que, em
dias de alta intensidade pluviométrica, pode até causar transtornos operacionais.
Outro problema no Sistema Portuário de Vitória, como em toda a comunidade de entorno,
é a falta de saneamento que causa sérios problemas aos serviços ecossistêmicos (poluição,
assoreamento), com consequências para a saúde e o bem-estar de toda a comunidade.
Além desses ambientes naturais, as áreas antropizadas são importantes para o
funcionamento do Porto, com destaque para os cais de atracação e as áreas retroportuárias.
Os ambientes construídos também devem ser conservados, e um sistema de gestão ambiental
deve, idealmente, manter de forma sustentável os serviços disponibilizados por
ecossistemas/ambientes, independentemente de seus níveis de antropização. É necessário
compatibilizar as atividades portuárias com as zonas urbanas próximas, para a segurança e o
bem-estar de seus habitantes, e com as atividades da população que vive próxima ao Porto de
Vitória, como o transporte náutico. Tal via de manutenção ativa deve definir o caminho, ou
road map, para um sistema portuário produtivo, eficaz e com adequação ambiental.

2.15.1.2.

Área de restrição ambiental

Na sequência são apresentadas as áreas localizadas no Porto de Vitória e em seu
entorno que devem ser protegidas segundo a legislação ambiental brasileira.
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2.15.1.2.1.

Unidades de Conservação

As Unidades de Conservação (UC) foram instituídas pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000 (BRASIL, 2000), que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e
estabeleceu os critérios e normas para a criação, a implantação e a gestão das UCs. Essa lei
define como UC o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
As UCs integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos com características específicas:




Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos em lei. Fazem parte do grupo de Proteção Integral as seguintes
categorias de UCs: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque, Monumento
Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo é compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de uma parcela dos seus recursos naturais.
Compõem o grupo de Uso Sustentável as seguintes categorias de UCs: Área de
Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional,
Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento
Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

As unidades presentes na área do Porto Organizado e seu entorno estão listadas na
Tabela 70 e também estão representadas no mapa de restrições ambientais do Porto de
Vitória (Apêndice 2 – Mapa de restrições ambientais do Porto de Vitória).
Tabela 70 – Unidades de Conservação
Unidade de Conservação
Parque Estadual da Fonte Grande (Estadual)
Parque Natural Municipal Von Schilgen (Municipal)

Lei ordinária nº 3.095, de
30/09/1985
Decreto nº 12.137, de 10/12/2004

Parque Natural Municipal Gruta da Onça (Municipal)

Lei Mun. nº 6.482, de 05/12/2005

Parque Natural Municipal Pedra dos Olhos
(Municipal)
Parque Natural Municipal Vale do Mulembá
(Municipal)
Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga
Fernandes (Municipal)
Parque Natural Municipal de Tabuazeiro (Municipal)

Decreto nº 11.824, de 22/12/2003
Decreto nº 11.505, de 26/12/2002
Decreto nº 10.170, de 01/06/1998
Decreto nº 12.515, de 11/11/2005

Estação Ecológica Ilha do Lameirão (Municipal)

Lei Mun. n º 3.326, de 27/05/1986

Parque Natural Municipal do Morro da Manteigueira

Lei Mun. n º 4.105, de 13/11/2003

Área do Monumento Natural do Morro do Penedo

Decreto nº 71, de 05/06/2007

Parque Natural Municipal do Manguezal do Itanguá

Decreto nº 48, de 24/05/2007

Área de Proteção Ambiental do Maciço Central
(Municipal)
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do
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Unidade de Conservação

Instrumento legal

Manguezal de Cariacica (Municipal)
APA da Ilha do Frade
Área de Proteção Ambiental do Morro do Moreno

Decreto nº 7.920, de 28/12/1988
Em fase de estudos

Fonte: CODESA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As informações georreferenciadas que identificaram as unidades presentes na área do
Porto têm como fonte o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), que as disponibilizou no ano de 2013.
Em seguida são apresentadas informações adicionais das Unidades de Conservação.
I.

Parque Estadual da Fonte Grande

O Parque Estadual da Fonte Grande é situado no Maciço Central da Ilha de Vitória,
Espirito Santo. É uma UC de proteção integral criada pela Lei Estadual nº 3.875, de 31 de julho
de 1986, que possui Plano de Manejo. Todos os seus limites são envolvidos pela Área de
Proteção Ambiental (APA) do Maciço Central que atua como zona de amortecimento.
Apesar da criação em 1986, o parque foi oficialmente inaugurado em junho de 2001 e
está sob os cuidados da Prefeitura de Vitória. Ao longo de cerca de 21,8 mil m 2, podem ser
observados répteis, invertebrados, pequenos mamíferos e aves. Em suas encostas estão
localizadas várias fontes e bicas, com destaque para São Benedito, Cazuza e Morcego. O relevo
é acidentado e inclui vales e pontões. O ponto culminante atinge quase 309 m. Em aspectos
gerais, o Plano de Manejo classifica a vegetação como Floresta Ombrófila Densa e submontana
de influência eólica.
II.

Parque Natural Municipal Von Schilgen

Área de preservação ambiental, de categoria parque com proteção integral, o Parque
Natural Municipal Von Schilgen foi criado pelo Decreto Municipal nº 12.137, em 10 de dezembro
de 2004. Fica localizado, em área pública, sobre um maciço rochoso em forma circular, em meio
a uma planície marinha, denominado geograficamente de Morro do Guajurú ou Morro do
Cruzeiro. O local conta com uma área de 71.259,27 m2 e um perímetro de 1.503,63 m. A
vegetação nativa e do entorno é de Mata Atlântica. A área não possui Plano de Manejo.
Ainda segundo o decreto, os objetivos do parque são os seguintes:
1) preservar os ecossistemas naturais locais e seus elementos físicos e
biológicos de relevante importância ecológica; 2) manter a biodiversidade;
3) preservar a beleza cênica local; 4) preservar os afloramentos rochosos; 5)
preservar e restaurar a paisagem; 6) proteger, conservar, e recuperar a
cobertura vegetal natural existente com espécies do bioma no qual está
inserido; 7) contribuir para a estabilização do solo, reduzindo os processos
erosivos; 8) contribuir para a manutenção do microclima; 9) possibilitar e
fomentar a pesquisa científica, especialmente a conservacionista, voltadas
para o manejo da área; 10) propiciar o desenvolvimento de atividades de
educação ambiental e de recreação, em contato com a natureza; 11)
estimular e promover o turismo e lazer de forma compatível com os demais
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objetivos do parque; 12) assegurar condições de bem-estar público; e 13)
instalar os equipamentos e infraestrutura necessários ao cumprimento de
seus objetivos, conforme definido no Plano de Manejo (VITÓRIA, 2004).

III.

Parque Natural Municipal Gruta da Onça

Área de preservação ambiental, de categoria parque, com proteção integral, o Parque
Natural Municipal Gruta da Onça foi criado pela Lei nº 3.564, de 22 de dezembro de 1988.
Posteriormente a Lei nº 6.482, de 5 de dezembro de 2005 modifica seu texto. Fica localizado
em área pública, no Morro da Capixaba ou da Vigia, situado no Maciço Central do Município de
Vitória e conta com uma área de 68.914,10 m2, coberta com vegetação remanescente de Mata
Atlântica. O parque não possui Plano de Manejo. Segundo a Lei nº 6.482 ficam proibidas, no
parque, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os
objetivos (listados a seguir), o seu Plano de Manejo e seus regulamentos (VITÓRIA, 2018).
Os principais objetivos do parque são os seguintes:
1) proteger os mananciais; 2) resguardar os atributos excepcionais da
natureza, na região; 3) proteger integralmente a flora, a fauna e os demais
recursos naturais, com utilização para objetivos educacionais, científicos e
recreativos; 4) assegurar condições de bem-estar público; 5) abrigar o
orquidário municipal; e f) outros usos compatíveis com sua função
(VITÓRIA, 2004).

IV.

Parque Natural Municipal Pedra dos Olhos

Área de preservação ambiental, de categoria parque, com proteção integral, o Parque
Natural Municipal Pedra dos Olhos foi criado pelo Decreto Municipal nº 11.824, de 22 de
dezembro de 2003. O parque fica localizado no bairro de Tabuazeiro, integrado à área de
proteção ambiental do Maciço Central de Vitória, e conta com uma área pública de 279.677,18
m², com vegetação remanescente de Mata Atlântica. O parque encontra-se fechado para visitas
sem informação sobre reabertura até a data deste documento. Não possui Plano de Manejo.
O seu decreto de criação prevê os seguintes objetivos:
1) preservar os ecossistemas naturais e seus elementos físicos e biológicos
de relevante importância ecológica, para a manutenção da biodiversidade;
2) preservar a beleza cênica local; 3) preservar e restaurar a paisagem; 4)
conservar, proteger, diversificar, ampliar e recuperar a cobertura vegetal
existente com espécies do bioma na qual está inserido; 5) contribuir para a
estabilidade do solo, reduzindo os processos erosivos; 6) contribuir para o
equilíbrio do regime hídrico e melhoria da qualidade das águas; 7)
possibilitar e fomentar a pesquisa científica, especialmente a
conservacionista, voltadas para o manejo da área; 8) propiciar o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental e de
recreação em contato com a natureza; 9) estimular e promover o turismo
ecológico e o lazer compatível com os demais objetivos do parque; 10)
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assegurar as condições de bem-estar público; e 11) dispor de equipamentos
e infraestrutura necessários ao cumprimento dos objetivos. (VITÓRIA, 2002)
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V.

Parque Natural Municipal Vale do Mulembá

Área de preservação ambiental, de categoria parque, com proteção integral, o Parque
Natural Municipal Vale do Mulembá foi criado pelo Decreto Municipal nº 7.972, de 22 de julho
de 2010. O Parque fica localizado em área pública de 1.421.500 m², formado pelos bairros
Joana D´Arc, Resistência, Conquista, Nova Palestina, Redenção, São José, Tabuazeiro e São
Cristóvão, tendo como bioma a Mata Atlântica. Não possui manejo. A UC foi criada com os
seguintes objetivos em lei:
1) preservar os ecossistemas naturais e seus elementos físicos e biológicos
de relevante importância ecológica, para manutenção da biodiversidade; 2)
preservar a beleza cênica local; 3) preservar e restaurar a paisagem; 4)
conservar, proteger, diversificar, ampliar e recuperar a cobertura vegetal
existente com espécies do bioma no qual está inserido; 5) contribuir para a
estabilização do solo, reduzindo os processos erosivos; 6) contribuir para o
equilíbrio do regime hídrico e a melhoria da qualidade das águas; 7)
possibilitar e fomentar a pesquisa científica, especialmente a
conservacionista, voltadas para o manejo da área; 8) propiciar o
desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de recreação, em
contato com a natureza; 9) estimular e promover o turismo e o lazer de
forma compatível com os demais objetivos do parque; 10) assegurar
condições de bem-estar público; e 11) dispor de equipamentos e
infraestrutura necessários ao cumprimento de seus objetivos. (VITÓRIA,
2002).

VI.

Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes

Área de preservação ambiental, de categoria parque, com proteção integral, o Parque
Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes foi criado pela Lei Ordinária nº 6.481, de 5 de
dezembro de 2005, antigo Parque Municipal da Baía Noroeste de Vitória. O parque, com área
de 638.858,90 m², fica localizado em domínio de propriedade do Município e da União, na Baía
Noroeste de Vitória, abrangendo os bairros Resistência, Nova Palestina e Redenção, tendo
como bioma a Mata Atlântica. O parque não possui Plano de Manejo.
O Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes tem por objetivo:
1) conservar, preservar, proteger, diversificar, ampliar e recuperar a
cobertura vegetal existente; 2) preservar os aspectos físicos e biológicos, em
especial os remanescentes do ecossistema manguezal e os afloramentos
rochosos do local; 3) preservar a fauna e a flora, a fim de possibilitar a
manutenção da biodiversidade; 4) contribuir para o equilíbrio do regime
hídrico e a melhoria da qualidade das águas; 5) restaurar a paisagem e
preservar a beleza cênica do local; 6) assegurar as condições de bem-estar
público; 7) desenvolver atividades de educação, visando aprofundar o
conhecimento e a conscientização em relação ao meio ambiente; 8)
estimular e promover o turismo, a recreação e o lazer de forma compatível
com os demais objetivos do parque. 9) dispor de equipamentos e
infraestrutura necessários ao cumprimento dos seus objetivos; 10)
possibilitar e fomentar a pesquisa científica, especialmente a
conservacionista; 11) contribuir para a preservação, a conservação e a
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proteção da Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, como mecanismo
de delimitação física e condição de zona de amortecimento; e 12) outros
compatíveis com seu objetivo. (VITÓRIA, 2002)

VII.

Parque Natural Municipal de Tabuazeiro

Área de preservação ambiental, de categoria parque, com proteção integral, foi criado pelo
Decreto nº 12.515, de 11 de novembro de 2005, com 50.140,30 m², em área pública com cobertura
vegetal remanescente do bioma Mata Atlântica. Sua localização fica no Bairro Tabuazeiro, situado no
Maciço Central do município de Vitória. O parque não possui Plano de Manejo.
O Parque Natural Municipal de Tabuazeiro tem por objetivos:
1) proteger os mananciais; 2) resguardar os atributos excepcionais da
natureza, na região; 3) proteger integralmente a flora, a fauna e os demais
recursos naturais, com utilização para objetivos educacionais, científicos,
recreativos, culturais e turísticos; 4) assegurar condições de bem-estar
público; 5) abrigar viveiros de plantas medicinais, ornamentais e frutíferas,
para atender às necessidades da comunidade local; e 6) outros usos
compatíveis com sua função. (WIKIPARQUES, 2017)

VIII.

Estação Ecológica Ilha do Lameirão

A Lei Ordinária nº 3.377, de 12 de setembro de 1986, transformou a reserva biológica
em Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, com área de 8.772.200 m², cujo bioma é a
Mata Atlântica. Não possui Plano de Manejo. Os objetivos da criação da estação são, entre
outros, preservar e proteger integral e permanentemente o ecossistema e os recursos naturais
da área, especialmente como reserva genética da flora e da fauna, para fins científicos,
educacionais e culturais.
IX.

Parque Natural Morro da Manteigueira (PNMMM)

Trata-se de uma UC municipal, criada através da Lei Municipal nº 4.105/1993, e
apresenta uma área de 161,86 hectares. O parque está localizado no bairro Glória, às margens
do Canal da Baía de Vitória, na Foz do Rio Aribiri, contíguo ao Porto de Vitória (BIOMA
ESTUDOS AMBIENTAIS, 2009). A Figura 61 ilustra a localização do parque.
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Figura 61 – Localização do Porto de Vitória (em vermelho) com destaque para o Parque Natural
Municipal Morro da Manteigueira

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Parque Municipal Natural do Morro da Manteigueira possui Plano de Manejo, o qual
foi elaborado em 1992 e revisado em 2009.
Segundo o Plano de Manejo e de acordo com art. 11 da Lei nº 9.985/00 que cria o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a categoria Parque
Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em
contato com a natureza e de turismo ecológico além das atividades de proteção e fiscalização
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inerentes a todas as demais categorias (BIOMA, 2009; BRASIL, 2000). Essas são, portanto, por
analogia, a esta categoria de manejo, as atividades básicas permitidas e desenvolvidas também
para o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira.
Em relação às atividades ou situações conflitantes, o parque quando do início da
elaboração deste Plano de Manejo, possuía problemas expressivos de conflito de uso de seu
espaço como a ocupação de parte do Mangue ao lado da estrada de acesso ao Porto de Capuaba,
mas atualmente resolvidas em sua grande parte. Da mesma forma, a implantação do cercamento
de seu perímetro já solucionou a maior parte dos conflitos existentes, restando ainda a conclusão
deste no Morro da Garoto e ao lado do acesso ao Porto, a ser feito após sua duplicação.
Destaca-se, porém, a ocorrência de outras atividades conflitantes com a categoria,
como pesca e apanha de animais marinhos, cuja solução decorrerá de um processo de
entendimento conjunto entre os marisqueiros e a administração do parque.
Outro problema detectado é a realização de jogos de futebol na área do campinho,
além da passagem de pedestres, bicicletas, motos, animais de montaria dentro dos limites do
parque em um caminho usado como atalho pela população local, cuja passagem deverá ser
objeto de negociação entre a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMMA) e a
população dos bairros vizinhos, com a implantação do cercamento, através do uso das vias
públicas já existentes e/ou outras alternativas viárias a serem propostas.
Além dessas atividades conflitantes ainda se destaca a existência do viveiro de mudas,
que implica no tráfego de veículos e pessoas não relacionadas com a UC.
Dentre as situações conflitantes, deve ser destacada a presença de torres de
transmissão de energia elétrica, a qual se constitui o principal impacto observado dentro da
unidade, com um grande potencial de risco e de significativo impacto visual.
Em relação à Zona de Amortecimento, sua definição dos limites, segundo o Plano de
Manejo (VITÓRIA, 2009), não pode ter como ponto de partida o limite de 10 km (Resolução
Conama nº 13/90) ao redor da UC, em função da malha urbana existente ao seu redor, bem
como o limite intermunicipal, no caso de sua divisa ao norte com o Canal de Vitória, além do
limite do Monumento Natural do Penedo. Assim, considerando essas limitações, optou-se por
propor uma zona de amortecimento com um afastamento médio de 100 metros em relação
aos seus limites (Figura 62), aplicando os critérios para a inclusão e a exclusão sugeridos pelo
roteiro metodológico do Ibama, ajustando o limite da zona de amortecimento, aproximando-o
ou afastando-o da UC.
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Figura 62 – Delimitação do Plano de Manejo e sua interface com os limites do Porto de Vitória

Fonte: Vitória (2009).

Os critérios de inclusão utilizados foram:
• UCs em área contígua.
• Áreas com risco de expansão urbana ou presença de construção que afetem
aspectos paisagísticos notáveis junto aos limites da UC.
• Ocorrência de acidentes geográficos e geológicos notáveis ou aspectos
cênicos próximos à UC.
• Áreas litorâneas, tais como manguezais, estuários, praias arenosas e costões
rochosos, que tenham significativa relação química, física ou biológica com as UCs
marinhas.
• Locais de desenvolvimento de projetos e programas federais, estaduais e
municipais que possam afetar a UC como os grandes projetos privados.
• Áreas deltas de rios, que possam afetar UCs marinhas.
Os critérios usados para a não inclusão, considerando sua interface com o Porto de
Vitória, foram:
• limite urbano dos bairros vizinhos ao parque;
• limites municipais;
• limites identificáveis no campo, como vias públicas, rios etc., de fácil
visibilidade;
• outros, como a áreas portuárias existentes e a serem implantadas.
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De acordo com as informações disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável do Município de Vila Velha (ES), o PNMMM abriga fragmentos da Mata Atlântica,
em estágios inicial, médio e avançado de regeneração, tais como o brejo herbáceo e o
manguezal na Foz do Rio Aribiri (VILA VELHA, 2013). Apesar de estar localizado em uma área
urbana, abriga rica e variada fauna.
A vegetação pode ser herbácea ou arbustiva, com ocorrência de árvores nas
fendas das rochas com altura de até 5-6 metros, sendo comum a ocorrência
de pita (Fourcroya gigantea), Gravatá (Vriesea marítima), cactos
(Pilosocereus arrabidae, Cereus fernambucensis, Coleocephalocereus
fluminensis), quaresmeira (Tibouchina), capim-gordura (Melinis minutiflora),
aroeira (Schinus terebinthifolius), entre outras.
Na fauna do manguezal podem ser encontrados o caranguejo uçá (Ucides
cordatus), o guaiamum (Cardisoma guanhumi), o siri (Callinectes spp.), o
chama-maré (Uca spp.) e o aratu (Goniopsis cruentata), mas devido à
elevada carga de esgotos despejada pelo Rio Aribiri, esse ambiente fica
bastante prejudicado.
Em relação aos répteis já foram observados lagartos e serpentes. A espécie
mais observada é o calango (Tropidurus torquatus), que pode ser facilmente
encontrado sob rochas em dias de sol, assim como o teiú (Tupinambis
teguixin) que, devido ao seu grande tamanho, é um animal muito procurado
por caçadores. A maior parte das serpentes são inofensivas, como a jiboia
(Boa constrictor), a cobra-d’água (Liophis miliares) e a cobra-verde
(Philodryas olfersii); somente duas serpentes são venenosas, a preguiçosa
(Bothrops jararaca) e a coral (Micrurus corallinus).
As aves constituem o grupo de vertebrados mais notável e mais
diversificado na área do parque, nas áreas de vegetação arbustiva é possível
encontrar o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), a rolinha (Columbina
talpacoti), o anu-preto (Crotophaga ani), a coruja buraqueira (Atheni
cunicularia), o pica-pau (Colaptes campestris), entre outros. Nos trechos de
capoeira, além das aves já citadas, podem ser encontradas a jacupemba
(Penelope superciliaris), a juriti (Leptotila sp.), o carcará (Polyborus plancus),
o beija-flor (Amazilia fimbriata), o sanhaço (Thraupis sayaca), e o trincaferro (Saltator similis). A espécie mais abundante que faz ninho na área do
parque é o urubu (Coragyps atratus).
Os mamíferos estão representados por poucas espécies de pequeno e
médio porte, entre elas está o sagui-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi),
que é uma espécie endêmica, ou seja, ocorre somente no estado do Espírito
Santo, no sul da Bahia e no leste de Minas Gerais. Devido à restrição de
fragmentos florestais, esta espécie está ameaçada e ao sair em busca de
alimento nas áreas urbanas, está sujeito a atropelamentos e doenças
comuns entre seres humanos e primatas. Além disso, a alimentação
oferecida pelos moradores do entorno pode causar doenças ou subnutrição.
ILHA VELHA, [2013])

O parque possui sede administrativa e trilhas monitoradas pela educação ambiental.
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X.

Área do Monumento Natural do Morro do Penedo

O Monumento Natural do Morro do Penedo foi criado pelo Decreto nº 071, de 5 de
junho de 2007, com uma área de 187.888,90 m² e perímetro de 1.977,25 m, localizado na Baía
de Vitória à Foz do Rio Aribiri, no município de Vila Velha. Em 19 de maio de 2010 foi sancionada
lei que dispõe sobre o monumento natural, constituindo os seus limites e material descritivo das
demarcações, definindo os papéis e as responsabilidades do município e da sociedade civil na
gestão do parque. Não há informação sobre a existência até então de Plano de Manejo.
XI.

Parque Natural Municipal do Manguezal de Itanguá

Foi criado através do Decreto nº 048, de 24 de maio de 2007, segundo o art. 1º do
referido decreto, o PNM do Manguezal de Itanguá, que abrange as áreas dos manguezais do
Rio Itanguá, com junção de três áreas: a área A, que possui um montante de 30,3 ha e
perímetro de 3.311,33 m; a área B, com 10.417,29 m² e perímetro de 400,77 m; e a área C,
com um total de 6,12 ha e perímetro de 2.172,9 m.
Ainda segundo o decreto, o parque tem por finalidade a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação de
contato com a natureza e turismo ecológico (BRASIL, 2007b).
São proibidas quaisquer formas de exploração dos recursos naturais na área do
parque, bem como a prática de quaisquer atividades que possam prejudicar o meio ambiente.
O PNM do Manguezal de Itanguá é administrado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Cariacica e não possui Plano de Manejo, tampouco Zona de Amortecimento.
XII.

Área de Proteção Ambiental Municipal do Maciço Central

Foi criada mediante o Decreto nº 8.911/1992. Possui uma área de 1.100 hectares e
localiza-se no município de Vitória. Não apresenta Plano de Manejo. A criação da APA tem
como objetivo regulamentar o uso das diversas atividades de moda a assegurar a preservação,
a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental dos ecossistemas ali existentes.
XIII.

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal do Manguezal de Cariacica

Situado no município de mesmo nome, a reserva foi criada por meio do Decreto nº 77,
de 20 de setembro de 2007, e não conta com Plano de Manejo.
A Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS) tem 740 ha de área. Essa categoria
de manejo é de domínio público e dever ser criada em locais que abrigam populações
tradicionais, cujo modo de vida seja estruturado em sistemas sustentáveis de exploração dos
recursos naturais, bem como contribua para a preservação da natureza. Nessa perspectiva, a
RDS tem como objetivo preservar a natureza e assegurar melhores condições de vida para as
populações tradicionais, por meio da valorização, da conservação e do aperfeiçoamento do
conhecimento dessas populações.
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XIV.

Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Frade

Com 42,3 hectares, foi criada pelo Decreto Municipal nº 7.920, em 31 de dezembro de
1988, e possui toda a sua área sob posse da União. A categoria de manejo dessa área de
proteção permite a ocupação do solo com finalidades diversas, mantendo, porém, os atributos
naturais da região, que devem ser usados de forma racional para garantir a perpetuação das
espécies em sua área (BRASIL, 2000). Esta UC, entretanto, não possui Plano de Manejo e não
apresenta atualmente atributos ambientais relevantes, devido à rápida urbanização e ocupação
em toda a sua área, suprimindo toda a vegetação rupestre e matas de restinga nativas (GRIFFO e
SILVA, 2013). Dessa forma, a proposta de manutenção da área como APA ou de alteração da
categoria de manejo para qualquer outra, prevista no SNUC, torna-se improcedente.
XV.

Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Moreno (em fase de estudos):

O Morro do Moreno é considerado uma Área de Preservação Permanente (APP)
localiza-se na Praia da Costa, Vila Velha, e constitui um importante monumento natural,
fazendo parte das áreas remanescentes da Mata Atlântica do Espírito Santo.
O morro é regulamentado pelo art. 2º da Lei nº 4.771/1965, e é ratificado pela Lei nº
12.651/2012 (Código Florestal) que considera de Preservação Permanente as florestas e as
demais formas de vegetação natural situadas no topo de morros, encostas ou parte destas
com declividade superior a 45º, equivalente a 100% na linha de maior declive (BRASIL, 2012a).
O Morro do Moreno abrange uma área de 580.647,98 m² que abriga também um
fragmento de Mata Atlântica. O morro apresenta fauna diversificada, remanescentes de Mata
Atlântica e vegetação rupestre. A área é utilizada pela população para práticas esportivas,
caminhadas e voo livre.
Segundo o site da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Município de Vila
Velha, foi realizada uma Consulta pública junto a entidades de proteção ambiental e
comunidades para discutir a criação do Parque Natural na região do Morro do Moreno.
Como não se trata ainda de uma UC estabelecida em Lei, não possui Plano de Manejo,
tampouco zona de amortecimento.

2.15.1.2.2.

Comunidades quilombolas

Remanescentes das comunidades de quilombos são definidos pelo art. 2o do Decreto
nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, como: “[...] os grupos étnico-raciais, segundo critérios
de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida.” (BRASIL, 2003).
O mesmo documento, em seu art. 17, determina que a titulação da propriedade de
terras atribuída a essas comunidades “[...] será reconhecida e registrada mediante outorga de
título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2o, caput, com obrigatória
inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.” (BRASIL,
2003). Portanto, as terras pertencentes às comunidades quilombolas são restritivas a usos
conflitantes à manutenção da cultural local, sendo assim caracterizadas como áreas de restrição.
Segundo a base de dados georreferenciados do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA, [2015?]), disponibilizada pelo Sistema de Informações Georreferenciadas
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do Setor Elétrico (SIGEL) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), na área do Porto
Organizado não há ocorrência de comunidades quilombolas. Cabe destacar que nem mesmo na
área do entorno do Porto há ocorrência de comunidades quilombolas, isto é, na área representada
no mapa de restrições ambientais do Porto de Vitória, presente no Apêndice 2 – Mapa de
restrições ambientais do Porto de Vitória.

2.15.1.2.3.

Terras indígenas

A Constituição de 1988, em seu art. 231, define que:
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes (BRASIL, 1988).

A Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio,
estabelece em seu art. 20 que:
[...] em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante
enumerados, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em
área indígena, determinada a providência por decreto do Presidente da
República.
A intervenção poderá ser decretada:
[...]
d) para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento
nacional [...] (BRASIL, 1973).

Assim, salvo em caráter excepcional, nos casos previstos na Lei nº 6.001/1973 é
vedada a intervenção em terra indígena e todo ato de intervenção deverá ser assistido pelo
órgão federal de proteção aos índios, a Fundação Nacional do Índio (Funai). Tendo em vista o
exposto, considera-se a terra indígena como uma área de restrição ambiental.
Segundo a base de dados georreferenciados da Funai (2011), na área do Porto
Organizado não há ocorrência de terras indígenas.

2.15.1.2.4.

Comunidades tradicionais

A Política Nacional de Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT)
foi estabelecida através do Decreto Federal nº 6040, de 07 de fevereiro de 2007 que objetiva:
promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos
seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com
respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas
instituições (BRASIL, 2007).
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Em linha com o PNPCT, a CODESA tem desenvolvido ações para garantir a preservação
e a sustentabilidade sócio-ambiental-econômica das comunidades tradicionais no entorno do
complexo portuário, conforme detalhado a seguir.

2.15.1.2.4.1. Catraieiros
A atividade de catraieiro consiste em manobrar embarcações de pequeno porte,
movidas a remo ou à vela. Os catraieiros da Baía de Vitória, que atuam entre a capital e Vila
Velha, desenvolvem uma das atividades manuais considerada das mais antigas no estado do
Espírito Santo, remontando à época da colonização portuguesa, no século XVI. Na época era a
única forma de acesso à Ilha de Vitória, quando não existiam sequer embarcações a motor. Até
2016 existiam 17 catraieiros, que transportavam diariamente cerca de 600 passageiros. O
Projeto de Lei nº 107/2012, em andamento na Câmara Municipal de Vereadores (CMV),
declara o catraieiro como patrimônio imaterial da cidade de Vitória.
Em 3 de dezembro de 2015, com reiteração em 18 de janeiro de 2016, a CODESA e a
Associação dos Catraieiros formaram acordo (extrajudicial) para suspender o transporte de
passageiros nessa modalidade de transporte na Baía de Vitória. O acordo prevê Medidas
Compensatórias à categoria, face à obra de construção do Berço 207 no Cais do Atalaia do
Porto de Vitória.
Em fevereiro de 2017, a Coordenação do Meio Ambiente da CODESA em parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), promoveu o curso de “Qualificação
em meio ambiente” para os membros da Associação dos Catraieiros da Baía de Vitória. A
qualificação já faz parte das medidas compensatórias previstas no acordo. A Figura 63 ilustra a
referida qualificação.
Figura 63 – Qualificação em meio ambiente dos catraieiros.

Fonte: CODESA (2017a).
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2.15.1.2.4.2. Pescadores
A Lei Federal nº 11.959, de 9 de junho de 2009 (BRASIL, 2009d), dispõe sobre a Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. Em seu art. 1º, define
seu objetivo em promover:
[...] I – o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura como fonte de
alimentação, emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos
pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos decorrentes, em
harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade;
II – o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade pesqueira;
III – a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos
ecossistemas aquáticos;
IV – o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a
atividade pesqueira, bem como de suas comunidades.

Mais adiante, o seu art. 6º aborda o exercício da atividade de pesca:
[...] O exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido transitória, periódica ou
permanentemente, nos termos das normas específicas, para proteção:
I – de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados;
II – do processo reprodutivo das espécies e de outros processos vitais para a
manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros;
III – da saúde pública;
IV – do trabalhador.

Em seguida, o seu art. 31º dispõe sobre a fiscalização:
[...] A fiscalização da atividade pesqueira abrangerá as fases de pesca, cultivo,
desembarque, conservação, transporte, processamento, armazenamento e
comercialização dos recursos pesqueiros, bem como o monitoramento ambiental dos
ecossistemas aquáticos.
Parágrafo único. A fiscalização prevista no caput deste artigo é de competência do
poder público federal, observadas as competências estadual, distrital e municipal
pertinentes.

Destaca-se, nesse contexto da Lei Federal nº 11.959, que em 9 de janeiro de 2017 foi
promulgada a Lei nº 9.077, da Câmara Municipal de Vitória, que protege o ambiente estuarino
e marinho com a proibição da pesca com rede nas baías de Espírito Santo e de Vitória. Em seu
art. 1º, a lei estabelece:
[...] Art. 1° Fica proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, na Baía do Espírito
Santo, na Baía de Vitória e nos canais de navegação: Canal de Vitória e Canal de
Camburi, do Município de Vitória, e o uso dos seguintes aparelhos e métodos:
I - pesca com redes de emalhe, de espera ou de cerco na Baía do Espírito Santo, Baía
de Vitória e Canais de Navegação;
II - qualquer tipo de pesca de arrasto na Baía do Espírito Santo, Baía de Vitória e
Canais de Navegação;
III - pesca com qualquer tipo de rede em Unidade de Conservação;
IV - pesca com rede no raio de 1000 metros a jusante e a montante das
desembocaduras de rios;
V - pesca com qualquer tipo de rede de emalhe e arrasto a menos de 03 (três) milhas
náuticas da linha de base formada entre o Farol de Santa Luzia, ponta do porto de
tubarão e limite do Município de Vitória com o Município de Serra, em Praia Mole
(VITÓRIA, 2017).
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Ressalta-se, ainda, que a SEMMAM debate, até a data de conclusão deste documento,
com a população, em audiências públicas, a criação de uma UC marinha, com o objetivo de
preservar o ambiente marinho por meio do ordenamento do uso. A futura UC marinha terá
aproximadamente 16 km2 e abrangerá toda a região costeira de Vitória, incluindo praias,
recifes, costões rochosos e ilhas (VITÓRIA, 2017). O programa desenvolvido pela CODESA para
garantir e promover o desenvolvimento sustentável da pesca nas áreas marinhas no entorno
do complexo portuário é descrito na Tabela 71.
Tabela 71 – Programa de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro
Programa

Resumo

Periodicidade

Colônia

Programa de
Monitoramento
do
Desembarque
Pesqueiro

O Programa de
Monitoramento do
Desembarque Pesqueiro
tem como objetivo
acompanhar e avaliar o
comportamento da pesca
das embarcações
artesanais que efetuam
desembarques de pescado
nos principais pontos de
atracações situados na
área de influência das
atividades do Porto de
Vitória. Com o intuito de
analisar o comportamento
da pesca e das possíveis
oscilações na captura de
pescado nas áreas onde
ocorrerão a dragagem e o
descarte de material
(bota-fora).

Os dados desse
monitoramento
são coletados
diariamente e
enviado
bimestralmente
ao órgão
ambiental.

Colônia Z-5
Colônia Z-2

Pontos de
coleta
Ilha das
Caieiras Santo
Antônio
Enseada do
Suá Praia do
Canto Bairro
Grande Vitória
Praia do
Ribeiro Praia
da Costa
Prainha da Vila
Velha Praia de
Itapuã Praia de
Itaparica.

Fonte: CODESA (2015b).

2.15.1.2.5.

Bens tombados

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN):
[...] o tombamento é um dos dispositivos legais que o poder público federal,
estadual e municipal dispõe para preservar a memória nacional. Também
pode ser definido como o ato administrativo que tem por finalidade
proteger – por intermédio da aplicação de leis específicas – bens de valor
histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para
a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados
(IPHAN, 2014).

A “Lista dos Bens Culturais Inscritos nos Livros do Tombo (1938-2012)” (IPHAN, 2013) é
o documento mais atual que identifica os bens tombados do Brasil. De acordo com a lista, o
município de Vitória conta com seis bens tombados e Vila Velha com dois. Tais bens
encontram-se no mapa de restrições ambientais do Porto de Vitória, presente no Apêndice 2 –
Mapa de restrições ambientais do Porto de Vitória.
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Tabela 72 – Lista de bens tombados
Bens tombados

Município

Igreja de Nossa Senhora do Rosário
Igreja e Convento Nossa Senhora
da Penha
Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Vitória
Vila Velha
Vila Velha

Casa à Rua José Marcelino, nº 197
Casa à Rua José Marcelino, nº
203/205
Chácara Barão de Monjardim

Vitória

Igreja de Santa Luzia

Vitória

Igreja de São Gonçalo

Vitória

Vitória
Vitória

Fonte: IPHAN (2013).

2.15.1.2.6.

Áreas prioritárias para conservação

A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), assinada em 5 de junho de 1992,
consiste em um acordo mundial sobre a conservação e o uso sustentável da diversidade
biológica. Considerada um marco na legislação internacional:
[...] a CDB é o que se denomina Convenção-Quadro, ou seja, limita-se a
estabelecer objetivos, deixando sob responsabilidade das Partes (países
signatários) o modo de implementar a Convenção em seu território e o seu
detalhamento, de forma a estabelecer metas específicas, protocolos e
programas de trabalho (MILARÉ, 2013, p. 1.557).

Como país signatário, o Brasil deve apoiar ações que venham dotar o Governo e a
sociedade de informações necessárias para o estabelecimento de prioridades que conduzam à
conservação, à utilização sustentável e à repartição de benefícios da diversidade biológica brasileira.
Assim, foram estabelecidas em 2004, e revisadas em 2007, as Áreas Prioritárias para a
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade. Estas áreas estão distribuídas por todos os
biomas, incluindo áreas já protegidas por UCs, terras indígenas e áreas identificadas como
importantes para a biodiversidade e com urgência de conservação.
A metodologia para definição e avaliação de cada área incorpora os princípios de
planejamento sistemático para a conservação da biodiversidade e seus critérios básicos
(representatividade, persistência e vulnerabilidade dos ambientes). A lista atual é reconhecida
pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 9, de 23 de janeiro de 2007 (BRASIL,
2007b), que apresenta as seguintes classes de importância biológica e de priorização de ação:
...
I - Classes de importância biológica:
a) extremamente alta;
b) muito alta;
c) alta; e
d) insuficientemente conhecida.
II - Classes de Prioridade de Ação:
a) extremamente alta;
b) muito alta; e
c) alta (BRASIL, 2007c).
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A fim de representar tais áreas, utilizou-se a base de dados do MMA que data também
de 2007 (BRASIL, 2007a). Para o PDZ, foi considerada a classificação de prioridade de ação e
foram identificadas todas as classes de priorização dessas áreas, sendo elas: extremamente
alta; muito alta; e alta. A seguir são descritas as principais características dessas áreas, e a
respectiva figura que representa as áreas prioritárias para conservação.
I)

Classe extremamente alta

Mangue do Lameirão: tem como características a presença de manguezal, espécies
superexploradas como o caranguejo-uçá (Ucides cordatus) e o guaiamu (Cardisoma
guanhumi), presença de comunidades pesqueiras, prática da maricultura e presença de
catadores de caranguejo. Dentre as ameaças dessa área, registra-se a poluição industrial e
doméstica, a ocupação urbana, o tráfego de embarcação, a pesca predatória, a ocorrência de
caranguejos contaminados e a presença do aeroporto. A área apresenta uma grande riqueza
cultural com proposta de criação de mosaicos em áreas de mangue (em fase de aprovação), a
Estação Ecológica do Lameirão, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), além do
grande potencial turístico da região. A ação prioritária para esta área é a criação de uma UC.
II) Classe muito alta
Área Marinha das Ilhas de Vila Velha: trata-se de um sítio onde ocorre a reprodução de
aves marinhas migratórias que compõe, com as ilhas de Guarapari e Marataízes, o mais
importante sítio reprodutivo da espécie trinta-réis-de-bico-amarelo (Sterna eurygnatha). O
aumento da pressão sobre as ilhas pelo crescimento dos aglomerados urbanos no litoral, a
pesca predatória e a coleta de animais marinhos (peixes ornamentais e outros) são as
principais ameaças para esta área. Desde 1998 vem sendo desenvolvido o projeto Andorinhas
do Mar, pela Associação Vila-Velhense de Proteção Ambiental (Avidepa) em parceria com o
Ibama, de modo que a ação prioritária para esta área é a criação de uma UC.
III) Classe alta
Área Costeira entre Serra e Vitória: trata-se de uma área que tem importância e
prioridade altas, de modo que a ação prioritária consiste no ordenamento pesqueiro da região.
Parque Estadual da Fonte Grande: a área já protegida apresenta vegetação
descaracterizada e tem como principais ameaças a pressão urbana e a falta de controle de
acesso. O Plano de Manejo da área está em fase de implantação. As áreas prioritárias estão
descritas na Figura 64.
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Figura 64 – Áreas prioritárias de conservação

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.15.1.2.7.

Sítios arqueológicos

Segundo a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961:
Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem
testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como
sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados,
estearias e quaisquer outras não espeficadas [sic] aqui, mas de significado
idêntico a juízo da autoridade competente.
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos
paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso
prolongado ou de aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se
encontram vestígios humanos de interêsse arqueológico ou
paleoetnográfico;
d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios
e outros vestígios de atividade de paleoameríndios.
Art 3º São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento
econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas
arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros,
concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e
objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo anterior, antes de serem
devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não
caducas.
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Art 5º Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos
monumentos a que se refere o art. 2º desta lei, será considerado crime
contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acordo com o disposto
nas leis penais (BRASIL, 1961).

Ante o exposto, monumentos e sítios arqueológicos são vistos como locais de restrição
ambiental. Em consulta ao site do IPHAN (2014), constatou-se que o município de Vitória tem
17 registros de sítios arqueológicos, ao passo que Vila Velha apresenta apenas um.

2.15.2. Gestão ambiental
No exercício de sua competência de estabelecer políticas e diretrizes para a
modernização e o desenvolvimento portuário, a então Secretaria Especial de Portos da
Presidência da República (SEP/PR) editou a Portaria nº 104/2009 (BRASIL, 2009b), a qual
dispõe sobre a criação e estruturação do Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde
no Trabalho (SGA) nos portos e terminais marítimos, bem como naqueles outorgados às
Companhias Docas.
Os principais aspectos da estruturação do SGA, estabelecidos pela Portaria
supracitada, são assim resumidos:










Inserção do SGA no organograma institucional, vinculado à presidência do Porto.
Integração da gestão dos aspectos ambientais e de saúde e segurança no trabalho, no
âmbito das ações comuns ou inter-relacionadas de prevenção, controle e minimização
de impactos (planos de contingência; ações emergenciais, pandemias, resíduos
sólidos, efluentes líquidos, fauna sinantrópica nociva, etc.).
Implementação de SGA Integrada, visando garantir níveis de desempenho compatíveis
com os padrões de certificação das normas internacionais ISO (do inglês –
International Organization for Standardization) e OHSAS (do inglês – Occupational
Health and Safety Assessment Series).
Elaboração de Plano Anual de Gestão Ambiental, definindo-se, com base em
diagnóstico atualizado, um programa de trabalho detalhado composto por projetos,
ações e atividades, objetivos e metas, alocação de recursos e cronograma.
Provisão de uma equipe multidisciplinar com competência sobre as questões
ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico), de segurança e saúde no trabalho.
Capacitação e treinamento (BRASIL, 2009).

O principal benefício dessa ação é a provisão de uma estrutura mínima de gestão
ambiental no próprio Porto para atender às demandas legais, elaborar e implementar suas
agendas ambientais, dialogar com órgãos ambientais e com empresas contratadas para a
realização de estudos e programas básicos, proceder a articulação e interação com órgãos
ambientais, como a Anvisa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o
Ministério Público e outras instituições. Em decorrência disso, está previsto o aumento do
conhecimento do ambiente portuário e da qualidade dos estudos ambientais, a agilidade dos
processos de licenciamento e gestão ambiental, a redução de inconformidades legais e multas,
a melhoria da qualidade ambiental da área portuária e a redução de riscos à saúde pública e à
saúde e segurança no trabalho portuário.
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2.15.2.1.

Estrutura, conteúdo e inter-relações

A gestão ambiental atualmente é crucial para a operação e o desenvolvimento do
Porto. Sua estruturação básica na realidade portuária pode ser vista sob o aspecto
organizacional e de área de atuação.
A estruturação da gestão ambiental nos portos, prevista na Portaria nº 104/2009
(BRASIL, 2009b), tem dois aspectos essenciais do ponto de vista organizacional: seu vínculo à
presidência do porto e a integração das áreas de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.
O vínculo à presidência do Porto visa: (i) assegurar a vontade política necessária à
validade das questões ambientais no contexto portuário e a importância de sua gestão; (ii)
agregar a questão ambiental aos critérios de tomada de decisões estratégicas de
desenvolvimento do Porto, considerando que as variáveis ambientais têm caráter de
transversalidade em relação aos demais aspectos da gestão portuária; (iii) agregar à imagem
do Porto a promoção da sustentabilidade ambiental; (iv) conferir representatividade às
relações interinstitucionais no tratamento ambiental; e (v) permitir maior agilidade na tomada
de decisão frente a manifestações externas (órgãos ambientais, outros órgãos públicos,
Ministério Público etc.) (BRASIL, 2009b).
A integração das áreas de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho visa otimizar
recursos e adotar procedimentos comuns ou complementares no tratamento de temas afetos
às três áreas, como é o caso dos seguintes itens:











movimentação de produtos perigosos;
avaliação e gerenciamento de riscos;
ações emergenciais;
gerenciamento de resíduos, efluentes e fauna sinantrópica nociva;
emissões (ar e ruído);
vigilância sanitária (prevenção, controle e contingência de pandemias);
vigilância agropecuária;
abastecimento de óleo para embarcações;
vistorias;
inspeções subaquáticas.

As normas internacionais da Série ISO 14.000 definem a formulação e a montagem de
um SGA como meio de proceder de forma adequada à conformidade legal e de conferir
credibilidade à gestão. Trata-se de um sistema organizacional que envolve todas as etapas do
ciclo de gestão: planejamento, implantação, monitoramento do processo e de seus resultados,
avaliação, correção, revisão e retroalimentação. Na modelagem do SGA, obedecendo aos
padrões de referência ISO, devem ser previstos processos e procedimentos que promovam os
seguintes resultados de gestão: conformidade legal; integração intraportuária e
interinstitucional; e otimização de esforços e recursos.
O sistema de informações ambientais é um instrumento de gestão que deve ser
concebido de maneira que possa hospedar e permitir a alimentação, a atualização, o
monitoramento, a utilização e a disponibilização de informações ambientais resultantes de
estudos, planos, programas, projetos, ações e atividades que compõem a gestão ambiental.
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Outra condição para a organização da gestão ambiental é a provisão de uma equipe
multidisciplinar responsável por essa gestão. Visando atender a todas as esferas de atuação do
Porto e às demandas de planejamento, licenciamento, monitoramento, auditoria, emergências
e outras, prevê-se a necessidade de profissionais com formação e/ou experiência nas várias
disciplinas que envolvem a gestão ambiental.
Uma vez estruturado o setor de gestão integrada de meio ambiente, saúde e
segurança no trabalho, o Porto tem condições de atuar nos diferentes âmbitos da gestão:













2.15.2.2.

definição de sua Agenda Ambiental Institucional, com adoção de política
ambiental própria;
planejamento ambiental, ampliando as considerações ambientais no PDZ;
regularização ambiental ou o atendimento à Licença de Operação (LO) do
Porto e condução dos demais processos de licenciamento (dragagem,
infraestrutura, expansão etc.);
atendimento a outras conformidades legais, como aquelas decorrentes de
normas da Anvisa, do MAPA, da ANTAQ e da Marinha;
articulação institucional para harmonização do atendimento às normas e
fluidez dos processos de gestão;
planejamento e programação orçamentária e financeira, visando internalizar
os custos ambientais e prover recursos para a efetiva implementação da
gestão ambiental;
realização de estudos de custos e meios de ressarcimento das despesas
relacionadas à conformidade legal de meio ambiente, saúde e segurança no
trabalho;
capacitação e treinamento de suas equipes;
definição da Agenda Ambiental Local, instrumento norteador das ações
ambientais, em função de um conteúdo temático e das inter-relações
institucionais e operacionais envolvidas, com o consequente estabelecimento
do Plano Anual de Gestão Ambiental.

Estruturação da Gestão Ambiental nos portos administrados pela

CODESA
Com base no tópico anterior, a atual estruturação da gestão ambiental dos portos da
CODESA é apresentada em tópicos abaixo, enfocando: vínculo organizacional à presidência do
Porto; gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança no trabalho; equipe
multidisciplinar; SGA; e plano anual de gestão ambiental.

2.15.2.2.1.

Vínculo organizacional à presidência do Porto

A CODESA, em sua estrutura organizacional, tem uma COMAST, vinculada à DIRPAD,
que por sua vez submete-se ao diretor-presidente.

174

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

Para o atendimento à Portaria nº 104/2009 (BRASIL, 2009b), as unidades de gestão
ambiental e de gestão de saúde e segurança do trabalho deveriam estar vinculadas
diretamente à presidência da CODESA.

2.15.2.2.2.

Gestão Integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança

no Trabalho
A estrutura organizacional da DIRPAD conta com cinco coordenações a fim de
assessorar o diretor de planejamento e desenvolvimento em assuntos descritos à sua área de
atuação, dentre as quais constam a COMAST.
À COMAST compete coordenar, executar, orientar, controlar e acompanhar as
atividades ligadas à gestão do meio ambiente, bem como as atividades ligadas a serviços
especializados de higiene, saúde, medicina e segurança do trabalho no âmbito da CODESA.

2.15.2.2.3.

Equipe multidisciplinar

A equipe de gestão ambiental, saúde e segurança no trabalho deve ser dimensionada e
capacitada em função das necessidades de sua atuação. Mesmo seguindo uma política de
terceirização de elaboração de estudos e execução de programas ambientais decorrentes de
condicionantes de licenças ambientais sob responsabilidade da CODESA, é necessária a
estruturação da COMAST para cumprir funções não delegáveis, tais como:















representação da CODESA nos processos de licenciamento ambiental;
planejamento e execução dos processos de licitação de serviços ambientais;
gerenciamento dos respectivos contratos e acompanhamento e fiscalização da
execução dos serviços contratados;
orientação, supervisão e fiscalização da gestão ambiental de arrendatários;
articulação e coordenação institucional dentro da CODESA e em sua
representação em colegiados e grupos de trabalho de discussão de iniciativas
normativas em níveis federal, estadual e municipal;
representação da CODESA perante comunidades tradicionais e organizações
não governamentais, visando a harmonização de uso da água e do solo nas
áreas de influência da atividade portuária;
representação da CODESA frente a demandas do Ministério Público e demais
órgãos governamentais, sobre questões ambientais relativas à atividade
portuária;
monitoramento da qualidade ambiental nas áreas de influência da atividade
portuária;
adoção de medidas cabíveis de prevenção, controle e mitigação de impactos
ambientais negativos;
implementação de acordos e convenções internacionais relacionados a meio
ambiente, segurança e vigilância sanitária;
capacidade de discussão técnica com empresas terceirizadas responsáveis pela
execução de programas ambientais;
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capacidade de discussão técnica com representantes dos órgãos ambientais e
outros intervenientes (Anvisa, Vigiagro/MAPA, IPHAN, Receita Federal,
secretarias estaduais e prefeitura, entre outros) sobre assuntos concernentes
ao controle ambiental de atividades portuárias.

Atualmente, a equipe da COMAST é composta por um engenheiro agrônomo, um
engenheiro ambiental, um técnico portuário, um engenheiro civil, um administrador, um
médico, quatro técnicos de segurança do trabalho, sete estagiários e um menor aprendiz.

2.15.2.3.

Programas Ambientais executados pela CODESA

A CODESA executa os programas de monitoramentos ambientais listados na Tabela 73.
Tabela 73 – Lista de programas de monitoramento
Programas

Resumo

Programa de
Monitoramento de
Qualidade da Água
(PMQA)10

O PMQA tem como
objetivo acompanhar as
interferências
provocadas pelas
atividades portuárias
sobre a qualidade das
águas da Baía de Vitória
preconizadas na
Resolução Conama nº
357/2005.

Programa de
Monitoramento de
Qualidade dos
Sedimentos (PMQS)11

O PMQS tem como
objetivo acompanhar as
interferências
provocadas pelas
atividades portuárias
sobre a qualidade dos
sedimentos e sobre os
organismos bentônicos
da Baía de Vitória.

Principais Pontos de Coleta
São 7 pontos principais e 5 pontos complementares
de coleta.
PONTOS PRINCIPAIS
P 1 S 20°14'56.4'' W 40°19'35.7"
P 2 S 20°18'56.0'' W 40°21'43.0"
P 3 S 20°19'32.1'' W 40°21'03.2"
P 4 S 20°19'26.3'' W 40°20'10.8"
P 5 S 20°19'22.3'' W 40°19'48.6"
P 6 S 20°19'15.9'' W 40°18'44.1"
P 7 S 20°19'17.4'' W 40°16'56.8"
PONTOS COMPLEMENTARES
C1 (Rio Santa Maria) S 20°15'00.0''
W 40°19'47.7"
C2 (Rio Bubu) S 20°16'29.2'' W 40°21'59.8"
C3 (Rio Marinho) S 20°19'35.2'' W 40°21'15.4"
C4 (Rio Aribiri) S 20°19'33.1'' W 40°19'13.9"
C5 (Canal da Costa) S 20°19'24.4"
W 40°16'58.1"
São 7 pontos principais e 14 pontos complementares
de coleta.
PONTOS PRINCIPAIS
Mesmos pontos utilizados no monitoramento de
qualidade da água.
PONTOS COMPLEMENTARES
C 1 (Technip canal) S 20°19'27.5''
W 40°20'47.3"
C 2 (Berço 101) S 20°19'21.5'' W 40°20'09.4"
C 3 (Berço 102) S 20°19'21.2" W 40°20'13.9"
C 4 (Paul) S 20°19'30.2" W 40°20'30.0"
C 5 (Peiú) S 20°19'28.7" W 40°20'17.0"
C 6 (Atalaia) S 20°19'29.1" W 40°20'07.4"

10

Os parâmetros analisados nesse monitoramento são: transparência, temperatura, pH, condutividade, salinidade,
OD, potencial redox, turbidez, profundidade, dentre outros.

11

Os parâmetros físico-químicos analisados nesse monitoramento são: granulometria, potencial redox, teor de
carbonato, entre outros.
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Programas

Resumo

Programa de
Monitoramento de
Biota Aquática
(PMBA)

O PMBA tem como
objetivo acompanhar a
evolução temporal e
espacial dos
componentes bióticos do
sistema estuarino da
Baía de Vitória.

Programa de
Monitoramento da
Bioacumulação de
Metais Pesados
(PMBMP)12

O PMBMP tem como
objetivo avaliar a
bioacumulação de
metais pesados nos
tecidos de mexilhões
(Perna perna) e ostras
(Crassostea rhizophorae)
em estações localizadas
dentro e fora da área do
Porto.

Principais Pontos de Coleta
C 7 (Berço 201) S 20°19'27.2" W 40°20'00.1"
C 8 (Berço 202) S 20°19'27.8" W 40°19'55.0
C 9 (Berço 203) S 20°19'25,4" W 40°19'46.0"
C 10 (Berço 204) S 20°19'23.3" W 0°19'41.5"
C 11 (Bacia de evolução) S 20°19'23.0"
W 40°19'56.0"
C 12 (Canal de Aribiri) S 20°19'20.1"
W 40°19'15.1"
C 13 (Canal Capitania) S 20°19'13.7"
W 40°17'49.6"
C 14 (Canal Praça do Papa) S 20°19'13.3''
W 40°17'37.3"

As estações amostrais para o monitoramento das
comunidades planctônicas (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) são as mesmas estações
PRINCIPAIS empregadas para o PMBA.

O Monitoramento da Bioacumulação de Metais
Pesados é realizado nas estações PRINCIPAIS P1, P3,
P5 e P7 do monitoramento da qualidade da água e
sedimentos.

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017).

Segue abaixo o detalhamento sobre meios bióticos e os programas em andamento no
Porto de Vitória.

2.15.2.3.1.

Meios bióticos

2.15.2.3.1.1. Biota terrestre
A área de influência direta e indireta do Porto Organizado de Vitória abrange os
perímetros urbanos dos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra e de seu entorno,
localizados dentro do domínio da Mata Atlântica, onde vive um grande número de pessoas e
que está atualmente exercendo uma forte pressão nos ecossistemas costeiros. Estes

12

Os parâmetros analisados nesse monitoramento são: arsênio (As), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cobre (Cu), Cromo
(Cr), Mercúrio (Hg), Níquel (Ni), Zinco (Zn), Alumínio Total, Bário Total, Manganês (Mn) e Ferro (Fe).
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ambientes vêm sofrendo, ao longo dos anos, impactos devido à expansão urbana e ao
desenvolvimento industrial.
Cabe mencionar que na Baia de Vitória há ecossistemas ambientalmente sensíveis
como estuários, manguezais, restingas, ilhas, morros e maciços que são considerados
prioritários para a conservação.
Para a biota terrestre, a cobertura vegetal e a fauna terrestre se apresentam em um
estado de conservação apenas nos locais que têm Unidade de Conservação (UC) com plano de
manejo aprovado e em vigor.
Cabe ressaltar que a poligonal do Porto Organizado de Vitória encontra-se antropizada
e que as áreas ambientalmente sensíveis do entorno serão objetos de projetos futuros do
Porto em questão.

2.15.2.3.1.2. Biota Aquática
O monitoramento da biota aquática está contido em três programas da licença
ambiental do Porto: o Programa de Monitoramento da Biota Aquática (PMBA), o Programa
Monitoramento de Bioacumulação de Metais Pesados (PMBMP) e o Programa de
Monitoramento de Qualidade de Sedimentos (PMQS), os quais são descritos nos subitens i, ii e
iii, respectivamente.

i.

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (PMBA)

O PMBA tem como objetivo atender à Condicionante 21 da Licença Ambiental de
Regularização (LAR) nº 006/2014, por meio do acompanhamento da evolução temporal e
espacial dos componentes bióticos do sistema estuarino da Baía de Vitória, na área de
influência direta do Porto Organizado de Vitória. Com isso, obtêm-se os dados em séries
temporais capazes de resultar em análises da qualidade ambiental (índices da qualidade e da
integridade ambiental).
Nesse programa é realizado o monitoramento das comunidades (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) e da ictiofauna. Para as comunidades, são monitorados sete
pontos localizados na Baía de Vitória de forma trimestral. Para a ictiofauna, os pontos de
monitoramento considerados são apenas cinco: P1, P2, P5, P6 e P7, que podem ser
visualizados na Figura 65. Em períodos de dragagem, apenas os monitoramentos nas
comunidades planctônicas são alterados, tornando-se mensais.
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Figura 65 – Estações amostrais do monitoramento de ictiofauna

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans (2017)

Para a execução desse programa, é necessário obter a Autorização de Manejo de
Fauna do órgão ambiental, a qual foi obtida no final de novembro de 2016.
O monitoramento do fitoplâncton é feito por meio da identificação dos organismos
através de microscópio (até mil vezes de aumento) equipado com câmara clara e aparelho
fotográfico. Para a análise quantitativa do fitoplâncton será utilizado um microscópio invertido
Zeiss através do método de sedimentação de Utermöhl (1958), como descrito por Hino (1979).
Com isso, observa-se o índice de riqueza (MARGALEF, 1958), o índice de diversidade
(SHANNON; WEAVER, 1963), o índice de dominância (SIMPSON, 1949) e o índice de estado
trófico (TOLEDO et al, 1983). Os resultados desse levantamento para a campanha de agosto de
2017 são apresentados no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Resultados do levantamento de fitoplâncton

Diversidade específica (H’), equitabilidade (J’) e riqueza (S) do fitoplâncton nos sete pontos de amostragem (Ago./2017).

Fonte: CODESA (2017b). Elaboração: LabTrans (2017)
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O monitoramento do zooplâncton é feito por meio da concentração da amostra e da
sua conservação em solução de formol a 4%, saturada com açúcar. De cada ponto de
amostragem retiram-se três amostras (réplicas), os valores exibidos representarão a média.
Por fim, calcula-se o índice de diversidade de Shannon para cada ponto de amostragem,
utilizando o programa estatístico do livro Statistical Ecology (LUDWIG; REYNOLDS, 1988).
O monitoramento do ictioplâncton é realizado através de amostras triadas em
laboratório com o uso de microscópio estereoscópico sobre placa acrílica de Bogorov. Os ovos
e as larvas são quantificados e estas são identificadas ao menor grupo taxonômico possível. A
abundância de ovos e larvas é padronizada para um volume de 10 m³ de água filtrada
(NAKATANI et. al., 2001), conforme a Tabela 74. Para cada ponto, obtêm-se as densidades
absoluta e relativa para as amostras nas duas profundidades de coleta (superfície e fundo). São
calculados os índices ecológicos de diversidade de Shannon-Weave (SHANNON; WEAVER,
1963), dominância de Simpson (SIMPSON, 1949) e riqueza de Margalef (MARGALEF, 1958). A
análise estatística é feita pela Anova – Análise de Variância (α= 5%) – e utiliza a unifatorial para
avaliar a variação espacial e temporal da abundância de ovos e larvas, isoladamente.
Tabela 74 – Monitoramento do ictioplâncton
Pontos de amostragem
TÁXONS

BVP1

BVP2

BVP3

BVP4

BVP5

BVP6

BVP7

Clupeidae

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

Atherinidae

2,3

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

Carangidae

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

Não identificado

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

Total de larvas

2,3

0,0

0,0

0,0

3,4

1,7

0,9

Total de ovos

11,6

10,0

0,00,

2,0

10,3

97,8

95,0

Lista de táxons e abundância do ictioplâncton (Larvas/100 m³ e Ovos/100 m³) identificados nos sete pontos de amostragem (Ago./2017).

Fonte: CODESA (2017b). Elaboração: LabTrans (2017)

Além da biota, durante as coletas são verificados alguns parâmetros da massa d’água,
tais como: temperatura da amostra, temperatura do ambiente, salinidade, oxigênio dissolvido,
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saturação de oxigênio, condutividade, pH, transparência, profundidade e clorofila α. Esses
parâmetros são comparados com os limites estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/2005.
ii. Programa de Monitoramento da Bioacumulação de Metais Pesados (PMBMP)
O PMBMP, estabelecido pela condicionante 22 da LAR nº 006/2014 (IEMA, 2014), tem
como objetivo avaliar a bioacumulação de metais pesados nos tecidos de mexilhões (Perna
perna) e ostras (Crassostea rhizophorae) em estações localizadas dentro e fora da área do
Porto, portanto, sua realização depende da obtenção da Autorização de Manejo de Fauna.
Busca, ainda, analisar a bioacumulação ativa em mexilhões oriundos de ambiente não
contaminado (e transplantados para a área de monitoramento), bem como presentes nos
pilares de sustentação de pontes da região, boias de sinalização e berços de atracação do
Porto.
O monitoramento nos períodos sem dragagem é realizado semestralmente em quatro
pontos da Baía de Vitória: P1, P3, P5 e P7, conforme evidenciado na Figura 66. Nos períodos
com dragagem, acrescenta-se a esses quatro pontos o monitoramento de um ponto no bota
fora, para o qual é realizada apenas uma campanha. Esta deve ser realizada de forma a
implantar os organismos no primeiro dia de dragagem e retirá-los após 60 dias. Caso a
dragagem finalize antes desse período, devem ser retirados no último dia de dragagem.
Figura 66 – Pontos de monitoramento do PMBMP

Fonte: Google Earth (2017). Elaboração: LabTrans (2017)

Os parâmetros, mensurados nos tecidos dos organismos, são: alumínio, arsênio, bário,
cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganês, mercúrio, níquel e zinco. Os resultados são
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comparados ao Limite Máximo de Tolerância (LMT) estabelecido na legislação brasileira
(Portaria MS nº 685/98 e Decreto nº 55.871/1965) para fins de consumo humano. Além disso,
são utilizados para avaliar a qualidade ambiental mediante comparação com valores
reportados na literatura, que utilizam o grau de contaminação para classificar os ambientes
em: i) natural ou levemente contaminado; e ii) contaminado.
Em 27 de fevereiro de 2017, foi realizada a coleta dos organismos que haviam sido
implantados no final de dezembro de 2016, em período de dragagem. Cabe ressaltar que não
foi possível implantar os animais no primeiro dia de dragagem, pois a CODESA ainda não havia
obtido a Autorização de Manejo de Fauna, mesmo tendo iniciado o processo de solicitação
com antecedência. Na Tabela 75 e na Tabela 76 são apresentados os resultados para a
quantificação de metais pesados dos mexilhões e ostras, respectivamente.
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Tabela 75 – Quantificação da concentração dos metais presentes e acumulados nos tecidos dos
mexilhões (Perna perna)
Alumínio
Bário
Cádmio
Zinco
Chumbo Manganês Cobre
Níquel Mercúrio Cromo
Ferro
Arsênio
Total (Al) Total (Ba) Total (Cd) Total (Zn) Total (Pb) Total (Mn) Total (Cu) Total (Ni) Total (Hg) Total (Cr) Total (Fe) Total (As)
LMT¹
1
50
2
30
5
0,5
0,1
1
Controle
993,93
<0,50
<0,05
75,4
<0,50
<0,50
4,89
<0,50
<0,05
<0,50
1.289,70
10,21
BMP1
331,63
1,6
<0,05
51,46
< 0,50
18,31
13,54
4,44
<0,05
1,37
481,13
3,56
BMP2
190,11
1,13
<0,05
76,85
< 0,50
16,12
15,55
6,02
<0,05
0,98
283,18
4,05
BMP3
622,85
2,78
<0,05
56,53
< 0,50
14,09
13,79
2,79
<0,05
1,39
1.962,30
3,07
BMP4
530,63
1,97
<0,05
78,64
< 0,50
23,53
13,12
6,72
<0,05
1,54
753,1
9,19
BM5-P1
238,74
1,25
<0,05
73,27
< 0,50
11,12
9,94
6,36
<0,05
1,04
284,06
14,8
Média
484,65
1,75
68,69
16,63
11,81
5,27
1,26
842,25
7,48

Estações

¹LMT: Limite Máximo de Tolerância estabelecido na legislação brasileira (Portaria MS nº. 685/98 e Decreto nº. 55871/1965), para fins de consumo humano.
Valores fora do limite estabelecido pela legislação brasileira (Portaria MS nº. 685/98 e Decreto nº. 55.871/1965), para fins de consumo humano.

Fonte: CODESA (2017b). Elaboração: LabTrans (2017)

Tabela 76 – Quantificação da concentração dos metais presentes e acumulados nos tecidos das ostras
(Crassostrea rhizophorae)
Estações
LMT¹
BMP1
BMP2
BMP3
BMP4
Média

Alumínio
Bário
Cádmio
Zinco
Chumbo Manganês Cobre
Níquel Mercúrio Cromo
Ferro
Arsênio
Total (Al) Total (Ba) Total (Cd) Total (Zn) Total (Pb) Total (Mn) Total (Cu) Total (Ni) Total (Hg) Total (Cr) Total (Fe) Total (As)
1
50
2
30
5
0,5
0,1
1
133,36
0,95
<0,05
511,94
<0,50
14,44
13,17
<0,50
<0,05
1
254,74
2,694
703,33
4,09
<0,05
962,44
<0,50
24,07
32,24
0,81
<0,05
1,78
868,96
3,437
54,42
0,61
<0,05
675,38
<0,50
11,22
31,91
<0,50
<0,05
0,75
128,66
4,363
361,47
7,45
<0,05
563,02
<0,50
14,81
25,9
0,61
<0,05
1,16
606,46
2,216
313,15
3,28
678,2
16,14
25,81
0,71
1,17
464,71
3,178

¹LMT: Limite Máximo de Tolerância estabelecido na legislação brasileira (Portaria MS nº. 685/98 e Decreto nº. 55871/1965), para fins de consumo humano.
Valores fora do limite estabelecido pela legislação brasileira (Portaria MS nº. 685/98 e Decreto nº. 55.871/1965), para fins de consumo humano.

Fonte: CODESA (2017b). Elaboração: LabTrans (2017)

iii. Programa de Monitoramento da Qualidade de Sedimentos (PMQS)
O PMQS é executado, para atendimento da condicionante 20 da LAR nº 006/2014. Em
2017, planeja-se a realização de oito campanhas, sendo sete delas em período com dragagem.
Nas campanhas semestrais, são monitorados os pontos principais e os
complementares da Baía de Vitória e dez pontos nas estações do Bota-fora. Nas campanhas
trimestrais, o monitoramento é realizado apenas nos pontos principais. Nos períodos de
dragagem, o monitoramento na Baía de Vitória não é alterado. A diferença na execução do
programa consiste no monitoramento mensal de cinco pontos chaves do Bota-Fora.
Atualmente, esses pontos são: BF 4, BF 7, BF 8, BF 9 e BF 10.
O monitoramento do programa consiste na análise de parâmetros físico-químicos,
ecotoxicológicos e biológicos. Para o primeiro bloco de análise, são considerados os seguintes
parâmetros: granulometria; potencial redox; teor de carbonato; fósforo total (P); carbono
orgânico total (COT); Nitrogênio (N); Arsênio (As); Cádmio (Cd); Chumbo (Pb); Cobre (Cu);
Cromo (Cr); Mercúrio (Hg); Níquel (Ni); Zinco (Zn) e Tributilestanho (TBT). Os testes
ecotoxicológicos agudos foram realizados pelo laboratório Labtox com o Amphipoda
Grandidierella Bonnieroides. Os parâmetros biológicos são considerados por meio da
contagem de organismos encontrados e sua identificação, ao menor nível taxonômico, com
auxílio de estereomicroscópio PZO-Labimex e microscópio Studar lab, utilizando-se de chaves
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

183

de identificação especificas. Para a análise dos dados, a comunidade bentônica foi estudada
quanto à abundância (número de indivíduos), à diversidade (Shannon - H’), à equitabilidade
(J’), à dominância de Simpson e à riqueza de espécies (S) (CLARKE & WARWICK, 1994) em cada
estação de amostragem.
Com o resultado desses três parâmetros, é feita uma análise conjunta por meio da
Tríade da Qualidade dos Sedimentos. Esta consiste no cálculo dos três índices e sua plotação
em um gráfico de três eixos, com uma origem comum e ângulo de 120 entre eles. Assim, foram
obtidos triângulos cuja área representa o grau de degradação que, quando comparados,
demonstram a situação ambiental da malha amostral. A Figura 67 exemplifica uma tríade de
campanha realizada em 2017.

Figura 67 – Análise da tríade realizada nas cinco estações chave do Bota-Fora
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Estação – BF4

Estação – BF7

Estação – BF 8

Estação – BF 9
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Estação – BF 10

Fonte: CODESA (2017b). Elaboração: LabTrans (2017)

Além dos programas de monitoramento ambiental, a CODESA realiza os programas
citados a seguir.
I) Programa de Educação Ambiental (PEA)
É balizado pela Política Nacional de Educação Ambiental, sancionada pela Lei nº
9.795/99, (BRASIL, 1999b) e constitui-se como um conjunto de ações pedagógicas voltadas
para os trabalhadores que atuam no Porto e as comunidades do entorno da Baía de Vitória,
buscando mitigar os impactos das atividades portuárias.
O PEA proposto integra o conjunto de programas ambientais do Plano Básico de
Regularização Ambiental em atendimento à Licença Ambiental de Regularização (LAR) –
GCA/CAIA/Nº06/2014/CLASSE IV.
A existência de tal programa justifica-se pela percepção da necessidade de se
estabelecer, com os atores sociais, uma política participativa de forma a refletir sobre as
problemáticas sociais e ambientais de sua localidade.
Nesse contexto, o PEA torna-se um importante componente na realização das medidas
mitigadoras e compensatórias.
Objetivo geral
Estabelecer um processo contínuo de aprendizagem e de troca de informações com
todos os trabalhadores que atuam no Porto de Vitória, as comunidades escolares, os
moradores e as comunidades de pescadores da área de influência do empreendimento,
visando contribuir com a discussão das múltiplas dimensões ambientais.
Objetivos específicos


Introduzir conceitos de educação ambiental para os trabalhadores que atuam
no Porto de Vitória, as comunidades escolares, os moradores e as
comunidades de pescadores da área de influência da atividade portuária.
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Desenvolver atitudes ambientais sustentáveis no cotidiano.



Oferecer formação continuada através de reuniões, palestras, workshops e
oficinas práticas em educação ambiental.



Promover a consciência ecológica e a mudança de hábitos nocivos ao meio
ambiente.

Ações previstas


ações educacionais em Comemoração ao Dia do Meio Ambiente.



levantamento de parcerias para promoção de qualificação de colaboradores
na área ambiental.



produção e distribuição de material educativo – “Vulnerabilidade dos
manguezais frente às intervenções humanas na Baía de Vitória”.



promoção de oficinas sobre coleta seletiva e temáticas demandadas pela
Coordenação de Meio Ambiente (COMAMB).



realização de oficina devolutiva dos dados colhidos no monitoramento de
desembarque pesqueiro.



promoção de palestras, na comunidade e nas escolas, com temáticas voltadas
às questões ambientais e correlatas à atividade portuária.

II) Programa de Comunicação Social (PCS)
Objetivando minimizar as tensões sociais decorrentes da logística das operações
portuárias nas áreas de influência direta do Porto, foi criado um canal de comunicação direto
com a comunidade, o qual foi denominado Comitê Comunitário. O detalhamento deste item
está no Capítulo Porto-Cidade.
III) Programa de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro
Um dos programas executados na gestão ambiental, (Comunidades Tradicionais), tem
como objetivo acompanhar e avaliar o comportamento da pesca artesanal em pontos de
atracação situados na área de influência das atividades do Porto de Vitória (Vitória, 2015). Um
resumo do programa com as principais informações é apresentado na Tabela 73. O programa
em sua primeira fase identificou, com o envolvimento das colônias e associações de
pescadores, o número de embarcações que operam próximo da área pesquisada e identificou
as áreas preferenciais de pesca, conforme Tabela 77. As localidades de Prainha de Vila Velha e
Enseada do Suá foram as que apresentaram os maiores números de embarcações.

186

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

Tabela 77 – Quantidade aproximada de Embarcações Pesqueiras que operam próxima a área de pesquisa
Programa

Programa de
Monitoramento
do Desembarque
Pesqueiro

Resumo

O Programa de
Monitoramento do
Desembarque
Pesqueiro tem
como objetivo
acompanhar e
avaliar o
comportamento da
pesca das
embarcações
artesanais que
efetuam
desembarques de
pescado nos
principais pontos de
atracações situados
na área de
influência das
atividades do Porto
de Vitória.

Periodicidade

Os dados
desse
monitorament
o são
coletados
diariamente
por um técnico
da empresa de
consultoria
contratada, e o
relatório com
os dados
consolidados é
enviado
bimestralment
e ao órgão
ambiental.

Localidades /
Pontos de
coleta
Ilha das
Caieiras

Número de embarcações

Santo Antônio

20

Enseada do
Suá

333

Praia do Canto

04

Bairro Grande
Vitória

19

Praia do
Ribeiro

50

Praia da Costa

30

Prainha da Vila
Velha

400

Praia de Itapuã

80

Praia de
Itaparica

20

80

Fonte: VITÓRIA (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

IV) Programa de Controle dos Caminhões
Em cumprimento à condicionante nº 30 da LAR nº 06, de 2014, que aborda o Programa
de Controle dos Caminhões, são apresentados semestralmente os resultados das inspeções
veiculares e das medições de fumaça negra dos veículos movidos a diesel realizadas. Esse
programa tem por objetivo avaliar o estado de conservação dos veículos a diesel que transitam
no Porto de Vitória, com vista à redução do risco de acidentes com repercussão ambiental e
aumento do grau de segurança nas operações portuárias.
As inspeções de segurança dos veículos no Porto de Vitória são realizadas de segundafeira a quinta-feira pelos técnicos da COMAST e abrange os caminhões que trafegam no Cais
de Capuaba, no Cais Comercial de Vitória e no Cais de Paul Gusa.
Já as medições de fumaça negra são realizadas bimestralmente por empresa
especializada, em que são utilizados para as medições de fumaça o opacímetro e o tacômetro,
e os resultados são analisados através do software Tecnomotor.

V) Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar
Em 28 de junho de 2011, após diversas tratativas entre a CODESA e o (IEMA), foi
assinado o Convênio de Cooperação Financeira nº 003/2011 que visa a ininterrupta operação e
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manutenção da RAMQAR da Grande Vitória (ES). O monitoramento, desde então, é feito
através deste convênio.
A RAMQAR monitora a qualidade do ar na região da Grande Vitória há mais de dez anos,
produzindo uma série de dados importantes para o gerenciamento da qualidade do ar da região.
A Rede é controlada e monitorada pelo órgão ambiental que, através de inventários periódicos,
faz o levantamento de quais empresas deverão fazer parte do convênio de cooperação.
Atualmente se encontra em fase de elaboração uma nova minuta para renovação do
convênio entre CODESA e IEMA. De acordo com o cronograma apresentado pelo órgão
ambiental, o próximo inventário de fontes deve ser divulgado em janeiro de 2018.
VI) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)
O PGR foi desenvolvido para efetivar o gerenciamento dos riscos das instalações do
Porto de Vitória, administrado pela CODESA.
O Programa tem como objetivo definir as diretrizes para a efetiva prevenção de
acidentes e a mitigação de impactos nas atividades realizadas durante a operação do
empreendimento. Estabelece ainda as atividades e os mecanismos voltados para as etapas de
controle e verificação, de forma a assegurar que as ações requeridas sejam implantadas para a
adequada gestão dos riscos.
Nesse contexto, são objetivos específicos do Programa:

VII)



Promover uma sistemática voltada para o estabelecimento de orientações
gerais de gestão, com vistas à prevenção da ocorrência de acidentes que
possam causar danos à comunidade circunvizinha ao Porto, aos funcionários
locais, ao meio ambiente e às instalações.



Assegurar que a operação das instalações ocorra dentro de padrões
ambientais considerados aceitáveis ao longo de sua vida útil.

Programa de Controle da Fauna Sinantrópica

O controle da fauna sinantrópica do Porto de Vitória é realizado por meio de contratos
com empresas terceirizadas que são sempre atualizadas por se tratarem de serviços contínuos.
Atualmente, estão vigentes os contratos de controle integrado de pombos e o de desratização
e desinsetização das áreas do Porto. Além disso, foi realizado em 2017 o projeto piloto do
Programa de Controle de Cães e Gatos no Porto, em que se obtiveram resultados satisfatórios.
Com isso, encontra-se em fase de elaboração um Termo de Referência (TR), com o intuito de
tornar o projeto contínuo.
O Programa para Controle Integrado dos Pombos visa controlar as populações desse
animal que infestam as áreas do Porto e prevenir a presença desses ocasionalmente,
minimizando o risco à saúde humana e ao ambiente portuário.
Para o controle de insetos e roedores, a CODESA tem um contrato com uma empresa
que faz a desratização e a desinsetização periódica, tanto no Cais Comercial de Vitória quanto
em Capuaba e Paul Gusa. Esses procedimentos são realizados mensalmente por essa empresa
especializada e são acompanhados por técnicos da CODESA.
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No que diz respeito ao projeto piloto do Controle de Cães e Gatos na área do Porto de
Vitória, foi realizada a contratação de uma empresa especializada para remoção, castração,
tratamentos médicos e envio para abrigo de animais, como um projeto para analisar a
viabilidade de uma ação continuada. Essa ação visa atender à obrigação de controle e
prevenção de zoonoses, prevista na Lei Municipal de Vila Velha nº 3.500, de 18 de setembro
de 1998, e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 72, de 29 de dezembro de 2009, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe sobre o regulamento técnico que
objetiva a promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em território
nacional e nas embarcações que por ele transitem. A implantação do projeto ocorreu como
esperado e dez cães já foram resgatados e tratados. Porém, como o projeto era experimental e
a quantidade de animais era pequena, está em fase de elaboração um novo TR, buscando
tornar o trabalho contínuo.

2.15.2.4.

Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

A gestão ambiental dos portos administrados pela CODESA não segue a norma de
referência para estruturação de sistema de gestão ambiental conforme a Norma Brasileira
(NBR) ISO 14001 (ABNT, 2004). Assim, devem ser adotados procedimentos para atender à
mencionada norma, dispondo de uma ferramenta gerencial, ou seja, um sistema informatizado
para coleta, arquivamento, processamento e análise de dados e informações ambientais.
Em relação à articulação institucional da CODESA com as questões ambientais e
sociais, destacam-se as instituições intervenientes listadas na Tabela 78.
Tabela 78 – Principais instituições intervenientes na Gestão Ambiental, áreas de atuação ambiental e
interface com as atividades dos portos administrados pela CODESA
Instituição

Área de atuação ambiental

Interface portuária

Ibama

Execução da política ambiental
federal.

Licenciamento ambiental.
Fiscalização ambiental.

Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio)

UCs federais.

Restrições de ocupação e de uso do
solo.

IPHAN

Preservação do patrimônio histórico,
artístico, cultural e arqueológico.

Marinha do Brasil

Navegação marítima (água de lastro;
resíduos de navegação; inspeções
nas embarcações).

MAPA

Vigilância agropecuária.

Anvisa

Vigilância sanitária.

Polícia Federal
Tribunal de Contas da União (TCU)
e do Estado
Ministério Público
(Federal e Estadual)

Fiscalização e combate ao
contrabando.
Auditoria de processos de licitação
de entidades públicas federais, e
respectivos contratos e convênios.
Fiscalização da aplicação da lei.
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Licenciamento ambiental.
Restrições e oportunidades para
revitalização portuária.
Autorizações e documentações para
trânsito marítimo.
Vistorias às embarcações.
Gerenciamento de resíduos de risco à
saúde agropecuária.
Resíduos sólidos, efluentes líquidos e
fauna sinantrópica nociva.
Condições sanitárias de instalações.
Fiscalização e combate ao comércio
ilegal de resíduos perigosos e inertes.
Contratações de serviços e estudos
ambientais com recursos federais.
Licenciamento ambiental.
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Instituição

Área de atuação ambiental

Interface portuária
Destinação de cargas em perdimento
(passivo ambiental).
Revitalização do Porto; relação portocidade.
Proteção, conservação e recuperação
do meio ambiente.
Métodos e padrões de avaliação da
qualidade ambiental.
Planejamento, execução e controle
de projetos especiais e obras
relativas ao meio ambiente.

Órgãos ambientais municipais de
Vitória, Vila Velha e Aracruz

Fiscalização alfandegária; controle de
cargas em perdimento.
Destinação de uso de terrenos e
instalações da União.
Orientação das ações da sociedade
para o uso sustentável dos recursos
naturais e a melhoria da qualidade de
vida.
Gerenciamento das políticas
estaduais de Meio Ambiente e de
Recursos Hídricos.
Planejamento, coordenação,
execução, fiscalização e controle de
atividades de meio ambiente, dos
recursos hídricos estaduais e dos
recursos naturais federais cuja gestão
tenha sido delegada pela União.
Execução da política ambiental no
âmbito de competência municipal.

Prefeituras municipais de Vitória,
Vila Velha e Aracruz

Ordenamento territorial.
Tráfego urbano.

Organizações Não Governamentais
(ONG)

Defesa do meio ambiente.
Defesa de comunidades tradicionais.
Defesa da população.

Comunidades tradicionais
(pescadores, comunidades
indígenas)

Atividades econômicas e sociais.

Comunidade em geral

Atividades econômicas e sociais.

Receita Federal
Secretaria do Patrimônio da União
(SPU)

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
(SEAMA)

IEMA

Licenciamento ambiental.
Fiscalização ambiental.

Licenciamento ambiental.
Fiscalização ambiental.
Uso e ocupação do solo.
Relação PDZ e Plano Diretor Urbano.
Conflitos de tráfego e segregação.
Licenciamento ambiental.
Impactos ambientais da operação
portuária.
Uso compartilhado de território na
área de influência do Porto.
Conflitos entre atividades.
Uso compartilhado de território na
área de influência do Porto.
Conflitos entre atividades.

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.15.2.5.

Plano Anual de Gestão Ambiental

A COMAST não dispõe de um Plano Anual de Gestão Ambiental.

2.15.3. Licenciamento ambiental
A seguir apresenta-se a descrição da situação do licenciamento ambiental do Porto de
Vitória e terminais arrendados dentro da área do Porto.

2.15.3.1.

Licenças ambientais do Porto de Vitória

A regularização ambiental do Porto Organizado de Vitória, requerida ao IEMA do
Espírito Santo, ocorreu por meio da LAR nº 06/2014, emitida em 11 de fevereiro de 2014,
válida por 362 dias a contar da data do recebimento, ocorrido em 25 de fevereiro de 2014.
A LAR nº 06/2014 abrange o Cais de Vitória, o Cais de Capuaba, a retroárea de
Capuaba e o Cais de Paul. Da mesma maneira, faz parte do escopo da licença a atividade de
dragagem de manutenção do canal de acesso ao Porto, dos berços de atracação e das bacias
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de evolução. Ressalta-se que, no Porto de Vitória, as dragagens de manutenção são realizadas
pela Coordenação de Manutenção.
Na mesma data de emissão da LAR nº 06/2014, foi assinado o Termo de Compromisso
Ambiental nº 06/2014-IEMA (ESPÍRITO SANTO et al, 2014), firmado entre o IEMA e a CODESA,
que fixa o cumprimento das exigências contidas na LAR, de modo a adequar a operação do
empreendimento durante a vigência da licença. Essa licença estabelece condicionantes que
constituem o objeto da conformidade legal do Porto e, consequentemente, da gestão
ambiental. Destacam-se as que obrigam a Autoridade Portuária a:
























implantar na CODESA um sistema (software) de gestão de condicionantes
ambientais e acompanhamento de prazos;
apresentar os relatórios trimestrais de acompanhamento das condicionantes,
informando detalhadamente a situação de cada condicionante, os documentos
apresentados e recebidos;
implantar um programa de limpeza periódica do piso e, do mesmo modo,
sistemas de drenagem contemplando todos os berços, pátios, vias internas e
retroárea;
remover periodicamente os resíduos que eventualmente caírem no piso
durante as operações de carga e descarga, devendo-se deixar o cais
permanentemente limpo;
utilizar lonas entre o costado do navio e o cais para a retenção de produto que
acidentalmente venha a vazar dos grabs ou dos big bags em todas as
operações de carga e descarga de granéis sólidos;
controlar as emissões atmosféricas decorrentes das operações com granéis
sólidos a fim de evitar transtornos à população vizinha;
controlar e fiscalizar a velocidade dos veículos na área interna do Porto;
realizar o monitoramento de efluentes domésticos após a implantação da
estação de tratamento no Cais de Capuaba e no Cais de Paul;
executar o PMQA;
executar o PMQS;
executar o PMBA;
executar o PMBMQ;
executar o Programa de Monitoramento Sedimentológico na Área de Botafora Marinho;
executar PEA;
executar Programa de Comunicação Social;
apresentar uma proposta de programa para o monitoramento contínuo do
desembarque pesqueiro;
realizar o gerenciamento de resíduos sólidos;
manter as vias devidamente sinalizadas, pavimentadas e iluminadas;
dar continuidade ao Programa de Controle de Caminhões no Cais de Capuaba
e expandi-lo para o Cais de Vitória e o Cais de Paul;
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comunicar imediatamente o plantão da gerência de fiscalização do IEMA em
caso de acidentes operacionais que resultem em descarte de poluentes para o
meio ambiente;
realizar cerco preventivo durante o abastecimento de navios;
após a aprovação do Plano de Emergência Individual (PEI), realizar dois
simulados de resposta a derrames de óleo no mar por ano;
continuar coordenando e dando suporte à implantação e operacionalização do
Plano de Área (PA);
implementar o PGR;
implantar o Programa de Controle de Fauna Sinantrópica;
apresentar as complementações ao Relatório de Caracterização de Passivo
Ambiental do Cais de Capuaba;
executar as recomendações propostas no Relatório de Avaliação de Passivo
Ambiental no Cais de Paul;
informar ao IEMA o início e o término de cada dragagem de manutenção;
dispor de um sistema de rastreamento via satélite de dragas e batelões;
apresentar ao IEMA o Plano de Dragagem para a realização de dragagens de
manutenção;
executar o Programa de Monitoramento Batimétrico na área de dragagem e
de bota-fora;
realizar, anualmente, um monitoramento qualitativo da comunidade
bentônica na região do bota-fora e seu entorno;
apresentar ao IEMA o Relatório de Fiscalização da Dragagem ao final das
dragagens de manutenção (ESPÍRITO SANTO et al, 2014).

Os empreendimentos avulsos, como a ampliação e a construção de instalações
portuárias, têm um processo de licenciamento ambiental específico, com as respectivas
condicionantes a serem cumpridas. O atendimento às condicionantes dessas licenças é de
responsabilidade da COMAST, inclusive das obras cuja licença se dá sob a titularidade da
SEP/PR, como é o caso das obras de dragagem de aprofundamento e derrocagem ao longo do
canal de acesso ao Porto.
A Tabela 79 apresenta as informações das licenças e as autorizações ambientais
emitidas pelo IEMA para atividades do Porto de Vitória.
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Tabela 79 – Informações das licenças ambientais para empreendimentos e atividades do Porto de Vitória
Processo

Licença

Empreendimento/atividade

Recebimento

Vencimento

Situação atual

28595530

LAR nº
06/2014

Atividade portuária

25/02/2014

22/02/2015

Prorrogada
automaticamente

25360779

LO nº
132/2010

Dragagem de
aprofundamento

30/03/2010

30/03/2014

Prorrogada
automaticamente

25360779

LO nº 96/2012

Derrocagem de
116 mil m³

02/04/2012

02/04/2016

Prorrogada
automaticamente

65086953

LS nº 73/2014

Torre de Gerenciamento
de tráfego de
embarcações – Vila Velha

13/02/2014

12/02/2018

Vigente

64575594

LI nº 232/2014

Porto (Construção do
Berço 207)

25/11/2014

24/11/2018

Vigente

28595530

LI nº 165/2015

Implantação de portarias
automatizadas

10/11/2015

09/11/2019

Vigente

Nota: LI (Licença de Instalação); LS (Licença Simplificada); LO (Licença de Operação); LAR (Licença Ambiental de
Recuperação).
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA e IEMA (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.15.3.2.

Licenças ambientais dos arrendatários do Porto de Vitória

A Tabela 80 e a Tabela 81 apresentam informações referentes às licenças ambientais
dos arrendatários do Porto emitidas pelo IEMA.
Tabela 80 – Informações das licenças ambientais dos arrendatários do Porto de Vitória
Processo

Empresa

Licença

Atividade

Recebimento

Vencimento

Situação atual

25551086

Peíu
Sociedade
de
Propósito
Específico
– SPE S.A.
Prysmian
Surflex
Umbilicais
e Tubos
Flexíveis
do Brasil
S.A

LO nº
08/2014

Base de apoio para
atividades de pesquisa,
perfuração e produção de
petróleo e gás e para a
atividade portuária.

13/03/2014

12/03/2018

Válida

LI nº
64/2013

Laboratórios de testes, de
montagem e de gases
para pesquisa e
desenvolvimento de
tubos flexíveis.
Fabricação de mangueiras
termoplásticas, com e
sem carcaça metálica,
para cabos umbilicais,
laboratório de provas de
qualificação de cabos
umbilicais e de tubos
flexíveis de soldagem,
laboratório de ensaios de
recebimento de matériasprimas e tubos flexíveis.

14/05/2013

13/05/2017

Prorrogada
automaticamente

05/11/2014

04/11/2018

Válida

47605391

47605391

LO nº
253/2014

Fonte: IEMA (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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Tabela 81 – Informações das licenças ambientais dos arrendatários do Porto de Vitória
Processo

Empresa

Licença

22055428

Terminal de
Vila Velha
(TVV)

LO nº
346/2013

23117788

Prysmian
Surflex
Umbilicais e
Tubos
Flexíveis do
Brasil Ltda.

LO nº
240/2014

Atividade
Movimentação (carga e
descarga) de contêineres,
veículos, mármore,
granitos, produtos
siderúrgicos e cargas gerais
nos berços 203 e 204 do
Cais de Capuaba do Porto
de Vitória.
Fabricação, montagem de
tubos/tubulações flexíveis
para atividade de
exploração de petróleo,
associado diretamente à
estrutura portuária.

Recebimento

Vencimento

Situação atual

22/11/2013

21/11/2017

Válida

14/10/2014

06/08/2017

Prorrogada
automaticamente

Fonte: CODESA (2017a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Tabela 82 apresenta as informações referentes as licenças ambientais de áreas não
arrendadas no Porto de Vitória.
Tabela 82 – Informações das licenças ambientais de outros contratos
Processo

Empresa

Licença

23657154

Flexibras
Tubos
Flexíveis
Ltda.
Technip
Brasil –
Engenharia,
instalações
e apoio
marítimo
Ltda.

LO nº
271/2014

1925/2014

Rhodes S.A.

LMS nº
009/14

38129/2015

Polimodal
Transportes
e Serviços
Ltda.

LO nº 58/12

23249374

LI nº
164/2012
LO nº
224/2014

Atividade

Recebimento

Vencimento

Situação atual

Fabricação, montagem e
armazenamento de tubos
flexíveis destinados à
exploração de petróleo
Obras de aterro

08/10/2014

07/10/2018

Válida

06/09/2012

05/09/2016

Execução de serviços de
manuseio, controle,
estocagem e manutenção de
linhas flexíveis, bem como
carregamento e
descarregamento de navios
com linhas flexíveis e
acessórios.
Pátio de estocagem,
armazém ou depósito
exclusivo para grãos e outros
produtos alimentícios,
associados ou não à
classificação
(beneficiamento), incluindo
frigorificados.
Pátio de estocagem

08/10/2014

07/10/2018

Prorrogada
automaticamente
Válida

18/09/2014

19/09/2018

Válida

13/02/2012

16/03/2015

O licenciamento
foi transferido
para a Prefeitura
Municipal de Vila
Velha (protocolo
nº 38129/2015)

Fonte: IEMA (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.16. Segurança
Os aspectos relacionados à segurança portuária são descritos neste tópico, que é dividido
em duas subseções: certificação ISPS Code e mecanismos utilizados para a segurança patrimonial.

2.16.1. ISPS Code
O ISPS Code é o International Ship and Port Facility Security Code (Código Internacional
para Proteção de Navios e Instalações Portuárias). No Brasil, a certificação dos navios é
realizada pela Autoridade Marítima (Marinha do Brasil) e a das instalações portuárias pela
Comissão Nacional de Segurança Pública de Portos, Terminais e Vias Navegáveis
(CONPORTOS), da qual participam o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa (Marinha do
Brasil), o Ministério da Fazenda, e o Ministério das Relações Exteriores e Transportes.
Para que uma instalação possa ser certificada, o ISPS Code prescreve que deve ser
efetuada uma Avaliação de Risco que é submetida à Comissão Estadual de Segurança Pública
dos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CESPORTOS). Após a sua aprovação é elaborado um
Plano de Segurança, que também é submetido à Comissão para aprovação. Quando
implementadas as ações do Plano, a CESPORTOS, algumas vezes com participação da
CONPORTOS, realiza uma inspeção e, se a segurança do porto estiver aceitável, é emitida a
Declaração de Cumprimento. Em seguida à declaração, a instalação é certificada e incluída no
site da Organização Marítima Internacional (IMO – do inglês International Maritime
Organization), o que permite a divulgação internacional de sua certificação.
Na Tabela 83 são apresentados os terminais que possuem a Declaração de
Cumprimento do ISPS Code.
Tabela 83 – Certificação ISPS Code – informações acerca dos processos de certificação de cada terminal
na área do Porto Organizado
Nome / razão social

CNPJ

Deliberação

Renovação
da DC

CODESA

27.316.538/0001-66

35/04

-

Flexibras Tubos Flexíveis
Ltda.

28.910.529/0001-61

38/04

05/11/2013

Peiú Sociedade de
Propósito Específico – SPE
S.A.

02.385.710/0001-02

59/05

23/10/2013

TVV

02.639.850/0001-60

44/04

23/10/2013

Hiper Export Terminais
31.807.464/0001-38
61/05
23/10/2013
Retroportuários S.A.
Fonte: Dados obtidos durante a visita técnica. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Os acompanhamentos de certificação são realizados em conformidade com as
definições da CONPORTOS e da CESPORTOS.
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2.16.2. Plano de Segurança Pública
A finalização da obra de ampliação dos berços 101 e 102 do Cais Comercial, em 2013,
implicou na restituição do Estudo de Análise de Riscos (EAR) e do Plano de Segurança Pública
Portuária (PSPP) para o cumprimento do previsto na Resolução nº 37/2005 da CONPORTOS. A
atualização da EAR foi realizada por empresa contratada, e aprovada pela CONPORTOS,
através da Deliberação nº 545, de 9 de dezembro de 2015.
Posteriormente, iniciaram-se as obras de construção e ampliação do Berço 207 no Cais
de Capuaba, assim como a obra de implantação da Cadeia Logística Inteligente nos cais de
Capuaba e de Vitória. o que altera a sistemática do controle de acesso e a localização e a
estrutura das portarias, fatores que tornam necessária a realização de revisão do EAR e do
PSPP, pois estes ensejam a realização de revisão no EAR e no PSPP, conforme a Resolução nº
37 – CONPORTOS, de 21 de junho de 2005. Diante disso, a CODESA está preparando
procedimento licitatório para contratação de uma Organização de Segurança (OS).
Ressalta-se que as informações inerentes ao PSPP seguem critérios de
confidencialidade, conforme previsto no item 16.61 do Código ISPS, que é parte integrante da
Convenção SOLAS (do inglês – Safety of Life at Sea) emitida pela IMO.

2.16.2.1.

Segurança patrimonial

A segurança e o controle do acesso às áreas de uso público do Porto de Vitória estão
sob responsabilidade somente13 da Guarda Portuária (ligada à CODESA). Os agentes ligados à
Guarda Portuária são responsáveis pela segurança na área primária, trabalhando no controle
dos acessos, na segurança das cargas e em atividades complementares. A Guarda Portuária
dispõe de um circuito fechado de televisão (CFTV) e um sistema de controle de acesso, além
de viaturas, rádios comunicadores, detectores de metal, equipamentos de brigada de incêndio,
armas e algemas.
O Terminal Portuário Peiú (TPP) tem barreiras físicas de proteção em todo seu
perímetro e está equipado com sistema CFTV, com 42 câmeras fixas que fazem vigilância
interna de todo o terminal e de áreas adjacentes e cinco câmeras speed dome cuja função é a
vigilância móvel do perímetro. Toda e qualquer pessoa que queira acessar as dependências do
terminal deve fazer solicitação prévia, sendo o cadastro realizado na recepção, onde o
interessado assiste a um vídeo de segurança e recebe um crachá de identificação indicando a
área em que está autorizado a circular. O TPP está equipado com detectores de metais, rádios
UHF (do inglês – Ultra High Frequency)/VHF e sorteador para teste etílico.
No Terminal de Vila Velha (TVV) há um muro de alvenaria e uma cerca telada com
concertina em todo o perímetro. O controle de acesso é realizado por meio eletrônico com
catracas e torniquetes, três detectores de metal do tipo portal e leitores de cartão nas áreas
restritas. Sua central de monitoramento funciona 24 horas por dia e conta com 102 câmeras,

13

Desde 2014, por determinação judicial, a CODESA não possui mais nenhuma força de segurança terceirizada,
portanto todas as atividades inerentes à Segurança Portuária são realizadas pela Guarda Portuária.
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rádios de comunicação e Nextel. O TVV tem também uma equipe de vigilância armada e um
sistema de ronda eletrônica com 28 pontos no total.
O Terminal da Flexibras possui cercamento composto por um muro de alvenaria e
cerca metálica. Seu sistema de CFTV digital, de acordo com o PSPP, é formado por câmeras IP
(do inglês – Internet Protocol), servidor de armazenamento de imagens, servidor de
gerenciamento de câmeras IP e DVR (do inglês – Digital Video Recorder) com câmeras
analógicas distribuídas nas áreas perimetrais, vias de circulação interna, áreas restritas, áreas
administrativas e operacionais. O terminal possui uma central denominada Centro de Controle
de Operações de Segurança (CCOS), local onde são centralizadas todas as ações de
gerenciamento, comunicação e monitoramento das operações de segurança do terminal,
guarnecida por operadores de CFTV 24 horas por dia, dispondo também de uma viatura
pertencente à empresa contratada. O acesso à área é monitorado por um sistema de controle
eletrônico composto por servidores para o cadastramento, catracas bidirecionais e cancelas.

2.16.2.2.

Planos de emergência

A CODESA mantém planos estratégicos e de emergência e segurança. A Tabela 84
especifica cada um deles.
Tabela 84 – Plano Estratégico e de Emergência
Plano
Plano de
Contingência
à Saúde
Pública do
Porto de
Vitória
(PCSPPV)

PEI

Plano de
Ajuda Mutua
(PAM)

Situação atual

Abrangência

Atividades relacionadas

Em execução

Cais
Comercial
de Vitória,
Cais de Paul
e Cais de
Capuaba

Mapeamento e gestão
de base de dados para
acionamento em
situações de emergência

Em execução

Cais
Comercial
de Vitória,
Cais de Paul
e Cais de
Capuaba

São realizados
semestralmente
treinamentos e
simulados relacionados
ao PEI

Projeto

Região de
abrangência
das
empresas
portuárias
que farão
parte do
PAM.

Este plano encontra-se
em fase de estudo.
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Resumo
Definir procedimentos para
a Fase de Alerta de
ocorrência de doença e da
importância de saúde
pública estabelecendo
ações, limites de atuação e
normas de conduta técnica.
O PEI do Porto de Vitória
está estruturado para
garantir o controle efetivo
do derrame de óleo e de
outros produtos químicos
(lubrificantes) na área do
Porto Público.
O PAM encontra-se em fase
de planejamento, uma vez
que é necessário que os
demais planos estejam
devidamente homologados
e efetivamente
implantados, tanto os da
CODESA quanto os dos
demais entes que farão
parte do PAM.
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Plano

Situação atual

Abrangência

Atividades relacionadas

PGR

Em
execução/estu
do para
atualização

Cais
Comercial
de Vitória,
Cais de Paul
e Cais de
Capuaba

Relatórios semestrais
das ações de prevenção
das atividades de risco.

Plano de Ação
Emergencial
(PAE)

Em estudo

-

Este plano de encontra
em fase de estudo.

Plano de
Controle de
Emergência
(PCE)

Em execução

Cais
Comercial
de Vitória,
Cais de Paul
e Cais de
Capuaba

São realizados
treinamentos de
atualização dos
brigadistas e
semestralmente, são
realizados simulados
relacionados ao PCE.

Plano de Área
(PA)

Aguardando
aprovação/
homologação
do órgão
ambiental

Região de
abrangência
das
empresas
portuárias
que fazem
parte do PA.

Planejamento de
simulado para o primeiro
semestre de 2018.

Resumo
O PGR da CODESA foi
elaborado pela empresa
com o objetivo de definir as
atividades e os
procedimentos a serem
adotados durante a
realização das atividades no
Porto Organizado de
Vitória, visando prevenir,
controlar e reduzir os riscos
identificados na Análise de
Risco, bem como promover
uma sistemática voltada
para o estabelecimento de
orientações gerais de
gestão.
Documento norteador da
Unidade, a fim de que
possam ser gerenciadas as
questões relativas à forma
de atendimento a
emergências reais e
potenciais.
O PCE apresenta os
procedimentos de resposta
às situações emergenciais
que eventualmente possam
vir a ocorrer nas instalações
do Porto e define as
atribuições e as
responsabilidades dos
envolvidos, de forma a
propiciar as condições
necessárias para o pronto
atendimento às
emergências por meio do
desencadeamento de ações
rápidas, seguras e
estruturadas.
A elaboração do Plano de
Área está prevista no
Decreto Federal nº
4.871/2003 e tem como
principal objetivo integrar
os PEIs para o adequado
combate à poluição por
óleo em área com
concentração de portos,
instalações portuárias,
terminais, dutos,
plataformas e instalações
de apoio portuário.

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.17. Acessos internos
Nesta seção são apresentadas as vias de circulação do Porto, os acessos terrestres
(rodoviário e ferroviário) internos ao Porto e seus respectivos portões de acesso.

2.17.1. Vias de circulação rodoviária
São consideradas vias de circulação rodoviária internas ao Porto os acessos a partir dos
portões de entrada de cada terminal, que, para melhor compreensão, foram numerados de 1 a
7 neste documento. O Acesso 1 está localizado na Ilha de Vitória, e os demais acessos
localizados em Vila Velha, como pode ser observado na Figura 68.
Figura 68 – Localização dos portões de acesso ao Porto de Vitória

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.17.1.1.

Acesso 1

Localizado na Ilha de Vitória, o Acesso 1 refere-se às vias existentes desde a entrada do
Terminal da Flexibras até o Cais Público, a partir da Av. Jurema Barroso. A via interna do Cais
Público é pavimentada com piso intertravado de concreto e encontra-se em boas condições.
Há também uma área de estacionamento que possui pavimento asfáltico. As vias internas a
partir do Acesso 1 estão identificadas na Figura 69.
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Figura 69 – Acessos internos e externos – Acesso 1

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.17.1.2.

Acesso 2

No Acesso 2 encontra-se o portão da Prysmian, empresa fabricante de tubos flexíveis e
umbilicais. Parte de sua área é arrendada. Pelo mesmo caminho, tem-se acesso a esta área
particular alugada pela Flexibras para a armazenagem de bobinas (representada na Figura 70
pelo ponto A), e ao portão da Oiltanking Terminais (representado pelo ponto B). Os três
acessos se dão a partir da Rua Vila Isabel. A Figura 70 ilustra esses acessos.
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Figura 70 – Vias internas – Acesso 2

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.17.1.3.

Acesso 3

O Portão 3 dá acesso ao Terminal Ferro-Gusa e fica localizado na Av. Anézio José Simões.
Essa entrada é utilizada por veículos de pequeno porte. A Figura 71 ilustra o portão de acesso.
Figura 71 – Portão – Acesso 3

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.17.1.4.

Acesso 4

O Portão 4 é o pórtico principal da margem de Vila Velha, controlando a entrada e a
saída de caminhões, ônibus e automóveis que se dirigem aos terminais portuários TVV, CPVV,
Peiú e aqueles administrados pela CODESA. O controle dos portões pertencentes a esse
pórtico fica a cargo da guarda portuária, que realiza as conferências documentais e direciona
os motoristas para os respectivos pórticos dos terminais.
O pórtico em questão apresenta um portão de entrada e outro de saída e não oferece
nenhuma tecnologia de controle de acesso. A Figura 72 ilustra as vias internas.
Figura 72 – Portões e vias internas – Acesso 4

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.17.1.5.

Acesso 5

O Portão 5, localizado na Av. Capuaba, dá acesso ao Cais de Capuaba, ao Cais de Paul e
ao pátio de armazenagem. Para acessar o Cais de Paul existem outros dois portões, um interno
e outro externo, localizados na Rua da Lancha, apenas para veículos de cargas de pequeno e
médio portes. Nessa mesma rua há outro portão para acesso de veículos de passeio.
Os portões de acesso e as vias internas estão identificados na Figura 73.
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Figura 73 – Portões e vias internas – Acesso 5

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As vias internas apresentadas são todas pavimentadas, porém irregulares, pois a
pavimentação é feita com placas de concreto, asfalto e piso intertravado de concreto. Em
geral, consideram-se regulares as condições de conservação das vias. As situações descritas
podem ser visualizadas na Figura 74.
O TPP, localizado no Cais de Paul, tem cerca de 1,5 quilômetro de vias internas, com 6
metros de largura, em bom estado de conservação, nas quais a velocidade permitida é limitada
a 20 km/h. O estacionamento interno do TPP tem capacidade para 20 carros e 45 caminhões. A
Figura 74 mostra as condições das vias internas.
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Figura 74 – Condições das vias internas – Acesso 5

Fonte: Imagens fornecidas pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Próximo ao portão de saída, existem duas balanças para pesagem de caminhões. Nessa
região é frequente a formação de filas devido à grande quantidade de caminhões que circula
no Porto. Os locais encontram-se destacados na Figura 75.
Figura 75 – Balanças rodoviárias – Acesso 5

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.17.1.6.

Acesso 6

O Portão 6, localizado na Av. Capuaba, dá acesso ao TVV. Suas vias internas são
pavimentadas com piso intertravado de concreto e encontram-se em boas condições. As vias
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têm 3 metros de largura e sentido de fluxo reversível, com velocidade permitida de 5 km/h. Na
Figura 76 pode-se observar esse acesso.
Figura 76 – Portão e vias internas – Acesso 6

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.17.1.7.

Outros acessos

A Av. Capuaba também dá acesso aos terminais secos da Hiper Export e da Polimodal,
como pode ser observado na Figura 77.
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Figura 77 – Acessos Hiper Export e Polimodal

Fonte: Google Earth (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.17.2. Vias de circulação ferroviária
No Porto de Vitória, o acesso ferroviário é restrito às instalações localizadas na
margem de Vila Velha. Os terminais que possuem malha ferroviária em sua retroárea são o
Cais de Capuaba (Cais Público e TVV) e o Cais de Paul (Ferro-Gusa e TPP). A extensão da
ferrovia dentro das instalações da TVV é de 600 metros, e no TPP de 288 metros. Ambos
possuem bitola métrica (como em todo o perímetro do Porto), e o limite de velocidade é de
5 km/h. A Figura 78 ilustra a vias ferroviárias na retroárea da TVV.
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Figura 78 – Ferrovia na retroárea da TVV

Fonte: Imagem obtida em visita técnica.

Em outubro de 2014, a CODESA iniciou as operações em sua pera ferroviária. A
expectativa é que diversos produtos sejam movimentados por esse modal, por se tratar de
uma alternativa de transporte boa parte das vezes mais econômico e, além disso, reduzir o
número de carretas nas estradas e no entorno portuário.
A área interna da pera ferroviária é utilizada para armazenagem, totalizando uma
retroárea de aproximadamente 250 mil m² de propriedade da CODESA. Da mesma forma,
contêm silos e instalações arrendadas, para que outros terminais cuja malha ferroviária não
alcança diretamente sua área também possam usufruir desse modal para transporte de
algumas cargas. A Figura 79 mostra os acessos internos e externos das vias ferroviárias.
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Figura 79 – Acessos internos e externos ferroviários

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.18. Acessos terrestres
Neste tópico é apresentada a descrição dos acessos rodoviários e ferroviários ao Porto
de Vitória.

2.18.1. Acessos rodoviários
O diagnóstico do acesso rodoviário é divido em dois tópicos: conexão com a
hinterlândia e entorno portuário.

2.18.1.1.Conexão com a hinterlândia
Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Transporte (CNT, 2014), o estado do
Espírito Santo tem 3.479 km de estradas pavimentadas. Destes, 1.053 km são de jurisdição
federal e 2.399 km de jurisdição estadual. A conexão rodoviária do Porto de Vitória com a sua
hinterlândia se dá por meio da BR-101, da BR-262 e da ES-080. Na Figura 80 é possível
identificá-las nas imediações do Porto.
Figura 80 – Conexão com a hinterlândia do Porto de Vitória

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.18.1.1.1.

BR-101

A BR-101 estende-se por mais de 4,5 mil km, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul,
cortando o País longitudinalmente. Toda a extensão do trecho no território do Espírito Santo
(458,4 km) encontra-se concedida à Eco101 Concessionária de Rodovias S.A. – situação formalizada
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por meio do Contrato de Concessão celebrado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) em 2013, o qual foi baseado no Edital nº 001/2011. O contrato prevê concessão de 25 anos
prorrogáveis por igual período. A Figura 81 ilustra o mapa da BR 101.
Figura 81 – Mapa da BR-101 – trecho Espírito Santo

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo o DNIT ([2015]), atualmente, a maioria da malha é de pista simples
pavimentada, no entanto existem trechos duplicados. É o caso da divisa da Bahia com o
Espírito Santo, do Km 0 ao Km 32,4; do trecho que se estende do Km 256,1 ao Km 270,9; e
também do Km 294 ao Km 305,2 – este último localizado nas imediações do município de
Vitória. A Figura 82 ilustra alguns trechos da BR 101 no estado do Espírito Santo.
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Figura 82 – Imagens da BR-101 – trecho Espírito Santo

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Apesar de a via ser predominantemente de pista única, existe a previsão para sua total
duplicação durante o período de concessão. O contrato prevê a execução parcial dessas obras,
em que os primeiros trechos devem ser concluídos entre o final do quarto ano de concessão
até o final do vigésimo terceiro ano, ou ainda na ocasião do alcance da capacidade de tráfego
máxima. Pelo critério de capacidade máxima é possível também a execução de faixas
adicionais em trechos já duplicados.

2.18.1.1.2.

BR-262

A BR-262 é uma rodovia transversal que tem início em Vitória, atravessa Minas Gerais e
sua capital Belo Horizonte, passa pelo estado de São Paulo, por Campo Grande, e termina na
cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, divisa do Brasil com a Bolívia. Sua extensão total é
de 2.295 km, dos quais 195,5 km estão no estado do Espírito Santo. A rodovia possui um trecho
coincidente com a BR-101, localizado na cidade de Viana (ES), conforme destacado na Figura 83.
Figura 83 – Imagens da BR 262 – trecho Espírito Santo

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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De acordo com informações do DNIT ([2015]), a via é duplicada do Km 0 até o Km 15,9.
A partir desse trecho, a rodovia passa a ser de mão única até a divisa com o estado de Minas
Gerais, no Km 196,4. Toda a sua extensão está sob administração pública.
A rodovia conflita com a cidade em vários trechos na região metropolitana de Vitória,
principalmente no munícipio de Cariacica, na altura do Bairro Campo Grande. Nesse trecho as
pistas estão em boas condições e são divididas por um canteiro central. No trecho entre a BR101 e o entroncamento com a ES-060, a rodovia é duplicada e tem duas faixas por sentido. Do
entroncamento entre as rodovias estaduais até a Avenida Brasil, na cidade de Vila Velha, a
rodovia possui três faixas por sentido. Nos demais trechos, a BR-262 tem pista simples e
acostamentos em ambos os lados. A sinalização vertical está em boas condições, e a horizontal
consideravelmente desgastada em alguns trechos. Nos trechos em aclive, existe a terceira
faixa adicional. A Figura 84 mostra alguns trechos da BR-262 no estado do Espírito Santo.
Figura 84 – Imagens da BR-262 – trecho Espírito Santo

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.18.1.1.3.

ES-080

A Rodovia Estadual ES-080 é radial e conecta a capital Vitória ao norte do estado do
Espírito Santo, até o povoado de Córrego Ribeirinho, e tem cerca de 260 quilômetros de
extensão. A Figura 85 ilustra o mapa da rodovia ES -080 que atravessa todo o estado.
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Figura 85 – Mapa – Rodovia ES-080

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), a rodovia
é pavimentada em sua maior parte, conta com trechos em leito natural e outros somente
planejados. A Figura 86 exibe as condições da Rodovia ES-060 em diferentes localidades.
Figura 86 – Condições da Rodovia ES-060

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.18.1.2.Qualidade dos acessos
A qualidade dos acessos rodoviários pode ser analisada por meio das informações
obtidas nos relatórios da CNT, a qual averigua e classifica trechos rodoviários segundo os
critérios de pavimento, sinalização e geometria.
A Pesquisa CNT de Rodovias (2014) avaliou 98.475 quilômetros de vias pavimentadas no
Brasil, classificando-as em cinco níveis: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. A avaliação das rodovias
que fazem a conexão do Porto de Vitória com sua hinterlândia é apresentada na Tabela 85.
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Tabela 85 – Classificação das rodovias de acesso a Vitória
Rodovia

Extensão pesquisada

BR-101

Classificação CNT
Estado geral

Pavimento

Sinalização

Geometria

464 km

Bom

Ótimo

Regular

Bom

BR-262

195 km

Regular

Ótimo

Ruim

Regular

ES-080

88 km

Ruim

Regular

Ruim

Ruim

Fonte: CNT (2014). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 87 apresenta o mapa rodoviário do estado do Espírito Santo no ano de 2013.
Figura 87 – Mapa rodoviário do Espírito Santo (2013) – Região de Vitória

Fonte: DNIT (2013a). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.18.1.3.Capacidade dos acessos
Para estimar a capacidade rodoviária, fez-se uso da metodologia proposta pelo
Highway Capacity Manual (HCM) (TRB, 2000). A metodologia do HCM consiste em um
conjunto de técnicas para estimar a capacidade e determinar o nível de serviço (LOS – do
inglês Level of Service) para os diferentes tipos de rodovias. Para tanto, são utilizados os dados
de volume de tráfego, composição do tráfego, dimensões da via e relevo.
A capacidade de uma rodovia, além de suas características de infraestrutura, está
relacionada à velocidade e ao fluxo de veículos que trafegam por ela, em uma dada unidade de
tempo, geralmente utiliza-se a média de uma hora. A capacidade rodoviária, como já
mencionado anteriormente, pode ser interpretada por meio do LOS, que é classificado em A,
B, C, D, E e F, indicando o quão próximo da capacidade a rodovia está operando.
O nível de serviço E significa que o volume de veículos alcançou a capacidade da
rodovia durante o horário de pico. Portanto, o nível F representa que a rodovia está operando
com um fluxo de veículos acima de sua capacidade. Para estimar a capacidade, devem ser
utilizados os valores de fluxo de tráfego da hora-pico, que representam o pior nível de serviço
que aquele trecho da rodovia opera.
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Para a análise da capacidade dos acessos rodoviários, foram utilizados os dados do
Plano Mestre do Porto de Vitória (BRASIL, 2012b; 2015c). A Tabela 86 apresenta de forma
simplificada a classificação do LOS adotada no Plano Mestre.
Tabela 86 – Classificação do nível de serviço (LOS) em rodovias
LOS

Avaliação

LOS A

Fluxo livre

LOS B

Fluxo razoavelmente livre

LOS C

Fluxo estável

LOS D

Próximo ao fluxo instável

LOS E

Fluxo instável

LOS F

Fluxo congestionado
Fonte: Brasil (2015c).

Por conta das diferentes características dos trechos rodoviários de acesso a Vitória,
essas rodovias tiveram sua capacidade calculada através de uma segmentação que pode ser
visualizada na Figura 88.
Figura 88 – Trechos nomeados conforme o Sistema Nacional de Viação (SNV)

Fonte: Google Maps (2015) e DNIT (2013b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A Tabela 87 descreve algumas características utilizadas no cálculo de capacidade
rodoviária, considerando a homogeneidade de cada trecho.
Tabela 87 – Características das rodovias BR-101 e BR-262
Segmento

Características
Trecho SNV

BR-101-1

BR-101-2

BR-101-3

BR-262-1

BR-262-2

101BES2270

101BES2330

101BES2390

262BES0030

262BES0070

1

2

1

3

1

3,5

3,6

3,5

3,5

3,5

≥1,2; <1,8

2

≥0,6; <1,2

≥1,2; <1,8

≥1,2; <1,8

-

0,6

-

0,3

-

Ondulado

Plano

Ondulado

Plano

Ondulado

80

60

80

60

80

Número de faixas por
sentido
Largura de faixa (m)
Largura de acostamento
externo (m)
Largura de acostamento
interno (m)
Tipo de terreno
Velocidade máxima
permitida (km/h)

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Uma vez que ambas as rodovias estão passando por obras de duplicação, foram
realizados os cálculos do nível de serviço considerando a duplicação concluída. Para tanto,
foram utilizados os dados apresentados na Tabela 88.
Tabela 88 – Características das rodovias BR-101 e BR-262 com a duplicação
Características
Número de faixas por
sentido
Largura de faixa (m)
Largura de acostamento
externo (m)
Largura de acostamento
interno (m)
Tipo de terreno
Velocidade máxima
permitida (km/h)

Segmento
BR-101-1

BR-101-2

BR-101-3

BR-262-1

BR-262-2

2

3

2

3

2

3,6

3,6

3,5

3,5

3,6

2,0

2,0

2,0

≥1,2; <1,8

2,0

0,6

0,6

0,6

0,3

0,6

Ondulado

Plano

Ondulado

Plano

Ondulado

80

80

80

60

80

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Outro dado utilizado no cálculo do LOS é o Volume Médio Horário (VMH) estimado.
Nessa análise foram considerados os VMHs estimados para os anos de 2014 e 2030.
Tabela 89 – VMHs estimados para os trechos em análise
Segmento
Ano
BR-101-1

BR-101-2

BR-101-3

BR-262-1

BR-262-2

2014

1.203

2.629

668

2.015

906

2030

3.097

6.774

1.713

5.184

2.332

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O trecho denominado BR-101-1 situa-se mais ao norte da região metropolitana de
Vitória. Atualmente, a rodovia opera próximo ao limite de sua capacidade (nível D). O trecho
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BR-101-2, localizado no contorno de Vitória, em condições normais de tráfego, apresenta nível
de serviço que varia entre B e C. Por outro lado, nos horários de pico, a capacidade já se
encontra excedida, e, mesmo com as melhorias propostas, verifica-se que o limite de
capacidade (Nível D) deverá ser atingido antes do final do horizonte de projeto.
O trecho BR-101-3 encontra-se mais ao sul dentre os segmentos analisados e é,
também, o trecho com menor volume de tráfego. Por este motivo, tem a melhor relação
demanda/capacidade, apresentando nível de serviço C para condições normais até 2022 e
nível A após esse ano, em função da duplicação. Em horários de pico, a situação é menos
favorável, todavia se entende que não é alarmante, visto que a duplicação será suficiente para
restabelecer níveis de serviço adequados nestes intervalos críticos, atingindo o limite entre os
níveis B e C ao final do horizonte projetado.
O trecho BR-262-1 apresenta a maior urbanização dentre os trechos analisados e
recebe praticamente todos os caminhões oriundos do Porto e com destino ao Porto. Apesar
disso, dispõe de três faixas de tráfego, acomodando de maneira satisfatória o tráfego em
condições normais ao longo do horizonte projetado. Como não há previsão de quaisquer obras
de ampliação da capacidade de tráfego, a tendência é de que em horários de pico a
capacidade seja futuramente excedida.
O trecho BR-262-2 localiza-se mais a oeste dentre os analisados e faz conexão com
grande parte da hinterlândia do Porto de Vitória, por se ligar ao estado de Minas Gerais. Os
volumes de tráfego são relativamente baixos, mas ainda assim a capacidade é excedida em
horários de pico, principalmente em função do terreno ondulado onde está situado o trecho. A
duplicação do trecho entre a cidade de Viana e o município de Marechal Floriano, na divisa dos
estados do Espírito Santo e Minas Gerais estão no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
iniciaram em 2017, com prazo de término em 2019. O Volume Médio Diário horário (VMDh)
atingirá o limite entre os níveis D e E antes do final das obras, de modo que o salto de capacidade
será de fundamental importância para que a rodovia comporte o tráfego futuro previsto.

2.18.1.4. Investimentos futuros
A concessionária Eco101, além de operar e realizar a manutenção da BR-101, é
responsável pela duplicação de todo o trecho concedido até o final do contrato, em 2038.
Estão previstos investimentos em cerca de R$ 3,2 bilhões em todo o período de concessão.
Quanto à ES-080, o trecho entre as cidades de Santa Leopoldina e Santa Teresa que
não se encontra pavimentado está incluído no Programa de Ampliação e Reabilitação da Rede
Rodoviária do Estado. Ao todo, 21,4 quilômetros deverão receber pavimentação asfáltica.
Além disso, para evitar situações críticas, já existem algumas intervenções para a
melhoria do acesso rodoviário ao Porto de Vitória. Há previsão de diversas obras, algumas das
quais se encontram em execução.
A CODESA, juntamente com as prefeituras da região da Grande Vitória, o Governo do
Estado e o Governo Federal, está promovendo modificações viárias, como o projeto Portal Sul,
que pretende ligar o portão de acesso ao Porto à segunda ponte. A principal proposta do Portal
Sul é separar o fluxo de caminhões do Porto dos outros veículos. Segundo a Prefeitura Municipal
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de Vitória (2014), a ideia é permitir que os caminhões tenham acesso 24 horas por dia ao Porto.
Salienta-se que estudos estão sendo efetuados para readequar o traçado viário da região.

2.18.1.5.Acesso ao entorno portuário
Na análise dos entornos portuários, busca-se descrever a situação atual das vias de
acesso ao Porto, apresentando os trajetos percorridos pelos caminhões que transportam as
cargas do Porto e para o Porto. Para melhor compreensão, esta seção foi dividida em duas
subseções: acessos à margem esquerda (município de Vitória), e acessos à margem direita
(município de Vila Velha).

2.18.1.5.1.

Acessos à margem esquerda (Vitória)

Os acessos à margem esquerda possibilitam a chegada ao Cais Comercial e ao Terminal
Flexibras. Esta área do Porto localizada na Ilha de Vitória encontra-se próxima a áreas com forte
tráfego urbano, como a rodoviária, um hospital e o Palácio Anchieta, sede do Governo do
Estado. Nesta subseção são apresentados três acessos: acesso pela Ponte Pres. Costa e Silva
(Segunda Ponte), acesso pela Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes) e acesso pela Av. Jerônimo
Monteiro. A Figura 89 ilustras os acessos ao Cais Comercial e ao Terminal da Flexibras.
Figura 89 – Acessos à margem esquerda

Fonte: Brasil (2015c).

As pontes Pres. Costa e Silva e Florentino Avidos dão acesso a partir da porção
continental. Com algumas exceções, o fluxo de cargas ocorre pela Ponte Pres. Costa e Silva.
A Av. Jerônimo Monteiro possibilita o acesso a partir do interior da Ilha de Vitória,
passando pelo centro da cidade, que está sujeito a restrições que impossibilitam o tráfego de
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caminhões de cargas pesadas. Por esta razão, o trecho não fará parte da análise; no entanto,
pode ser observado na Figura 90.
Figura 90 – Acessos Av. Jerônimo Monteiro

Fonte: Brasil (2015c).

2.18.1.5.2.

Acesso Ponte Pres. Costa e Silva (Segunda Ponte)

O acesso pela Ponte Pres. Costa e Silva tem início na BR-262, que no começo do trecho
analisado possui quatro pistas por sentido, devidamente sinalizadas e pavimentadas. A
condição de conservação do pavimento é regular e não há acostamentos e nem canteiros para
a divisão dos sentidos. Devido à urbanização, existem semáforos em inúmeros cruzamentos.
Ao adentrar na Segunda Ponte, o número de pistas reduz-se para duas por sentido, as
quais possuem pavimento em condições semelhantes ao trecho da BR-262. Os sentidos são
divididos por barreiras do tipo new jersey. Após a ponte, o trajeto tem continuidade pela Av.
Alexandre Buaiz, que tem três pistas por sentido em condições regulares de conservação e
grande incidência de trincas. Nota-se a ausência de acostamento, mas as sinalizações vertical e
horizontal são adequadas e apresentam em excelentes condições.
Seguindo pela Av. Alexandre Buaiz, no início da Av. Jurema Barroso, encontra-se o
portão que dá acesso ao Cais Comercial e ao Terminal Flexibras. A Figura 91 indica os acessos à
Ponte Presidente Costa e Silva.
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Figura 91 – Acesso Ponte Presidente Costa e Silva

Fonte: Brasil (2015c).

2.18.1.5.3.

Acesso Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes)

O acesso pela Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes) também tem início na BR-262,
cujas características foram descritas no subitem anterior. O caminho segue em direção ao
bairro São Torquato pela Av. Francisco Lacerda de Aguiar, que é uma avenida de mão única
com duas pistas, cujo pavimento em concreto betuminoso encontra-se bastante deteriorado,
além de apresentar trincas e remendos. O acesso não possui sinalização horizontal, dessa
forma ficam omitidos os limites da pista, porém se percebe a presença de acostamento devido
aos veículos estacionados em sua margem.
No fim da avenida, fazendo a conversão à esquerda, encontra-se o acesso à Avenida
Anézio José Simões, com características semelhantes à pista anteriormente analisada, no
entanto com o pavimento em melhor estado de conservação. Após uma conversão à direita
está a Av. Senador Robert Kennedy, que dá acesso à Ponte Florentino Avidos. O trecho da
ponte constitui um gargalo, pois possui uma faixa apenas por sentido. A sinalização e a
pavimentação estão em bom estado. A estrutura da ponte é metálica e tem passarelas
adjacentes utilizadas para a passagem de ciclistas e pedestres.
A próxima via, Rua Querubino Costa, tem características semelhantes às da ponte
quanto a sua dimensão e pavimento. O trajeto segue pela Av. Alexandre Buaiz, e continua pelo
mesmo caminho já apresentado no acesso pela Ponte Pres. Costa e Silva, conforme
apresentado na Figura 92.
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Figura 92 – Acesso Ponte Florentino Avidos

Fonte: Brasil (2015c).

2.18.1.5.4.

Considerações dos acessos à margem esquerda

O entorno rodoviário constitui um gargalo de infraestrutura terrestre para o Porto de
Vitória. A área do porto localizado na Ilha de Vitória encontra-se próximo a polos geradores de
viagem, como a rodoviária, o hospital e o Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, e as
mesmas vias de acesso ao porto são utilizadas para o acesso ao centro da cidade.
Os acessos apresentados (Ponte Pres. Costa e Silva e Ponte Florentino Avidos) ligam-se
nas proximidades da Rodoviária de Vitória, a mais movimentada do estado, fazendo com que
os caminhões dividam espaço com os ônibus interestaduais. As pontes, por serem as principais
ligações entre o município de Vitória (ilha) e os de Vila Velha e Cariacica (região continental),
recebem intenso tráfego urbano e fluxo de ônibus intermunicipais. Diante disso, foram
estipuladas restrições para o tráfego de veículos pesados em horários comerciais. Atualmente,
o tráfego de cargas fica impossibilitado das 7:00 às 9:00 e das 17:00 às 19:00. Dessa forma,
conflitos decorrentes do alto volume de veículos são atenuados. Destaca-se também o grande
número de pedestres e ciclistas próximo ao portão de acesso ao Cais Comercial, no início da
Avenida Jurema Barroso.
O projeto do Portal Sul, como já citado no subitem 3.18.1.1.6, sobre investimentos
futuros, tem como objetivo separar o fluxo de caminhões do porto do tráfego urbano,
permitindo assim que os caminhões tenham acesso ao porto 24 horas por dia, amenizando
consideravelmente o impacto no tráfego de cargas desta região.

2.18.1.5.5.

Acessos à margem direita (Vila Velha)

Os acessos à margem direita possibilitam a chegada aos terminais do Porto de Vitória
situados no município de Vila Velha. São apresentadas duas principais rotas de acesso, aqui
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chamadas de Acesso São Torquato e Acesso Avenida Capuaba. O acesso tem início na BR-262,
dividindo-se na intersecção desta com a Rodovia Carlos Lindenberg, que acontece em dois
níveis, conhecida como Ponte do Príncipe. Neste trecho os acessos às margens direita e
esquerda do porto se confundem, apresentando um grande volume de tráfego. Na Figura 93 é
apresentado o acesso à margem direita e suas divisões. O acesso em vermelho é denominado
Acesso Torquato e o acesso em laranja Acesso Avenida Capuaba.
Figura 93 – Acessos à margem direita

Fonte: Brasil (2015c).

2.18.1.5.5.1.

Acesso São Torquato

O Acesso São Torquato, a partir da BR-262, é semelhante ao Acesso Ponte Florentino Avidos,
passando pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar e pela Avenida Senador Robert Kennedy, deve-se,
ao invés de seguir pela ponte, fazer a conversão à direita na Rua Vila Isabel, onde se encontram os
portões da Prysmian, Oiltanking e Terminal de Granéis Líquidos São Torquato.
Há também um acesso ao Cais de Paul onde estão dois terminais: Terminal de Peiú e o
Terminal de Ferro-Gusa (a direita da Avenida Senador Robert Kennedy, tomando a Avenida
Anézio José Simões). No entanto, o acesso é restrito a veículos acima de 13 toneladas, o que
inviabiliza a movimentação de veículos de carga por este portão. Tal fato não prejudica as
operações dos terminais, pois estes utilizam o acesso da Avenida Capuaba e também a ferrovia
em suas operações. A Figura 94 apresenta os acessos a São Torquato.
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Figura 94 – Acesso São Torquato

Fonte: Brasil (2015c).

2.18.1.5.5.2.

Acesso Avenida Capuaba

Por meio da Avenida Capuaba, é possível acessar os terminais CPVV, TVV, TPP, Cais de
Capuaba, Cais de Paul, dentre outras instalações presentes na retroárea do porto. A partir da
BR-262, o acesso tem continuidade pela Rua Manoel Gilson da Silva, onde, após uma
conversão à direita, encontra-se a Avenida Senador Robert Kennedy. Esta via dispõe de uma
faixa por sentido, sem acostamento e com pavimentação e sinalização em estado de
conservação ruim, caracterizada pelo intenso tráfego de caminhões. Após uma intersecção em
Y com a Rodovia Carlos Lindenberg a via passa a se chamar Rua Iracy Corteletti, em seguida,
Avenida Rio Marinho, ambas com duas faixas e sentido único.
Na altura da Rua Pedro Gonçalves Laranja, virando à esquerda, está o acesso à Avenida
Capuaba, onde encontram-se estabelecimentos comerciais com constante entrada e saída de
veículos da via, causando congestionamentos. A via tem duas faixas por sentido, separadas por
um canteiro central. A sinalização horizontal está apagada e o pavimento é antigo,
apresentando desgaste, trincas e diversos remendos. A próxima via é a Rodovia Carlos
Lindenberg, que permite maior vazão ao fluxo de veículos devido às três faixas por sentido e à
melhora substancial das condições de pavimento e sinalizações vertical e horizontal.
O trajeto chega à Avenida Capuaba após adentrar um viaduto na altura da Rodovia
Darly Santos, apresentando grandes alterações em suas condições ao longo de sua extensão.
No início, o trajeto dispõe de duas faixas por sentido, divididas por barreiras New Jersey,
depois do primeiro semáforo, percebe-se que o estado de conservação da via piora
significativamente, tanto no que diz respeito à sinalização quanto ao pavimento. Uma possível
justificativa para essa situação é a concentração de caminhões com destino ao Porto. Após a
rótula, entre a Avenida Capuaba e a Avenida Jerônimo Monteiro, nota-se a ausência de
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sinalização. Nas proximidades da ponte sobre o Rio Aribiri, observa-se um gargalo, pois a via
passa a ter apenas uma faixa por sentido. Além disso, a ponte é estreita e não há passarela
adequada para pedestres ou ciclistas, que invadem as faixas de tráfego de veículos.
Após a ponte, a Avenida Capuaba volta a ter quatro faixas de tráfego, apresentando,
no entanto, dois sentidos de tráfego em cada um dos lados da via, de modo a segregar o
tráfego da comunidade, que ocupa o lado oeste, e o tráfego do porto, no lado leste. O lado
oeste, dedicado ao trânsito da comunidade, em diversos trechos é utilizado como
estacionamento por caminhoneiros e moradores da região. No lado leste, o pavimento passa a
ser do tipo rígido com placas de concreto. Este trecho de tráfego é curto, já que pouco depois
da comunidade, tem início a área dos pátios do porto, a partir de onde a via recebe quase que
exclusivamente o tráfego portuário. Os portões de acesso aos terminais do porto encontramse no final desse trecho.
O trajeto de acesso descrito acima é apresentado na Figura 95.
Figura 95 – Acesso Avenida Capuaba

Fonte: Brasil (2015c).

2.18.1.5.6.

Considerações do acesso à margem direita

O trecho inicial na BR-262 é comum aos acessos das duas margens, tanto da margem
direita quanto da margem esquerda, apresentando um grande volume de tráfego. Por essa
região, passa também a Rodovia Carlos Lindenberg, que é uma das principais conexões entre
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Vila Velha e Vitória, por meio da Ponte Presidente Costa e Silva (Segunda Ponte), principal rota
de caminhões até o cais comercial; e também dá acesso à Ponte Florentino Avidos (Cinco
Pontes). Por esses motivos, a via recebe diariamente um grande volume de veículos de
passeio, de caminhões e de transporte coletivo, resultando em filas e atrasos nas viagens.
O Acesso São Torquato poderia ser uma opção para o fluxo de caminhões até o Cais de
Paul, todavia, o portão é restrito a veículos de até 13 toneladas, fator que inviabiliza a chegada e
expedição de cargas por este trajeto. Isso não prejudica as operações dos terminais presentes
neste cais que utilizam o acesso da Avenida Capuaba e a ferrovia em suas operações.
Existe um grande conflito entre o tráfego pesado e a comunidade na qual a Avenida
Capuaba está inserida, devido ao grande número de pedestres e ciclistas disputando espaço
com caminhões. A falta de acostamentos em alguns trechos faz com que os veículos
estacionem de forma a ocupar parcialmente a calçada. Nas proximidades da ponte sobre o Rio
Aribiri, observa-se um gargalo, pois a via passa a ter apenas uma faixa por sentido. A ponte é
estreita e não há passarela adequada para pedestres ou ciclistas, que acabam por invadir as
faixas de tráfego.
Alguns projetos de melhorias estão previstos para o acesso à margem direita, com
destaque para a Avenida Capuaba e a ponte do Rio Aribiri.
Além disso, prevê-se a instalação de áreas de apoio logístico portuário a fim de auxiliar
na organização do trafego de caminhões que acessam o Porto de Vitória, gerando potenciais
benefícios na gestão de fluxos de unidades transportadoras de carga nas duas margens.

2.18.2. Acessos ferroviários
O Complexo Portuário de Vitória é atualmente servido por duas ferrovias, a Estrada de
Ferro Vitória a Minas (EFVM) e a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), conforme ilustrado na Figura 96.
Figura 96 – Estações ferroviárias na linha de acesso ao Porto de Vitória

Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

225

2.18.2.1.

Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)

A EFVM permite o escoamento do setor produtivo do Estado de Minas Gerais pelo
complexo portuário do Espírito Santo, sobretudo o Porto de Vitória e o Terminal de Tubarão. A
estrada tem pontos de interconexão com a malha sob administração da MRS Logística S.A. em
Ouro Branco (MG). Com a FCA, as interconexões são possíveis em quatro pontos: Pedro
Nolasco, no Espírito Santo; Engenheiro Lafaiete Bandeira; Capitão Eduardo; e Pedreira do Rio
das Velhas, em Minas Gerais. Sua completa abrangência pode ser visualizada na Figura 97.
Figura 97 – Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)

Fonte: ANTT (2015).

Atualmente, a ferrovia é operada pela empresa Vale Logística Integrada (VLI) por meio
de direito de passagem, com concessão firmada entre a União, por intermédio do Ministério
dos Transportes, e a então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) – atualmente Vale S.A. –, em
27 de junho de 1997. O contrato prevê a movimentação de cargas e de passageiros.
A ferrovia apresenta 905 km de extensão em bitola métrica. Em 2013, movimentou
predominantemente minério de ferro, 111.912 mil TU, seguido de carvão/coque, 5.210 mil TU
e produtos da indústria siderúrgica, 4.243 mil TU. Também foram movimentados produtos de
extração vegetal e celulose, da indústria cimenteira e da construção civil, adubos e
fertilizantes, granéis minerais e combustíveis, derivados de petróleo e álcool. Além do
transporte de cargas, ao final do ano de 2014 foi alcançada a marca de 879.841 passageiros
transportados na ferrovia.
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2.18.2.2.

Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

A FCA possui uma ampla abrangência, contemplando sete estados (Alagoas, Bahia,
Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo), além do Distrito Federal. A
ferrovia apresenta 13 pontos de interconexão com outras malhas ferroviárias, sendo quatro
com a EFVM: Pedro Nolasco, no Espírito Santo, e Engenheiro Lafaiete Bandeira, Capitão
Eduardo e Pedreira do Rio das Velhas, em Minas Gerais. Os outros pontos se conectam com a
Transnordestina Logística S.A. (TLSA) em Propriá, no Sergipe; dois com a América Latina
Logística Malha Paulista S.A. (ALLMP) em Boa Vista Nova e Paulínia/Replan, em São Paulo; e
seis com a MRS Logística S.A., em Barão de Angra, Barbará, Três Rios e Barreiro, no Rio de
Janeiro, e em Miguel Burnier e Engenheiro Lafaiete Bandeira, em Minas Gerais. A malha
ferroviária está ilustrada na Figura 98.
Figura 98 – Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)

Fonte: ANTT (2015).
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A Resolução nº 4.131 da ANTT, de 3 de julho de 2013 (ANTT, 2013a), autorizou a
desativação e devolução de trechos ferroviários da concessionária FCA, que deverá ter sua
malha reduzida pela metade. Na época da concessão, existiam 8.066 km de linhas, mas a
resolução publicada pela ANTT autoriza a desativação e a devolução de 3.989 km em trechos
de ferrovias, distribuídos em seis estados brasileiros, inclusive no Espírito Santo.
A ferrovia está constituída em grande parte de via singela e bitola métrica, porém, há
também uma pequena parcela em bitola mista. A movimentação em 2013 foi bastante variada:
13 produtos aparecem nas maiores movimentações, como a soja e o farelo de soja, com 4.072
mil TU, seguidos por granéis minerais, com 3.726 mil TU, e pelo milho, com 3.187 mil TU.

2.18.2.3.

Qualidade do acesso ferroviário

Em 2013, segundo registros da ANTAQ (2015a), o Porto de Vitória movimentou
5.065.852 toneladas, mas apenas 525.488 toneladas foram transportadas por ferrovia. Esse
volume corresponde a 10% de participação ferroviária, o que poderia ser maior tendo em vista
a qualidade do serviço ferroviário prestado pela EFVM e também em virtude dos pátios e
feixes de linhas que se localizam no acesso ao Porto de Vitória.
Da Tabela 90 até a Tabela 92 são as características dos ramais ferroviários de Vitória.
Tabela 90 – Características gerais do Ramal de Vitória
Linha: Ramal de Vitória
Concessionária: EFVM / FCA
Extensão: 3,150 km

Linha: Singela

Bitola: Métrica

Trilho: TR68 / TR37

Dormente: Madeira

Lastro: Pedra Bitolada

Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tabela 91 – Características dos pátios existentes no Ramal de Vitória
Pátio

Código/Prefixo

Km (EFVM)

Pedro Nolasco

VPN

0,000

Porto Velho

VPV

3,000

Vitória

GVT

Km (FCA)
634,297
634,447

Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tabela 92 – Características dos trechos do Ramal de Vitória
Origem

Destino

Pedro Nolasco Porto Velho
Porto Velho

Vitória

Extensão Raio Mínimo Velocidade Máxima
(km)
de Curva (m) Autorizada (km/h)
3,00

86

20

0,15

82

13

Fonte: ANTT (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Durante o ano de 2013, foram monitoradas e apuradas as causas dos acidentes
ocorridos na malha, um total de 36 na EFVM e 210 na FCA. Nenhum acidente ocorreu com
trem de passageiros, e o índice de acidentes encontra-se em conformidade com a meta
contratual. As informações sobre as causas dos acidentes podem ser visualizadas na Tabela 93.
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Tabela 93 – Registros de acidentes em 2013 – EFVM e FCA
Número de Acidentes

Causa

EFVM

FCA

Atos de vandalismo

0

1

Falha humana

4

21

Material rodante

8

19

Inferência de terceiros

18

92

Sinalização, telecomunicação e
eletrotécnica

0

2

Via permanente

6

72

Outras causas

0

3

Total

36

210

Fonte: ANTT (2015).

A Velocidade Média de Percurso (VMP) e a Velocidade Média Comercial (VMC)
desenvolvidas na EFVM e na FCA, segundo o relatório da ANTT (2015), variaram pouco de mês
a mês no ano de 2013, apresentando regularidade e pouca dispersão em relação ao valor
médio. Na Tabela 94, são apresentados os valores anuais resultantes.
Tabela 94 – VMP e VMC em 2013 – EFVM e FCA
Resultado

Indicador
VMP

EFVM
39,97

FCA
23,08

VMC

24,16

14,42

Fonte: ANTT (2015).

2.18.2.4.

Capacidade do acesso

Para a realização do cálculo da capacidade dos acessos ferroviários, utilizou-se a base
de dados da ANTT, que apresenta indicadores de capacidade calculados periodicamente,
exibindo a utilização desse modal.
A ANTT, com base na Declaração de Rede (ANTT, 2013a) de todas as concessionárias
ferroviárias, define o índice de ocupação percentual da malha como a capacidade vinculada
dividida pela capacidade instalada. Além disso, a agência classifica em três classes os trechos
ferroviários de acordo com o índice de ocupação: menor que 50%, é baixo; igual ou acima de
50% e menor que 80%, é médio; igual ou acima de 80%, é alto.
No caso do Porto de Vitória, a ocorrência de índice de ocupação é baixa, ou seja, menor
que 50%. Atualmente, a utilização do modal ferroviário junto ao porto vem diminuindo, em
especial no que se refere aos fluxos da concessionária FCA, que deverá desativar e devolver à
União o trecho de acesso ferroviário ao Porto de Vitória, assim como alguns outros. Na Figura 99
são apresentados os trechos a serem devolvidos.
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Figura 99 – Trechos a serem devolvidos da malha da FCA

Fonte: SEAERJ ([2015]).

Segundo o Plano Mestre do Porto de Vitória (BRASIL, 2015c), a demanda do Porto de
Vitória pelo transporte no modal ferroviário girava em torno de 535 mil toneladas/ano. De
acordo com as projeções de demanda, esse volume de movimentação deve subir para cerca de
690 mil de toneladas no ano de 2030. O número médio de trens, que atualmente é de 0,73
trens/dia em cada sentido do fluxo de operação, deve subir para um número médio de
0,95 trens/dia em 2030, para atender à projeção de demanda do porto.
Para uma avaliação da capacidade instalada, definida em número de trens/dia, foi feito
um cálculo para obter o percentual de utilização requerido pela demanda em termos de
circulação de trens no período de análise deste estudo. No caso do acesso ao Porto de Vitória,
a comparação foi feita com o trecho de menor capacidade, sendo este o de ligação direta com
o porto, que tem capacidade de 6,5 trens/dia em cada sentido.
Dessa forma, foi possível elaborar um quadro com a variação de utilização da
capacidade no período de análise da projeção de demanda, apresentado na Tabela 95.
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Tabela 95 – Utilização da capacidade ferroviária instalada
Capacidade
Declaração de Rede
6,5

Demanda 2013
(trens/dia)
0,73

Utilização
2013
11,23%

Demanda 2030
(trens/dia)
0,95

Utilização
2030
14,62%

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base na projeção apontada pelo Plano Mestre (BRASIL, 2012b), a capacidade do
acesso ferroviário atual atende toda a demanda projetada para movimentação ferroviária
junto ao porto. Não foi necessário considerar nenhuma expansão das linhas e dos pátios, nem
alterações no padrão das composições, ou seja, o trem-tipo das cargas movimentadas. Mesmo
a movimentação com composições menores, que diminui a tonelada útil média transportada
por trem e aumenta a utilização da capacidade, há bastante folga em relação ao tráfego para a
demanda projetada.

2.18.2.5.

Investimentos

Estava previsto no Programa de Investimentos em Logística (PIL) a construção de 10
mil quilômetros de novas ferrovias. Estima-se um investimento total de R$ 86,4 bilhões.
Dentre as novas ferrovias previstas planeja-se a EF-118 que ligará as cidades do Rio de
Janeiro e Vitória, favorecendo ainda mais o acesso desse modal ao Porto de Vitória com
potencial para permitir a geração de novos fluxos de transporte. A Figura 100 ilustra o novo
trecho planejado.
Figura 100 – Novos investimentos em ferrovias

Fonte: Brasil (2015a).
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2.18.3. Acessos dutoviários
Em maio de 2011, foi realizado o Ato Comercial entre a CODESA e a Nascon Logística
Ltda., através do Contrato nº 017/2011. Esse Ato autoriza a passagem de tubulação
subterrânea, interligando os tanques da Liquiport aos Dolfins do Atalaia. A Figura 101Figura
101 ilustras os acessos dutoviários no Porto Organizado.
Figura 101 – Acesso dutoviário

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.19. Acessos hidroviários
O Porto de Vitória não está ligado a nenhuma hidrovia, não havendo movimentação de
carga por esta modalidade de transporte.
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2.20. Acessos aquaviários
O acesso aquaviário ao Porto de Vitória é apresentado de forma detalhada no
documento da CODESA, intitulado NORMAP-1: Norma Tráfego e Permanência de Navios e
Embarcações no Porto de Vitória (CODESA, 2015c).
Do referido documento foram extraídas as informações principais, apresentadas a
seguir, a fim de caracterizar o canal de acesso ao porto. Ressalta-se que o canal de acesso ao
Porto de Vitória está em processo de dragagem de aprofundamento, o que acarretará em
mudanças no traçado e na profundidade do canal.

2.20.1. Canal de acesso
O canal de acesso ao Porto de Vitória é alongado e demarcado por sinalização náutica.
Trata-se de um canal de mão única, não sendo permitidos cruzamentos ou ultrapassagens. O
acesso de embarcações ao porto deve ser realizado com velocidade máxima de 10 nós, sendo
obrigatório o uso de rebocadores.
As coordenadas geográficas que delimitam o canal de acesso e as águas interiores são
apresentadas na Tabela 96.
Tabela 96 – Delimitação geográfica do canal de acesso do Porto de Vitória
Latitude

Longitude

20° 19’ 26’’ Sul

40° 21’ 00’’ Oeste

20° 19’ 36’’ Sul

40° 21’ 02’’ Oeste

20° 19’ 27’’ Sul

40° 16’ 03’’ Oeste

20° 18’ 39’’ Sul

40° 16’ 33’’ Oeste

Fonte: NORMAP-1 (CODESA, 2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A imagem da Carta Náutica da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha
nº 1410 com a sobreposição da área do canal de acesso ao Porto de Vitória definida através do
Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016, pode ser visualizada na Figura 102. Além disso,
encontra-se disponível no Anexo 1 – Carta Náutica nº 1.410 – Porto de Vitóriadeste
documento a íntegra da Carta Náutica nº 1410.
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Figura 102 – Representação da área do Canal de Acesso ao Porto de Vitória definido pelo Decreto nº
8.888 de 26 de outubro de 2016 e sobreposto a Carta Náutica DHN nº 1.410

Fonte: Brasil ([2013]c).

O canal de acesso tem 8 mil metros de comprimento, com profundidade de 11,7 m,
com fundo de pedra. A profundidade de dragagem do canal é de 12,5 m e a largura média é de
120 m. Salienta-se que o projeto de dragagem, em execução pela CODESA, ainda não foi
homologado pela Marinha. O traçado do canal carece de revisão do projeto executivo,
referente ao contrato SEP/PR nº 09/2012 (processo nº 00045.001.213-84), que deve ser
encaminhado pela DOSAA/SIP/MT para a CODESA.
As restrições ao tamanho dos navios impostas pelas dimensões do canal são
apresentadas na Tabela 97.
Tabela 97 – Caracterização técnica do canal de acesso e limitações operacionais do acesso ao Porto de Vitória
Dados cadastrais
Porte bruto máximo para navios de carga geral e graneleiros

70.000 TPB

Porte bruto máximo para navios de passageiros

20.000 TPB

Porte bruto máximo para navios petroleiros e tanques químicos

35.000 TPB

Porte bruto máximo para navios porta-contêineres

50.000 TPB

Porte bruto máximo para navios Ro-Ro

30.000 TPB

Comprimento total máximo do navio

242,99 m

Boca máxima

32,49 m

Calado aéreo máximo

48,00 m
9,50 m mais maré,
até o limite de 10,67 m

Calado máximo

Fonte: NORMAP-1 (CODESA, 2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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É permitida a navegação noturna, desde que observadas as seguintes restrições:



Entrada do canal: comprimento total máximo de 205,99 m; boca máxima de
32,49 m, calado máximo de 8,5 m mais maré até o limite de 9,6 m.
Saída do canal: comprimento total máximo de 205,99 m; boca máxima de
32,49 m, calado máximo de 9,5 m mais maré até o limite de 10,67 m.

2.20.2. Bacia de evolução
Nesta seção são apresentadas as áreas de manobras existentes dentro da poligonal do
Porto de Vitória. A localização e características dessas áreas são descritas pela: Norma de
Tráfego e Permanência de Navios e Embarcações do Porto de Vitória - NORMAP I, cuja última
alteração foi realizada pela Resolução nº 39 da CODESA, de 3 de setembro de 2015, e através
do Decreto nº 8.888 de 26 de outubro de 2016 que definiu as áreas, marítimas e terrestres, do
Porto Organizado de Vitória.
As áreas, das bacias de evolução, podem ser vistas na Figura 103 e as descrições são
realizadas nas subseções seguintes.
Figura 103 – Bacias de evolução

Fonte: Brasil (BRASIL, [2013]c; 2016b).

2.20.2.1.

Porto de Vitória

Como descrito na NORMAP I (CODESA, 2015c), a área de manobra de navios e
embarcações do Porto de Vitória está compreendida a partir das ilhas das Cobras até a Ponte
Florentino Ávidos, e possui as características operacionais apresentadas na Tabela 98.

236

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

Tabela 98 – Caracterização técnica da bacia de evolução

Profundidade de projeto
Profundidade de dragagem

Características operacionais
11,7
m
pedra)
12,5 m

(fundo

Fonte: Codesa (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além das características operacionais, a NORMAP I define as restrições referentes a
navios, expostas na Tabela 99.
Tabela 99 – Restrições referente aos navios
Restrições
Porte Bruto Máximo (graneleiros e carga geral)

70.000 t métricas

Comprimento total máximo

242,99 m

Boca máxima

32,49 m

Calado máximo

9,80 m mais maré limitado a 11,20 m
Fonte: Codesa (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo a NORMAP I, o giro de navios e embarcações será executado em condições
favoráveis de visibilidade, corrente, maré e vento e obedecendo aos limites máximos expostos
na Tabela 100.
Tabela 100 – Limite do calado de acordo com o comprimento do navio
Calado máximo para manobra de acordo com o comprimento do navio
a.

Navios com comprimento máximo de até 185,99 metros



b.

Calado máximo proa: 9,3 m mais maré limitado a 11,0 m;
Calado máximo popa: 9,8 m mais maré limitado a 11,2 m.
Navios com comprimento máximo entre 186,00 e 205,99 metros



c.

Calado máximo proa: 8,8 m mais maré limitado a 10,3 m;
Calado máximo popa: 9,8 m mais maré limitado a 11,2 m.
Navios com comprimento máximo entre 206 e 225,99 metros



d.

Calado máximo proa: 8 m mais maré limitado a 9,4 m;
Calado máximo popa: 9,8 m mais maré limitado 10,3 m.
Navios com comprimento máximo entre 226,00 e 242,99 metros




Calado máximo proa: 7 m mais maré limitado a 8,1 m;
Calado máximo popa: 9,8 m mais maré limitado a 9,9 m.
Fonte: Codesa (2015c). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Além das limitações já apresentadas, a NORMAP I apresenta outras restrições ao giro
de embarcações na Área de Manobra:
a.

para as manobras de entrada e atracação, o giro de embarcação nas condições I e
II deverá ser realizado em maré de enchente a qualquer momento e calado
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b.

c.

d.

2.20.2.2.

máximo de 09,50 metros. Demais situações, giro após a desatracação,
obedecendo às limitações impostas pela corrente de maré para a entrada e
limites máximos de calados para a área de manobra;
para as manobras de entrada e atracação, o giro de embarcação nas condições III
e IV deverá ser realizado em maré de enchente, desde que até uma hora depois
da baixamar ou a partir de uma hora antes da preamar e com calado máximo de
09,50 metros. Demais situações, giro após a desatracação, obedecendo às
limitações impostas pela corrente de maré para a entrada e limites máximos de
calados para a área de manobra;
para as manobras de entrada e atracação, o giro de embarcação nas condições I e
II poderá ser realizado em maré de vazante a qualquer momento e calado
máximo de 09,50 metros, desde que a maré não possua amplitude superior a 0,60
metros; ou até uma hora depois da preamar e a partir de uma hora antes da
baixamar e calado máximo de 09,50 metros, desde que a amplitude de maré seja
inferior a 0,80 metros. Demais situações, giro após a desatracação, obedecendo
às limitações impostas pela corrente de maré para a entrada e limites máximos de
calados para a área de manobra;
para as manobras de entrada e atracação, o giro de embarcação nas condições III
poderá ser realizado em maré de vazante até uma hora depois da preamar e a partir
de uma hora antes da baixamar, desde que a amplitude da maré não seja superior a
0,40 metros e calado máximo de 09,50 metros. Demais situações, giro após a
desatracação, obedecendo às limitações impostas pela corrente de maré para a
entrada e limites máximos de calados para a área de manobra (CODESA, 2015c).

Superporto

Segundo o Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016, o projeto Superporto (de
águas profundas), conta com bacia de evolução de diâmetro de 600 metros e profundidade de
18 metros, cujo centro da circunferência tem a seguinte coordenada: 20°17'6"S; 40°12'13"W.

2.20.3. Área de Fundeio
No Porto de Vitória as áreas de fundeio são definidas em internas e externas, sendo
operacionais apenas os fundeadouros externos, pois os internos são utilizados apenas em
casos emergenciais ou para a salvaguarda da vida humana no mar. Com base nisso, a Figura
104 apresenta a Carta Náutica DHN 1.410 com sobreposição das áreas de fundeio externas,
definidas através do Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016, e a área de fundeio interna.
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Figura 104 – Áreas de fundeio

Fonte: Brasil [2013]c; 2016d)

A Figura 104 representa os três fundeadouros do Porto Público, e na sequência são
especificados seus destinos.





Área de Fundeio nº 1: destinada a navios programados aos Terminais do Porto
de Vitória.
Área de Fundeio nº 4: destinada a navios ou embarcações a serem submetidos
a inspeção naval, inspeção da Polícia Federal, inspeção sanitária ou mediante
concessão da Capitania dos Portos.
Área de Fundeio nº 6: destinada a embarcações de apoio marítimo (offshore)
programadas aos Terminais do Porto de Vitória.

No entorno do Poligonal, por sua vez, tem os fundeadouros dos Terminais de Uso
Privado, os quais não atendem o Porto Público, descritos por:






Área de Fundeio nº 2: destinada preferencialmente aos navios programados
aos Terminais de Carvão (TPM), de Produtos Siderúrgicos (TPS) e de Barcaças
Oceânicas (TBO) de Praia Mole e Terminais de Produtos Diversos (TPD) de
Tubarão.
Área de Fundeio nº 3: destinada preferencialmente aos navios programados
aos Terminais de Minério de Ferro (Píer 1- norte, Píer 1 – sul e Píer 2) de
Tubarão.
Área de Fundeio nº 5: destinada preferencialmente aos navios programados
ao Terminal de Granéis Líquidos (TGL) de Tubarão.
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As seis áreas de fundeio, públicas e privadas, encontram-se em modo operacional.

2.20.3.1.

Fundeadouros externos

Nos fundeadouros externos, a profundidade varia entre 18 a 19 metros, com fundo de
areia e cascalho, e suas localizações se alteram de acordo com a classificação do navio,
conforme dados da Tabela 101.
Tabela 101 – Fundeadouros externos do Porto de Vitória
Nome
Área de Fundeio
01

Área de Fundeio
06

Código
AF1-01

Latitude
20°23'41,939"S

Longitude
40°14'35,956"W

AF1-02

20°22'47,824"S

40°16'41,678"W

AF1-03
AF6-01
AF6-02
AF6-03
AF6-04

20°21'59,850"S
20°20'12,000"S
20°20'12,000"S
20°20'48,000"S
20°20'48,000"S

40°14'36,010"W
40°16'0,000"W
40°15'6,000"W
40°15'6,000"W
40°16'0,000"W

AF4-01

20°18'12,000"S

40°13'42,000"W

AF4-02

20°17'54,000"S

40°13'12,000"W

AF4-03

20°19'18,000"S

40°13'12,000"W

AF4-04

20°18'48,000"S

40°13'42,000"W

Área de Fundeio
04

Observação
Destinado a navios
ou embarcações
com prazo de
espera normal.
Destinado a
embarcações de
apoio marítimo.
Destinado a navios
ou embarcações a
serem submetidos
à Inspeção Naval,
Inspeção da Polícia
Federal (Delegacia
Especial de Polícia
Marítima –
DEPOM), Inspeção
de Saúde pela
ANVISA ou
mediante
concessão da
Autoridade
Marítima.

Fonte: dados fornecidos pela CODESA em visita técnica (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.20.3.2.

Fundeadouros internos

O porto não dispõe de fundeadouros internos para operações frequentes e cotidianas,
exceto para situações emergenciais ou para a salvaguarda da vida humana no mar, a critério
da Administração do Porto, e com consentimento da Autoridade Marítima. Com isso, a área de
manobra do Porto de Vitória, que teve seu detalhamento técnico realizado na seção poderá
ser usada como um fundeadouro de emergência. A Figura 105 representa a área de fundeio
emergencial (fundeadouro interno).
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Figura 105 – Área de fundeio emergencial interna do Porto de Vitória

Fonte: Brasil ([2013]c; 2016d).

A área compreendida pelo círculo de 0,5 milhas náuticas de raio centrada no ponto de
espera dos práticos, de coordenadas geográficas: 20°19'36.00"S; 40°15'18.00"O, do Porto de
Vitória, é considerada área operacional de aproximação ao canal de acesso ao porto. Os navios,
embarcações de apoio, rebocadores, lanchas chatas e outras similares devem observar a restrição
de proibição para fundeio e permanência nessas áreas, visando contribuir com a segurança da
navegação. A Figura 106 ilustra a área operacional de aproximação ao canal de acesso.
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Figura 106 – Área de proibição de fundeio ou permanência do Porto de Vitória e área de espera

Fonte: Brasil ([2013]c; 2016d).

2.20.4. Barra
A barra do Porto de Vitória se localiza entre a Ilha do Boi e a Ponta de Santa Luzia,
apresentando cerca de 950 metros de comprimento. Outras passagens mais estreitas, com
larguras inferiores ao projeto, são encontradas ao longo do canal de acesso, como as
passagens pelo Baixio do Tagano, pela Terceira Ponte, pela pedra submersa Maria Catoré
(entre as ilhas das Pombas e do Urubu) e entre o Recife São João e Morro do Penedo.

2.20.5. Sinalização náutica
O sistema de sinalização náutica é o conjunto de sinais de auxílio à navegação
(faroletes, sinais de alinhamento, balizas, boias luminosas e boias cegas) instalado para
proporcionar segurança à navegação no canal de acesso e na bacia de evolução de portos e
terminais, ao longo de rios, lagos e lagoas, destinando-se a:





Demarcar os limites de canais navegáveis e áreas de manobra.
Indicar águas seguras.
Alertar sobre a presença de perigos à navegação.
Indicar a presença de cabos ou canalizações submarinas e outras áreas especiais.

O Brasil segue as normas internacionais de sinalização náutica estabelecidas pela
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA),
relativas à região B (Américas, Japão, Coreia e Filipinas), decisão aprovada pelo Decreto
Presidencial nº 92.267/1986 (BRASIL, 1986).
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Após o advento da Lei de Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993), a
responsabilidade pela manutenção da sinalização náutica dos canais de acesso passou da
Autoridade Marítima (Marinha do Brasil) para a Autoridade Portuária (CODESA) (BRASIL, 1993c).
O porto tem boias e faroletes em bom estado de conservação, permitindo a navegação
noturna. A sinalização encontra-se estabelecida e publicada na Lista de Faróis da DHN. A
empresa responsável pela manutenção da sinalização náutica do Porto de Vitória é a UmiSan
Hidrografia e Engenharia.
A imagem da Carta Náutica DHN 1.410, na qual se pode visualizar os equipamentos de
sinalização do Porto de Vitória, encontra-se no Anexo 1 – Carta Náutica nº 1.410 – Porto de
Vitóriadeste documento. Na Tabela 102 é exposta a lista de sinais constantes do último
relatório técnico de sinalização da CODESA, de julho de 2014.
Tabela 102 – Índice de eficácia dos sinais náuticos da Baía de Vitória
Número
de ordem
1

Número de
identificação

2
3

1988

1984

1990
4
ASD
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BA nº 01
BA nº 02
BA nº 03
BA nº 04
BA nº 05
BA nº 06
BA nº 07
BA nº 08
BA nº 09
BA nº 10
BA nº 12
BA nº 13
BA nº 14
BA nº 15
BA nº 16
BA nº 17
BA nº 19
BA nº 20
2008
2036
2044
2048
2052
2056

Nome
Baixio
grande
Cavalo
Baixio
grande
oeste
Baixio
grande
sudeste
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
ASD
Baleia
Ponta do
Soares
Ilha da
Fumaça
Ilha das
Pombas
Urubu
Recifes

Cor

Tipo de
sinalização

Coordenadas UTM
Este
Norte

Encarnado

Boia articulada 368942,15

7752977,18

Verde

Boia articulada 368456,86

7752715,20

Encarnado

Boia articulada 367964,79

7753338,69

Encarnado

Boia articulada 369483,02

7752796,80

Encarnado
Verde
Encarnado
Verde
Encarnado
Verde
Encarnado
Verde
Encarnado
Verde
Verde
Encarnado
Verde
Encarnado
Verde
Encarnado/Verde
Encarnado
Verde
Branco

Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Boia articulada
Farolete

367114,76
367185,51
366421,39
366821,49
364890,87
366161,93
363934,49
364891,88
363203,16
364266,00
363953,20
361810,55
363448,40
360767,91
363169,53
360055,77
359708,49
361864,09
367186,22

7752981,63
7752834,58
7752625,74
7752647,29
7752503,11
7752420,79
7752403,34
7752373,98
7752452,89
7752295,26
7752237,44
7752497,12
7752251,90
7752304,23
7752305,03
7752132,41
7752037,34
7752331,51
7752742,35

Branco

Farolete

364301,38

7752221,74

Branco

Farolete

362872,08

7752505,60

Verde

Farolete

362594,53

7752392,70

Encarnado
Branco

Farolete
Farolete

362419,33
361533,15

7752538,89
7752365,75
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Número
de ordem

Número de
identificação

29
30

2072
2074

Nome
São João
Argolas
Pedras das
Argolas

Coordenadas UTM
Este
Norte

Cor

Tipo de
sinalização

Branco

Farolete

359934,11

7752112,98

Branco

Farolete

359812,60

7752075,09

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base no número de identificação e na coordenada Universal Transversa de
Mercator (UTM), referente à tabela anterior, foi gerada a Figura 107, que exibe a posição dos
sinais náuticos na região do Porto de Vitória.
Figura 107 – Sinalização náutica na região do Porto de Vitória

Fonte: Google Earth (2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O índice de eficácia da sinalização náutica é uma figura de mérito, recomendada pela
IALA e adotada no Brasil, utilizada como parâmetro para a avaliação da qualidade dos serviços
de manutenção dos balizamentos existentes em território nacional ou em Águas Jurisdicionais
Brasileiras.
Para efeitos de avaliação e controle de um balizamento, o índice de eficácia adotado no
Brasil é de 95%. Tendo em vista o indicador e o patamar adotado no país, o Porto de Vitória tem
atingido um índice de eficácia considerado aceitável, uma vez que, no ano de 2014, atingiu o
índice de eficácia de 98,9%, segundo a avaliação da DHN da Marinha do Brasil (BRASIL, 2017c).
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2.20.6. Interferências no acesso aquaviário
Com objetivo de evitar interferências no acesso aquaviário, preservar a segurança da
navegação e evitar risco potencial ao porto, aos navios, às pessoas e ao meio ambiente, a
NORMAP1 (CODESA, 2015c) apresenta uma série de proibições no canal de acesso ao Porto.
Fica vedado:











Suprir, bombear, embarcar ou desembarcar líquidos, pessoas ou peças através
de embarcação a contrabordo de navios atracados durante o trânsito de
outros navios que demandem berços adjacentes.
Permanecer com embarcação a contrabordo de navios atracados, em qualquer
situação, sem autorização da administração do porto.
A restrição referente à permanência de embarcação a contrabordo de navios
atracados, durante o trânsito de navios, será aplicada nas interfaces dos
seguintes berços:
o Interface “a”: Berço 102 – quando houver a passagem de navios e
embarcações para acesso ao Berço 103;
o Interface “a”: Berço 103 – quando houver a passagem de navios e
embarcações para acesso ao Berço 104;
o Interface “b”: Berço 201, Berço 202, Berço 203, Berço 204 e Berço 207
– quando houver o giro de navios e embarcações;
o Interface “c”: Berço 204; Berço 203 – quando houver a passagem de
navios e embarcações, a exceção àquelas empregadas na navegação
de apoio marítimo ou de apoio offshore, com comprimento de até
185,99 metros, e que possuam dispositivos auxiliares de manobra,
como bow truster ou propulsores azimutais;
o Interface “d”: Berço 903 – quando houver a passagem de navios e
embarcações para o mesmo berço;
o Interface “e”: Berço 905 – quando houver a passagem de navios e
embarcações para acesso aos berços 902 e 906; e
o Interface “f”: Berço 906 – quando houver a passagem de navios e
embarcações para acesso ao Berço 902.
Posicionar lança de guindaste do navio atracado nos berços 201, 202, 203 e
204 para fora do costado, de modo que ultrapasse o bordo do mar, quando
houver a passagem de navios e embarcações.
Posicionar os portêineres do Berço 203 e do Berço 204 fora do intervalo
compreendido entre os cabeços 05 e 07 do Cais de Capuaba, quando
estiverem em manutenção e com as lanças em posição de operação (arriadas).
A permanência de embarcações engajadas na pesca profissional ou amadora
dentro dos limites do canal de acesso ao porto.

2.20.7. Histórico de acidentes
Com relação às informações referentes ao histórico de acidentes no canal de acesso ao
Porto de Vitória, a Capitania dos Portos do Espírito Santo é responsável por esse controle e
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

245

possui tais informações. Por se tratar de um órgão distinto e independente da CODESA, a
Autoridade Portuária não tem qualquer gestão sobre essas informações.
A Tabela 90Tabela 103 ilustra o histórico de acidentes do Porto de Vitória entre os
anos de 2010 e 2015, de acordo com a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos.
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Tabela 103 – Histórico de Acidentes – Porto de Vitória
Tipo de Embarcação

Nº Acidentes

Vítimas fatais

Vítimas não fatais

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13

11

13

0

14

7

1

1

0

0

3

0

6

2

8

0

5

1

Esporte e Recreio

2

1

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Moto Aquática

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Barco de Pesca

0

0

0

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Outras Embarcações

6

7

8

9

6

6

0

1

0

0

0

1

0

3

3

2

0

1

21

19

24

13

21

16

1

2

0

0

3

1

6

5

11

4

5

2

Navio Mercante

Total

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2.20.8. Ventos
O estado do Espírito Santo está situado em uma zona de predomínio da influência do centro
de alta pressão Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, resultando em uma acentuada ocorrência de
ventos de quadrante leste e nordeste. Agem sobre o estado as intermitentes incursões de massas
polares – as frentes frias – resultando em uma marcante sazonalidade. As regiões com ventos médios
anuais mais intensos no Espírito Santo situam-se nos litorais sul e centro-norte.
De acordo com Marchioro (2012), no município de Vitória os ventos predominantes
são de direção nordeste (NE) e velocidade entre 2,1-3,6m/s e 3,6-5,7m/s, ocorrendo ainda
ventos de direção sul-sudeste (S-SE) e sul-sudoeste (S-SW) que são atribuídos às frentes frias.
A incidência de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e de frentes frias (FF) no
município promove mudanças na direção e velocidade dos ventos, proporcionando, no caso
das FFs, um aumento na sua velocidade e mudança de direção predominante de NE para S, SSE e S-SW. A Figura 108 mostra a direção e a velocidade predominante dos ventos no
município de Vitória (ES).

Figura 108 – Velocidade e direção do vento predominante no município de Vitória

Fonte: Marchioro (2012).

Ressalta-se que é parte integrante do VTMIS, recentemente implantado no Porto de Vitória,
dois anemômetros e sensores de medição de ventos do fabricante Geônica, modelos YOUNG 05106.
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As medições são realizadas em tempo real pelo sistema VTMIS e os dados coletados são
armazenados criteriosamente, conforme especificado pelo manual de operações do VTMIS.

2.20.9. Pluviosidade
No estado do Espírito Santo observam-se dois climas principais: mesotérmico úmido e o
tropical chuvoso. O primeiro é o clima que ocorre na região serrana do sul do estado, caracterizado
pela ausência de estações secas e baixas temperaturas no inverno. Já o segundo, tropical chuvoso,
domina as terras baixas do estado – incluindo o município de Vitória –, e caracteriza-se por
temperaturas elevadas durante todo o ano, com maior incidência de chuvas no verão.
A Tabela 104 apresenta o histórico pluviométrico do município de Vitória entre os anos
de 1976 e 2013. Nota-se uma maior incidência de chuvas no verão (entre outubro e janeiro)
com picos nos meses de novembro e dezembro.
Tabela 104 – Série histórica da estação meteorológica localizada no município de Vitória (1976-2013)
Mês

Média
mensal (mm)

Dias de chuva
(2013)

Dias de chuva
(média mensal)

Jan.

153

14

13

Fev.
Mar.
Abr.
Maio

86
124
120
72

6
16
17
8

10
13
12
10

Jun.

56

14

8

Jul.

68

13

11

Ago.

62

13

10

Set.

71

13

13

Out.

127

12

14

Nov.

220

18

15

Dez.
Total

218
1377

19
163

16
145

Fonte: INCAPER ([2014]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Nos últimos anos, a média histórica anual tem se elevado devido ao fato de que, a
partir de 2008, todos os anos tiveram precipitação acima de média.
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Gráfico 6 – Precipitação acumulada anual e média (1976-2012)

Fonte: INCAPER ([2014]).

A medição da pluviosidade é feita por um pluviômetro integrante do sistema VTMIS,
do fabricante Geônica, modelo YOUNG 52202. As medições são realizadas em tempo real pelo
sistema VTMIS e os dados coletados são armazenados criteriosamente, conforme especificado
pelo manual de operações do VTMIS.

2.20.10.

Nebulosidade

A Região Sudeste, com suas associações climáticas de características tropicais e de
latitudes médias, apresenta faixas de nebulosidade semiestacionárias por dias consecutivos. As
nuvens são intensificadas nas zonas convectivas atuantes na região.
Como base os dados dos últimos cinco anos do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET) referentes à estação meteorológica OMM: 83648, localizada em Vitória (ES), que
engloba as regiões dos portos de Vitória e de Barra do Riacho, verifica-se as maiores médias
mensais de nebulosidade entre os meses de agosto a dezembro.
Tabela 105 – Série histórica da média mensal do índice de nebulosidade medidos na estação de Vitória (ES)
Média mensal do índice de nebulosidade
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Mês

2014

2013

2012

2011

2010

Jan.

0,41

0,62

0,62

0,47

0,40

Fev.

0,43

0,05

0,44

0,46

0,44

Mar.

0,53

0,60

0,49

0,07

0,55

Abr.

0,49

0,64

0,55

0,62

0,52

Maio

0,50

0,52

0,68

0,47

0,47

Jun.

0,47

0,44

0,47

0,53

0,49

Jul.

0,63

0,52

0,40

0,45

0,53

Ago.

0,43

0,47

0,67

0,42

0,44

Set.

0,51

0,61

0,56

0,52

0,55

Out.

0,65

0,72

0,55

0,77

0,07
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Média mensal do índice de nebulosidade
Mês

2014

2013

2012

2011

2010

Nov.

0,64

0,70

0,80

0,80

0,75

0,51

0,73

0,41

0,80

n/d

Dez.

Fonte: INMET ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Essa tendência do incremento no nível de nebulosidade entre os meses de agosto e
dezembro segue a tendência histórica, como pode ser observado no gráfico a seguir.

Gráfico 7 – Série histórica das médias mensais dos índices de nebulosidade medidos na estação de
Vitória (ES) (1961-1990)

Fonte: INMET ([2015]).

2.20.11.

Nível de redução e zero hidrográfico

Segundo a descrição da Estação Maregráfica do Porto de Vitória (BRASIL, 2003), o nível
de redução apresentado no período pesquisado foi 85,6 centímetros acima do zero da régua.
No Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras (FEMAR, 2000), o nível médio de redução
apresentado é de 80 cm acima do zero da régua. As informações sobre a estação do Porto de
Vitória que constam no catálogo são apresentadas na Figura 109.
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Figura 109 – Informações da Estação Maregráfica do Porto de Vitória

Fonte: Femar (2000).
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2.20.12.

Marés

As correntes oceânicas podem ser definidas como o movimento de uma grande massa
de água do oceano ou mar que são originadas a partir da ação dos ventos na superfície bem
como do movimento rotacional do planeta. As correntes do canal de acesso são as mais
importantes para a Autoridade Portuária, pois elas podem impor restrições à movimentação
de embarcações e não se limitam somente à componente oceânica. Correntes de água doce e
de maré se fazem, portanto, componentes da análise.
O Porto de Vitória está localizado na área de influência da Corrente do Brasil, corrente
quente formada na região equatorial. As principais correntes oceânicas atuantes estão
representadas na Figura 110.
Figura 110 – Principais correntes oceânicas do planeta

Fonte: Moreira (2010).

Associado ao Giro Subtropical do Atlântico Sul, a Corrente do Brasil tem sua origem na
Costa Nordeste do país, aproximadamente na coordenada 10oS, local onde o ramo da Corrente
Sul Equatorial apresenta uma bifurcação. A partir desse ponto, ela se desloca em direção ao
Sul até o entorno do Banco de Abrolhos, local onde há um desvio na direção Sudoeste,
aproximando-se da plataforma continental em Vitória, até encontrar as águas frias e menos
salinas da Corrente das Malvinas no paralelo 38oS. Nesse ponto, forma-se a Convergência
Subtropical, na altura do Rio da Prata, onde se afasta da costa. A Figura 111 ilustra a dinâmica
da Corrente do Brasil.
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Figura 111 – Dinâmica da Corrente do Brasil

Fonte: Peterson e Stramma (1991).

Ao inserir a influência da corrente de maré e da corrente de água doce do Rio Santa
Maria, é possível obter a corrente resultante no Canal de Acesso. Tendo em vista que o Porto
de Vitória possui maré semidiurna, com desigualdades diurnas, ocorrerão duas preamares e
duas baixa-mares por dia lunar, com alguma variação de nível entre preamares e baixa-mares
sucessivas. As situações em que as correntes atingem valores máximos, excetuadas situações
extremas, são ilustradas a seguir.
Os numerais informados nas imagens das cartas representam situações médias de
sizígia (luas nova e cheia), em nós e décimos de nó. Há indicação dos efeitos da corrente para
embarcações de duas profundidades de calado, 5 e 11 metros, sendo a de 5 metros
representada por coloração azul e a de 11 metros por coloração vermelha, acima e abaixo,
respectivamente, das setas indicativas de corrente.
Para obter a corrente no instante desejado deve-se selecionar a carta, tendo em vista
a diferença em horas entre esse momento e a hora de ocorrência da preamar na estação de
referência correspondente, prevista na Tábua de Marés. Uma maior precisão é possível por
meio da utilização de fatores de correção disponíveis em ábacos publicados na Carta de
Correntes. A Figura 112 e a Figura 113 representam as correntes no canal de acesso, com maré
enchente e vazante, respectivamente.
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Figura 112 – Correntes no canal de acesso ao Porto de Vitória – Maré Enchente

Fonte: Brasil (1962).
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Figura 113 – Correntes no canal de acesso ao Porto de Vitória – Maré Vazante

Fonte: Brasil (1962).
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Apesar das variações no efeito de acordo com o calado da embarcação, a velocidade
máxima de corrente na situação descrita (médias de sizígia em condições normais de
incidência de ventos) é de 2,9 nós na maré vazante e de 1,5 nó na maré enchente.
As velocidades máximas de correntes são esperadas nos meses de julho, agosto e
setembro, sendo o último o mês provável de ocorrência da máxima anual. Dezembro, por sua
vez, terá a menor velocidade e será acompanhado de valores baixos pelo mês de novembro.
Ressalta-se que no Porto de Vitória está instalada uma estação maregráfica
pertencente à Fundação de Estudos do Mar (Femar) que se localizada na Ilha do Urubu, em
Baía de Vitória, e armazena registros das marés desde 1917.

2.20.13.

Ondas

O Porto de Vitória está em uma região interna da baía, restringindo-se à ação das
ondas, sendo afetado apenas por ondas geradas pelo vento ou por embarcações, com
tamanhos de nó máximo 40 cm, com média de dez a 15 cm.
Na região mais externa da baía, no litoral capixaba, as ondas chegam a 2,62 m, com
média de um metro e período médio de seis a 11,5 segundos. As direções predominantes são:
nordeste, leste, sudeste e sul.
Destaca-se que é parte integrante do VTMIS, implementado no Porto de Vitória, um
sensor de altura, período e direção das ondas do fabricante TRIAXYS, modelo NEXT WAVE II. As
medições são realizadas em tempo real pelo sistema VTMIS, e os dados coletados são
armazenados criteriosamente, conforme especificado pelo manual de operações do VTMIS.

2.20.14.

Correntes

O roteiro de navegação da Marinha do Brasil para a Costa Leste (BRASIL, 2017b) faz
referência aos impactos da corrente de maré, no canal de acesso ao Porto do Vitória e no
Porto de Vitória:
No canal de acesso ao Porto de Vitória:
- nas proximidades da Pedra da Baleia, do baixio do Tagano e da Pedra
Maria Catoré pode atingir velocidades elevadas na vazente, até 2 nós na
sizígia;
- entre o morro do Penedo e as pedras das Argolas varia entre 2 e 3 nós;
- normalmente, a de enchente é menor que a de vazante (BRASIL, 2017b).

No Porto de Vitória:
- no cais comercial, na vazante emurra o navio pra o cais, dificultando as
manobras, sendo mais acentuada em frente aos armazéns 1 e 2 e reduzindo
gradativamente entre os 2 e o 5;
- na margem oposta, tem a direção paralela à do cais (BRASIL, 2017b).

Para informações detalhadas a respeito das correntes de maré no Porto de Vitória,
deve ser consultada a publicação DHN Cartas de Correntes de Maré – Porto de Vitória, DG10-II,
última edição.
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Na Figura 114 é apresentado o campo de velocidades para uma situação típica de
vazante na sizígia, 2,5 horas após o início da vazante na região de Santo Antônio.
Figura 114 – Campo de velocidades para uma situação típica de vazante na sizígia

Fonte: Santiago (2004).

A Figura 115 apresenta uma situação de enchente típica na sizígia, 2,5 horas após o
início da vazante em Santo Antônio.
Figura 115 – Campo de velocidades para uma situação típica de enchente na sizígia

Fonte: Santiago (2004).

Para medição das correntes existem, como parte integrante do VTMIS, 4 medidores de
corrente, vazão e temperatura do fabricante GEÓNICA modelos NORTEK AQUADOPP 300 m. As
medições são realizadas em tempo real pelo sistema VTMIS e os dados coletados, são
armazenados criteriosamente, conforme especificado pelo manual de operações do VTMIS.

2.20.15.

Taxa de Assoreamento

Os sedimentos superficiais do leito da Baía de Vitória e a concentração de matéria
orgânica analisados por D'Agostini (2005), correspondem, em parte, com o padrão de
escoamento encontrado por Santiago (2004), apresentado anteriormente.
Os sedimentos que provocam o assoreamento da bacia de evolução e do canal
principal de navegação podem ser causados por diversos fatores, como o mau uso do solo e a
agricultura inadequada em toda a área da bacia hídrica, além da erosão das margens e o
transporte de sedimentos finos provenientes das regiões de serra. Para se identificar com
precisão as causas do assoreamento na região é necessário um estudo detalhado da taxa de
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sedimentação e um monitoramento sazonal dos parâmetros hidrodinâmicos. A Figura 116
exibe o mapa faciológico dos sedimentos da baía do porto.
Figura 116 – Mapa faciológico dos sedimentos superficiais da Baía de Vitória

Fonte: D'Agostini (2005).

O mapa demonstra uma elevada concentração de matéria orgânica e predominância
de sedimento lamoso, principalmente nas regiões de foz dos rios (circulado em vermelho), o
que se deve provavelmente ao grande aporte fluvial.
Vianna (2009) afirma que, possivelmente, as áreas com dominância de lama estão
também associadas à alta taxa de sedimentação nesses locais, pois apresentam baixa
velocidade de fluxo e talvez vórtices (circulado em verde), como é o caso da região do Porto de
Vitória, o que leva a uma maior taxa de assoreamento, e consequentemente, intensifica a
necessidade de dragagens.
No Porto de Vitória as dragagens de manutenção são realizadas pela Coordenação de
Manutenção.
Salienta-se que o porto não dispõe de histórico referente à taxa anual de
assoreamento estimado e nem ações de monitoramento, portanto, sugere-se, na seção de
Melhorias Operacionais, a criação de uma ação (em curto e em médio prazos) para
implementar esse monitoramento.
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2.21. Interação porto-cidade
A análise da interação entre o porto e a cidade tem como objetivo principal a realização
de uma reflexão sobre a relação de dependência e reciprocidade entre o desenvolvimento
portuário e o desenvolvimento da zona urbana em que o porto está inserido. Trata-se de um
exercício fundamental para observar quais os aspectos predatórios e positivos do
desenvolvimento mútuo e ordenar este desenvolvimento, potencializando os pontos positivos
da relação e minimizando os impactos negativos gerados pela relação de dependência.

2.21.1. Integração do porto no planejamento urbano
Nas últimas décadas do século XX, uma discussão internacional sobre a obsolescência
das áreas urbano-portuárias presentes nas zonas centrais das cidades portuárias passou a ter
grande importância. A partir de 1990, esse tema também ganha enfoque nas discussões do
estado do Espírito Santo entre governantes, acadêmicos e a Autoridade Portuária (CODESA),
que passaram a discutir propostas de revitalização do centro urbano da capital e como o porto
seria tratado nesse contexto.

2.21.1.1.

Porto de Vitória no Plano Diretor Urbano de Vitória

A Lei Municipal nº 6.705, de 13 de outubro de 2006, institui o Plano Diretor Urbano
(PDU) de Vitória e dá outras providências. Na descrição dos objetivos gerais do plano, é
possível perceber que vários deles convergem para questões pertinentes ao Porto de Vitória.
Art. 4o. São objetivos gerais do Plano Diretor Urbano do Município de
Vitória:
I - considerar, no processo de planejamento e execução das políticas
públicas, a integração social, econômica, ambiental e territorial do
município e da Região Metropolitana;
II - construir um sistema democrático e participativo de planejamento e
gestão da cidade;
III - garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização, recuperando e transferindo para a coletividade
parte da valorização imobiliária decorrente de ações do Poder Público;
IV - regular o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano a partir das
características naturais e paisagísticas, e da capacidade de suporte do meio
físico, da infraestrutura de saneamento básico e da estrutura do sistema
viário;
[...]
VI - preservar e conservar o patrimônio de interesse histórico, arquitetônico,
cultural e paisagístico;
VII - preservar pontos visuais significativos dos principais marcos da
paisagem urbana;
[...]
X - induzir a utilização de imóveis não edificados e não utilizados;
[...]
XII - preservar os ecossistemas e recursos naturais;
XIII - promover o saneamento ambiental em seus diferentes aspectos;
XIV - reduzir os riscos urbanos e ambientais (VITÓRIA, 2006a).
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O Porto de Vitória é tratado diretamente no PDU em dois momentos. O primeiro
aborda sua zona de classificação dentro do município, e o segundo classifica-o como um dos
elementos construídos a serem preservados. Ele é classificado pelo município como uma Zona
de Equipamentos Especiais (ZEE), como pode ser observado no art. 109: “As Zonas de
Equipamentos Especiais – ZEE são compostas por áreas que englobam atividades com
características especiais, que exercem ou possam exercer impactos econômicos, urbanísticos,
ambientais e funcionais, no Município de Vitória.” (VITÓRIA, 2006a).
A área do Porto de Vitória é classificada como a ZEE 6. No total são oito ZEEs no
município, sendo as outras compostas pelas áreas de universidades do município, do instituto
federal de ensino, do aeroporto e do Complexo Industrial de Tubarão. A área pode ser vista no
mapa do Zoneamento do Município de Vitória, apresentado no Apêndice 3 – .
O art. 11 da referida lei estabelece que os responsáveis pelas ZEEs devem elaborar
planos específicos para a ordenação das formas de uso e ocupação do solo. O PDU afirma que
os planos devem envolver usuários e a população em geral e contar com uma aprovação por
Decreto Executivo. Também são apresentados os seus objetivos básicos:
Parágrafo único. (...) objetivos básicos:
I - acessibilidade à área;
II - promover a integração dos equipamentos com a cidade;
III - elaborar plano de ocupação global da zona com previsão de futuras
expansões;
IV - compatibilizar o incremento na ocupação urbana com as características do
sistema viário e com a disponibilidade futura de infraestrutura urbana;
V - garantir a preservação das áreas de interesse histórico ambiental e paisagístico,
garantindo, na inserção dos equipamentos/edificações na zona de intervenção,
uma integração harmoniosa destes com o entorno e a manutenção de visuais de
marcos da paisagem natural/construída;
VI - promover o aproveitamento adequado das áreas vazias sem prejuízo do
interesse paisagístico;
VII - otimizar a infraestrutura instalada da zona para atendimento da demanda do
empreendimento e integrar a mesma com o entorno;
VIII - assegurar o direito ao uso e à fruição gratuita dos espaços livres de uso
público e, nos casos em que couber, a vivência da orla marítima (VITÓRIA, 2006a).

Esses planos deveriam ser apresentados ao Poder Executivo Municipal no prazo de até
18 meses a partir da vigência da lei, que entrou em vigor 13 de outubro de 2006. No entanto,
das oito ZEEs, somente a do Aeroporto de Vitória o concluiu. O plano da Vale S.A., uma das
empresas instaladas no Complexo Industrial de Tubarão, está em fase de desenvolvimento.
Outra menção feita sobre o Porto de Vitória está no art. 175 (VITÓRIA, 2006a), que
trata dos parâmetros para a preservação da paisagem e estabelece o prazo de dois anos para a
elaboração de estudos específicos para a definição de critérios de preservação da visualização
dos elementos naturais e construídos, componentes da imagem da cidade. Dentre esses, o
porto é tido como elemento construído a ser preservado e, portanto, é obrigatória a sua
presença em tais estudos.
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2.21.1.2.

Porto de Vitória no Plano Diretor Municipal de Vila Velha

A Lei Municipal nº 4.575, de 26 de novembro de 2007, institui o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Vila Velha e oferece outras providências (VILA VELHA, 2007). A primeira menção ao
porto já ocorre no art. 6o, que trata da função social da cidade. Além de tratar de moradia,
mobilidade, saneamento, água potável, dentre outras coisas; no inciso VI, é tratada como função
social do município a reserva de áreas para o desenvolvimento econômico, citando diretamente
a atividade portuária, como pode ser visto no trecho reproduzido a seguir.
Art. 6º [...]
VI - reserva de áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades
econômicas, especialmente, para instalação de indústrias, de comércio, de
serviços, de turismo, de portos e de agricultura para geração de emprego e
renda (VILA VELHA, 2007).

A área do Porto de Vitória em Vila Velha é denominada ao longo do documento como
Porto de Capuaba, e é classificada como ZEE cujo conceito é definido no art. 84 e os objetivos
no art. 85:
Art. 84. A Zona de Equipamentos Especiais é composta por áreas do
território municipal de Vila Velha destinadas a abrigar atividades
econômicas e funcionais, especialmente as de natureza portuária, que
gerem impactos urbanos e ambientas.
Art. 85. Os objetivos da Zona de Equipamentos Especiais – ZEE são:
I - viabilizar a instalação e o funcionamento de equipamentos urbanos
especiais;
II - proteger o entorno dos equipamentos especiais;
III - garantir a adequada inserção dos equipamentos especiais na cidade
(VILA VELHA, 2007).

O Porto de Capuaba, corresponde à ZEE 1 e não tem coeficiente de aproveitamento do
terreno e demais índices urbanísticos definidos no PDM. Segundo consta no art. 87 § 1º, esses
índices serão definidos em estudo posterior pela Administração Municipal, em conjunto com os
responsáveis pelo equipamento (neste caso a CODESA), submetidos ao Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano (COMDUR) e aprovação em lei específica (VILA VELHA, 2007). A área
da ZEE 1 pode ser observada no mapa do Zoneamento de Vila Velha, disponível no Apêndice 4 –
Delimitação do Zoneamento Urbanístico.
Além disso, o art. 87 § 2º informa que o responsável pela ZEE poderá elaborar um
plano específico para a ordenação de uso e ocupação do solo das áreas e apresentá-lo ao
Poder Executivo. Os planos específicos têm como objetivo básico:
Art. 87 [...]
§ 3° Os planos específicos de que trata o caput deste artigo devem ter como
objetivos básicos:
a) permitir acessibilidade à área;
b) promover a integração dos equipamentos com a cidade;
c) elaborar plano de ocupação da zona com futuras expansões;
d) compatibilizar a ocupação urbana com as características do sistema
viário e com a disponibilidade futura de infraestrutura urbana;
e) garantir a preservação das áreas de interesse histórico, ambiental e
paisagístico, garantindo na inserção dos equipamentos/edificações uma
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integração harmoniosa destes com o entorno e a manutenção de visuais
de marcos da paisagem natural;
f) promover o melhor aproveitamento das áreas sem prejuízo do interesse
paisagístico;
g) otimizar a infraestrutura instalada para atendimento do
empreendimento;
h) assegurar o direito ao uso dos espaços livres de uso público e, nos casos
em que couber, a vivência da orla marítima (VILA VELHA, 2007).

A Seção VI do Capítulo I trata dos Eixos de Dinamização Urbana (EDU), que
correspondem às vias com maior capacidade de absorver possíveis impactos urbanos
decorrentes da implantação de atividades econômicas e de empreendimentos. Para o EDU do
eixo da estrada de Capuaba, entre o porto e a Avenida Carlos Lindenberg, os parâmetros
urbanísticos não serão os mesmos adotados nas diversas zonas pelas quais passa o eixo. Isso
decorre do art. 92 § 7o, que estabelece que nos lotes com testada para a estrada de Capuaba
serão aplicados os parâmetros urbanísticos da Zona de Especial Interesse Econômico (ZEIE)
Empresarial e Retroportuária, o que permite maior utilização da área para fins econômicos. No
entanto, o § 5o do mesmo artigo deixa claro que em nenhuma hipótese poderão ser aprovados
os projetos que comprometerem a visualização do Convento da Penha (VILA VELHA, 2007).
A Seção VII aborda as Zonas de Especial Interesse (ZEI), e ao tratar das ZEIEs, o PDM
demonstra considerável interesse nas atividades portuárias, o que evidencia sua importância
para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego e renda no município de Vila
Velha. No art. 110 as ZEIEs são definidas como parcelas do território municipal, de domínio
público ou privado, destinadas à implantação de atividades econômicas funcionais ou
industriais de grande e médio portes, visando o fortalecimento econômico do município. Ficam
definidos como objetivos da ZEIE:
Art. 111. Os objetivos principais das ZEIE são:
I - promover novas oportunidades funcionais e geração de trabalho e renda;
II - implementar Operações Urbanas Consorciadas;
III - ampliar atividades portuárias;
IV - implantar infraestrutura portuária e retroportuária, considerando a
necessidade de revisão da acessibilidade e solução de conflitos de usos e a
passagem de acesso ao porto;
V - compatibilizar a barreira física do pátio de manobra da Ferrovia com
novos usos e atividades;
VI - valorizar o eixo Darly Santos como atração de investimentos de apoio
retroportuário;
VII - reduzir as atividades de caráter local nos principais corredores,
notadamente nos acessos à Ponte Florentino Avidos;
VIII - implementar o Projeto Eixo Darly Santos como polo de atração de
investimentos de apoio à atividade retroportuária e industrial, inclusive para
pequenas indústrias;
IX - tratar de modo especial a área da SUPPIN;
X - fortalecer os centros regionais de comércio e serviços;
XI - viabilizar a implantação de zona alfandegada, de apoio às atividades
portuárias (VILA VELHA, 2007).

Das três ZEIEs estabelecidas, duas (I e II) possuem ligações diretas com as atividades
portuárias e retroportuárias. Conforme art. 112 reproduzido a seguir:
Art. 112. Ficam criadas as Zonas de Especial Interesse Econômico – ZEIE:
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I - ZEIE Turismo, Patrimônio Cultural e Atividades Portuárias - corresponde à
área do terminal ferroviário de Vila Velha até a ponte Florentino Avidos e
imediações;
II - ZEIE Empresarial e Retroportuária - corresponde à área da Rodovia Darly
Santos e imediações, área entre a Rodovia projetada 447/Leste-Oeste e o
dique do Rio Jucu, região de São Torquato e trecho de Paul;
III - ZEIE Empresarial e Industrial – corresponde à área pertencente ao
Exército, incluindo porção territorial ao norte da ZEIS de Terra Vermelha
(VILA VELHA, 2007).

Em 2013, outras leis complementares ao PDM foram instituídas: a Lei nº 5.430, de 28 de
junho de 2013 (VILA VELHA, 2013a), que altera e suprime dispositivos da Lei nº 4.575 (VILA VELHA,
2007); a Lei nº 5.440, de 23 de agosto de 2013 (VILA VELHA, 2013b), dispõe sobre a regularização
de edificações no Município de Vila Velha e dá outras providências; e, por fim, a Lei nº 5.441, de 6
de setembro de 2013 (VILA VELHA, 2013c), que estabelece parâmetros urbanísticos, índices
construtivos e demais elementos que menciona. Das três alterações, esta última é a mais
impactante na relação porto-cidade, pois estabelece coeficientes de aproveitamento (CA) dos
terrenos e parâmetros urbanísticos para a ZEE 1 – Área do Porto de Capuaba, ZEIE – Turismo,
Patrimônio Cultural e Atividade Portuária e ZEIE – Empresarial e Retroportuária. A Figura 117
apresenta o CA, o afastamento frontal, a altura máxima e outros coeficientes.
Figura 117 – Coeficiente de Aproveitamento do terreno (CA) e Parâmetros Urbanísticos

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha (2013c).
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2.21.1.3.

Porto de Vitória em outros estudos de desenvolvimento

Analisando o posicionamento da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) em relação ao
futuro do Porto de Vitória nos últimos 20 anos são identificados dois posicionamentos distintos.
O primeiro, que predominou na década de 1990, prevaleceu o entendimento de que as
atividades do porto deveriam ser transferidas para portos mais distantes e que a área urbanoportuária deveria ser liberada para renovação, aos moldes dos waterfronts (áreas transformadas
em museus, aquários, boates, restaurantes e outros empreendimentos direcionados para usos
de lazer, consumo e turismo). A partir de 2004, ocorre, no entanto, que o governo municipal
assume a postura de buscar saídas consensuais para revitalizar a área urbano-portuária dentro
de um programa maior de revitalização do Centro de Vitória (VASCONCELOS, 2011).
O plano intitulado Vitória do Futuro foi estratégico para o município. Realizado em 1996,
elaborou o planejamento da cidade até 2010, e foi desenvolvido com a participação dos
segmentos organizados da sociedade. No plano o Centro é identificado como uma área
decadente que precisa ser revitalizada e no tópico sobre a degradação da região central, o porto
é tratado como um dos elementos chaves para tal revitalização. Os principais argumentos tratam
sobre a obsolescência e limitações técnicas do porto, como baixa profundidade do canal de
acesso, alto custo para a dragagem, pouco espaço para a bacia de evolução e impossibilidade de
expansão da retroárea do lado de Vitória devido à proximidade com a área urbana. Além disso, o
plano argumenta que o porto vem perdendo importância para os demais portos do cenário
capixaba, que suas atividades interferem no trânsito de veículos e pessoas, e que os armazéns
são um obstáculo visual à baía. Ao final, defendem a tese de que a área do porto poderia ser
mais bem aproveitada a partir de novos usos (VITÓRIA, 1996).
Outros planos realizados a partir de então continuam a defender a utilização do cais de
Vitória para a construção de centros de vivência, de convenções e eventos, como museus,
marinas, aquários e outros serviços de apoio à atividade turística, urbanizando a área para uso
público. Dentre tais planos, destacam-se o Plano estratégico da cidade – 1997-2000 (VITÓRIA,
1997) e Vitória do Futuro – Agenda 21 da cidade de Vitória: um sonho em construção
(VITÓRIA, 2003). No primeiro, o porto é citado nos subprojetos do tópico Projeto de
Revitalização da Cidade de Vitória, no qual é prevista a utilização de seus armazéns para a
recepção de cruzeiros. Já no segundo, os terminais do Complexo Portuário de Tubarão são
apontados por sua expectativa otimista e o Porto de Vitória pelas suas limitações estruturais,
dada a sua localização dentro da baía. Sendo assim, é assinalada a possibilidade de o porto
vincular-se às atividades de apoio offshore, e a movimentação de contêineres e outras cargas
serem transferidas para o Porto de Barra do Riacho ou de Praia Mole.
Em resumo, a PMV apresentava em seu planejamento propostas que defendiam a
eliminação da atividade portuária urbana. Mas, a partir de 2004, uma nova proposta passa a
ser vista no planejamento municipal para o porto, na qual a atividade portuária deve ser
mantida e apenas áreas ociosas devem ser revertidas em espaços de cultura e lazer
(VASCONCELOS, 2011). O documento com maior destaque nesse período é o Planejamento
Urbano Interativo do Centro, realizado em 2005 junto ao Programa de Revitalização do Centro
de Vitória, para orientar as políticas de desenvolvimento desta região. Como resultado,
obteve-se um Plano de Intervenção Urbanística com projetos e ações.

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

265

A proposta de intervenção contempla a transformação dos armazéns vazios em
centros culturais e de lazer, a fim de atrair moradores e turistas para a região. Além disso,
aponta-se a possibilidade de utilização destes armazéns como estação para veículos leves
sobre trilhos (VLT) e traça outras diretrizes como: garantir a relação visual da cidade com o
mar (área propícia a receber os cruzeiros marítimos) e a necessidade de área para as catraias
(pequenas embarcações de passageiros da Baía de Vitória).

2.21.2. Impactos da atividade portuária nos municípios
Nesta seção são abordados os impactos históricos e atuais da atividade portuária nas
cidades de Vitória e de Vila Velha.

2.21.2.1.

Impactos históricos no município de Vitória

A interface cidade-porto de Vitória é marcada pela forte interferência entre as
atividades urbanas e portuárias. Historicamente, o Porto de Vitória foi essencial para o
desenvolvimento econômico, social e urbano da capital. A Figura 118 ilustra a vista
panorâmica de Vitória no início do século XX.
Figura 118 – Porto de Vitória e vista panorâmica da cidade de Vitória (1909)

Fonte: Biblioteca Central da UFES (NEHCIT, 2008-2018d).

Diante do anseio político de transformar a cidade em praça comercial, em 1879 foram
iniciados estudos de viabilidade de implantação do Porto de Vitória. Entretanto, os estudos
técnicos recomendavam o estabelecimento do porto no município vizinho, Vila Velha, o que
foi rejeitado pelo Governo Estadual (SIQUEIRA, 1995). Segundo Siqueira (1995), as objeções
aos relatórios técnicos se deram para atender à elite política e comercial local, pois Vitória era
indicada como região estratégica para a implantação do porto, garantindo a intenção política
de desenvolvimento daquele espaço, bem como a expansão da estrutura comercial ali
existente. No final do século XIX, a comercialização do café se torna a principal base
econômica para o desenvolvimento e a ascensão comercial da capital.
Nos anos seguinte, o porto, com suas atividades operacionais e comerciais, aparece
como elemento central dos planos de desenvolvimento do município. Em 1895, organiza-se a
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Comissão de Melhoramentos de Vitória, que prevê modernização da cidade junto ao porto
(FREITAS, 2010). Ainda nesse período, ocorre uma nova reestruturação da cidade, com serviços
de urbanização, saneamento e infraestrutura urbana, pautadas no Plano de Melhoramentos e
de Embelezamento de Vitória proposto pela comissão e, posteriormente, o Projeto Novo
Arrabalde, que planeja a expansão urbana junto às praias (CORDEIRO, 2015). A Figura 119
exibe o início das obras de construção do porto.
Figura 119 – Aterro para a construção do Porto de Vitória (1927)

Fonte: Arquivo Geral de Vitória (NEHCIT, 2008-2018b).

Em 1924, durante o governo Florentino Avidos (1924-1928), ocorrem várias obras
portuárias e urbanas. Um exemplo disso foi a construção da muralha de cais de 130 metros de
extensão, para a construção de três armazéns e aparelhamento em linha férrea. Além disso,
foi construída a Ponte Florentino Avidos, ligando Vitória à Vila Velha, inaugurada em 1928, que
além de escoar a produção para o porto, representa uma ruptura na condição insular de
Vitória, permitindo a ligação contínua com o continente. Toda essa dinâmica possibilitou o
desenvolvimento da capital e a afirmação de sua centralidade no estado. Porém, as obras de
infraestrutura para a instalação do porto foram responsáveis pela mudança do contorno da
orla e pela restrição do acesso físico e visual à Baía de Vitória, causando grandes alterações na
paisagem. A Figura 120 exibe a vista da Baía de Vitória na década de 30.
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Figura 120 – Vista da Baía de Vitória (1930)

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (NEHCIT, 2008-2018e).

Com o passar dos anos, tanto a cidade quanto o porto continuaram se desenvolvendo.
A cidade, dinamizando sua economia e se tornando cada vez menos dependente das
atividades portuárias, e o porto, se expandindo e alterando suas estruturas conforme as
exigências do mercado. A Figura 121 exibe a aerofotograma do Centro de Vitória em 1940.
Figura 121 – Aerofotograma do centro de Vitória (1940)

Fonte: Arquivo Geral de Vitória (NEHCIT, 2008-2018a).

Entende-se que o porto foi o elemento fundamental para o desenvolvimento e a
urbanização da região central de Vitória. A relação hoje vista como conflituosa era de
dependência por parte da cidade. O seu crescimento durante muito tempo esteve atrelado às
atividades econômicas e comerciais geradas pelo porto e aos investimentos em estrutura,
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visando o aprimoramento das operações portuárias. A Figura 122 é a fotografia do Porto de
Vitória e de parte da cidade.
Figura 122 – Centro de Vitória e o porto (1970)

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (NEHCIT, 2008-2018c).

2.21.2.2.

Impactos atuais no município de Vitória

A relação entre o porto e a cidade de Vitória é bastante abordada no Planejamento
Urbano Interativo do Centro, realizado pela Prefeitura Municipal de Vitória (2006a). Esse
planejamento deu origem a um Plano de Intervenções Urbanísticas onde foram listados
projetos e ações.
Vasconcelos (2011) faz uma análise relevante do documento, afirmando que o Porto
de Vitória é destacado como elemento que faz parte da história da cidade, da composição do
centro histórico, além de constituir-se em um importante atrativo da região. O porto está
inserido em uma área que, na visão da PMV, necessita de reabilitação urbana, a ser realizada
por meio de múltiplas intervenções de qualificação, com o objetivo de valorizar as
potencialidades sociais, econômicas, culturais e funcionais. A Figura 123 apresenta o Porto de
Vitória e parte da cidade em 2015.
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Figura 123 – Porto de Vitória e Centro da cidade (2015)

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA (2015).

No documento, no tópico sobre o Perfil Atual do Centro, são traçados dez diagnósticos
abordando os temas considerados essenciais, um deles é a Relação Porto-Cidade. Nele são
tratados os impactos históricos da criação do porto no município, apontando a modificação do
contorno natural da costa, a construção de um muro de contenção e de armazéns que
restringiram o acesso ao cais e a visibilidade da baía (VITÓRIA, 2006a).
Na região central da cidade, além do porto, localizam-se a rodoviária, o Hospital Santa
Casa de Misericórdia, o Parque Moscoso, o Palácio Anchieta (sede do Governo Estadual), a
Catedral Metropolitana de Vitória, além de inúmeras repartições públicas e prédios
comerciais. A Figura 124 ilustra os estabelecimentos mais importantes do centro de Vitória,
indicados com pontos azuis.
Figura 124 – Centro de Vitória: estabelecimentos importantes

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As vias da parte baixa do centro, sobretudo as que passam próximas ao porto, servem
de ligação com os municípios vizinhos de Vila Velha, Viana e Cariacica, atuando como
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importantes vias de circulação dos veículos individuais e coletivos na Grande Vitória. Devido às
instalações ali situadas, há uma grande quantidade de pessoas circulando, cujo destino final é
o centro, principalmente em horários de pico. Para os veículos próprios há dificuldade de
encontrar locais apropriados para estacionamento; para os coletivos há uma quantidade
insuficiente de baias para embarque e desembarque de passageiros e em certos casos a
localização é inadequada (VITÓRIA, 2006a; CORDEIRO, 2015).
Nesse cenário, o porto é apresentado como mais um dos vários limitadores da
mobilidade no centro da cidade. No entanto, para amenizar o impacto, foram estabelecidas
restrições no horário de circulação de veículos pesados, que normalmente tem como destino o
porto. Esses veículos ficam impossibilitados de transitar pelo Centro nos horários considerados
de pico, ou seja, de 7:00 às 9:00 e das 17:00 às 19:00. Outra decisão apresentada no PDU é a
restrição de abertura de garagens em algumas vias da região central, incluindo as avenidas que
margeiam o porto (Avenida Elias Miguel e Avenida Getúlio Vargas). O mapa contendo as
avenidas que sofrem a restrição é apresentado no Anexo 4.
Com relação à mobilidade urbana, destaca-se a criação de novas ciclovias. Em fevereiro
de 2015, foi inaugurado 800 m de faixa exclusiva para ciclistas com 2,5 m de largura, pintura
especial e segregadores ao longo de todo o percurso. O trecho percorre toda a extensão da
calçada alta do porto, entre as avenidas Elias Miguel e Getúlio Vargas. Para a execução do
projeto, a PMV eliminou 120 vagas de estacionamento e avançou a calçada para reposicionar as
paradas de ônibus. A Figura 125 exibe o trecho da ciclovia construída próxima ao porto.
Figura 125 – Ciclovia construída em frente aos armazéns da CODESA

Fonte: Sobral (2015).
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Uma reclamação recorrente era com relação ao barulho causado pelas atividades
industriais e de movimentação de cargas realizadas no Terminal Flexibras, cuja área
operacional está localizada próxima a um número significativo de residências. Para amenizar a
poluição sonora, foi instalado um muro com propriedades para funcionar como barreira
acústica. Após sua instalação, de acordo com o terminal, não foram contabilizadas novas
reclamações. A Figura 126 ilustra a barreira acústica do Terminal Flexibras em vermelho.
Figura 126 – Barreira acústica: Terminal Flexibras

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No aspecto econômico, Vasconcelos (2011) afirma que a maior fonte de arrecadação
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no Bairro
Centro provém das atividades portuárias, e cerca de 70% referem-se a receitas de importação.
O Porto de Vitória insere-se em um novo ciclo econômico, pautado na exploração offshore de
petróleo e de gás. Na visão da PMV, esse ciclo traz novas perspectivas para o crescimento
urbano de Vitória, pois demanda uma grande quantidade de produtos e serviços
especializados e de alto valor agregado, especialmente o turismo de negócios. Esse ciclo
também se torna interessante na medida que atrai investimentos do setor petrolífero para o
estado do Espírito Santo (VITÓRIA, 2006a).
Além disso, Vitória ocupa uma posição estratégica em sua macrorregião e no estado
quanto à acessibilidade de pessoas e circulação de mercadoria no âmbito interestadual e
internacional. A presença de algumas estruturas do Porto de Vitória em seu território
potencializa esse aspecto. A PMV pretende utilizar o Cais Comercial para atracação de navios
de cruzeiro, permitindo o embarque e desembarque de passageiros, incluindo Vitória na rota
do turismo náutico (VITÓRIA, 2006a). Há uma preocupação por parte da PMV em fazer do
Porto um atrativo aos turistas, redesenhando sua figura para incorporá-la de maneira mais
harmônica à paisagem do Centro.
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A PMV busca, através de seu Plano Estruturador, “integrar o porto com a cidade,
objetivando possibilitar/potencializar o contato visual e físico entre ambos, bem como a
integração de seus usos e atividades” (VITÓRIA, 2006a).
No que diz respeito ao Porto de Vitória, a preocupação paisagística e a inclusão de
atividades voltadas para cultura, turismo e lazer em suas áreas não operacionais são os
principais destaques no planejamento urbano municipal. No que tange ao Porto de Vitória,
duas paisagens são mais abordadas, a vista do Palácio Anchieta, que segundo a PMV deve ser
mantida e potencializada, e a vista da Baía de Vitória a partir da Praça Oito, que deverá ser
recuperada, as preocupações são ilustradas na Figura 127.
Figura 127 – Preocupações paisagísticas – vista Palácio Anchieta

Fonte: Cordeiro (2015).

A vista a partir da Praça Oito atualmente é bloqueada por um prédio anexo entre o
Armazém 4 e o Armazém 5, como pode ser visto na Figura 128. Como já mencionado, a PMV
busca meios de reincorporar essa vista à cidade.
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Figura 128 – Preocupações Paisagísticas – Vista Praça Oito

Fonte: Cordeiro (2015).

Alguns passos já foram dados nesse sentido, como, por exemplo, o projeto Estudo das
Cores, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC) e a
CODESA, que teve como objetivo a restauração e pintura dos armazéns e da fachada do porto,
em que o critério das cores teve por escolha a data cronológica da construção das estruturas.
A SEDEC ficou responsável pela pesquisa histórica e pelas decisões sobre a restauração e
escolha das cores, enquanto a CODESA se responsabilizou pela execução.
Outra parceria firmada entre a PMV e a CODESA foi em relação ao uso de um armazém
ocioso, utilizado para o projeto Estação Porto, apresentado na Figura 129. O projeto, que
ocorreu entre os anos de 2008 e 2012, era visto pela PMV como um ambiente de divulgação e
promoção cultural, e funcionava durante todo o ano. A Secretaria Municipal de Cultura (SEMC)
era a principal responsável pelo projeto, no entanto, nos meses de dezembro a março, a
Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) tinha prioridade na utilização do espaço, a fim de
promover eventos para o envolvimento dos turistas presentes na cidade e para apoiar os que
chegavam em cruzeiros marítimos.
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Figura 129 – Projeto Estação Porto (2012)

Fonte: Pinheiro (2012).

2.21.2.3.

Impactos históricos no município de Vila Velha

Vila Velha é o município mais antigo do estado do Espírito Santo. Fundada por Vasco
Fernandes Coutinho em 1535, com o nome de Vila do Espírito Santo, a cidade foi sede da
Capitania até 1549, quando a capital foi transferida para Vitória e o município recebeu o nome
atual. No início do século XX, três acontecimentos marcaram o desenvolvimento de Vila Velha:
a inauguração da luz elétrica pública, em 1910; o funcionamento dos bondes, em 1912; e a
instalação da água encanada, também em 1912.
Os bondes marcaram o surgimento de uma outra opção de transporte entre Vitória e
Vila Velha, pois passou a ser uma alternativa ao longo percurso por mar que ligava as cidades.
Além disso, o funcionamento dos bondes resultou na expansão urbana, pois se instalou a linha
centro de Vila Velha–Paul, local onde, anos mais tarde, se instalaria a atividade portuária no
município. Ao longo da linha, na região de Paul, surgiram aglomerados habitacionais, que se
intensificaram após a instalação dos primeiros terminais portuários, dando início aos
populosos bairros hoje existentes (VIEIRA, 2012).
Nesse período, com a diminuição da produção de café, inicia-se nas instalações do
porto a exportação de minério de ferro. Inicialmente, a movimentação de minério ocorre no
Cais Comercial, na Ilha de Vitória. Todavia, após certo tempo, sua estrutura voltada à
movimentação de café passa a ser um empecilho às operações com o novo produto. Diante
dessa demanda, em 1941, tem início a construção do Cais da Atalaia, em Vila Velha, com 110
metros de extensão e programado para receber navios de grande porte, sendo especializado
no transporte de minério. Na década de 1950, outros terminais são instalados em Vila Velha.
Três deles são terminais para armazenamento e descarregamento de derivados de petróleo a
granel e, em 1956, a CVRD inicia a construção do cais de Paul, implantado para a
comercialização especializada em minério fino. A Figura 130 exibe a construção do Cais do
Atalaia e o Cais de Paul em 1961.
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Figura 130 – Cais de Atalaia e Cais de Paul (1961)

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (BOTELHO, 2008-2018).

Devido à mudança na demanda internacional de minério de ferro, surgiu a necessidade
de outro cais. Inaugurado em 1959, o Cais de Paul visava atender à exportação de minérios
finos por parte da CVRD, o que também demandou a instalação de equipamentos
mecanizados para o embarque deste tipo específico de minério de ferro.
Após meio século, Vila Velha recuperava a possibilidade de ter movimento portuário e
expandir suas atividades terciárias. Durante muito tempo, as instalações portuárias do
município foram vistas como completares às instaladas na ilha. Mesmo assim, as atividades
portuárias do continente fizeram dos bairros Argolas e Paul um novo centro de comércio e
serviços. Surgiram também indústrias de material ferroviário, de material elétrico e de
comunicação, de minerais não metálicos, químicas, entre outras. Com base no exposto,
percebe-se que foram grandes os impactos econômicos no município de Vila Velha, mediante
a migração de parte das atividades portuárias para o continente. A Figura 131 exibe a
fotografia do Cais de Capuaba e Cais de Paul na década de 1960.
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Figura 131 – Cais de Capuaba e Cais de Paul (1961)

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves (NEHCIT, 2008-2018c).

A partir dos anos 1990, ocorre a reorganização dos terminais, principalmente pela
possibilidade da concessão através de arrendamentos permitidos pela nova legislação. O TVV
foi arrendado em 1998, e em 1999 o Terminal Peiú. Nesse período foram feitos os
arrendamentos das áreas a empresas privadas para uso retroportuário. Foi possível uma maior
integração entre as áreas operacionais através da interligação rodoferroviária entre três cais
(Capuaba, Atalaia e Paul). Além disso, tem-se em 2000, a criação de um novo terminal
portuário no continente a Companhia Portuária de Vila Velha, especializado em atividades de
apoio offshore para auxiliar na exploração de petróleo e gás natural. A Figura 132 exibe o Porto
de Vitória e todo o entorno nos dias atuais.
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Figura 132 – Porto de Vitória (instalações no município de Vila Velha) e entorno (2015)

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA (2015).

Todas as mudanças descritas causam uma tensão urbana e uma alteração na interação
do porto com o município de Vila Velha. De acordo com Campos (2005, p. 6): “Sob a ótica do
impacto urbano no território, é notório o conflito ambiental entre instalações de retroárea do
porto e vegetação de manguezal e foz do rio Aribiri.” Esse e outros impactos são recentes e
ainda se fazem presentes na relação entre a cidade e o porto, por isso, são retratados no
próximo tópico referente aos impactos atuais.

2.21.2.4.

Impactos atuais no município de Vila Velha

Ao sul da Baía de Vitória, próxima às instalações portuárias, está localizada a Bacia do
Rio Aribiri. Assim como outras regiões da Grande Vitória, a bacia possui uma geografia
recortada, em que os rios desaguam na baía. Em um estudo realizado pelo Ministério do
Interior encontra-se o seguinte diagnóstico dessa região:
Distinguem-se na Bacia três áreas com características distintas: Capuaba
situada a jusante, ao norte da Estrada Jerônimo Monteiro, possui grandes
áreas desocupadas e abriga os bairros de Vila Batista e Ilha das Flores; Santa
Rita situa-se entre a Estrada Jerônimo Monteiro e a Rodovia Carlos
Lindenberg e ocupada, em quase toda extensão, pelos bairros Vila Garrido,
Alvorada, Alecrim, Santa Rita, Ataíde e Aribiri; a terceira ao sul da Rodovia
Carlos Lindenberg, e desocupada em sua maior parte e contém os bairros de
Cobilândia e Jardim Marilândia a oeste e Nossa Senhora da Penha, Ibes e
Santa Inês mais os conjuntos Santos Dumont, Novo México e Guadalajara a
leste (BRASIL, 1984, p. 4).

Durante o processo de ocupação dessa área ocorreram aterros sucessivos e pulverizados
devido à busca da população pela ampliação do espaço ocupável. Hoje, esta região encontra-se
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densamente povoada. Nessa dinâmica, restou à população de menor renda a ocupação de áreas
menos favoráveis, das encostas de morros e terrenos pantanosos (BRASIL, 1984).
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Central de
Convênios, é responsável pelo empreendimento chamado Urbanização Integrada da Baixada
do Rio Aribiri, que consiste em um programa que objetiva oferecer melhores condições de
saneamento e infraestrutura aos moradores da região. A poligonal do Rio Aribiri, que engloba
alguns assentamentos, é formada pelos bairros: Ilha das Flores, Ilha da Conceição, Vila Batista,
Primeiro de Maio e Santa Rita. Trata-se de uma região predominantemente plana, permeada
pela microbacia do rio. Devido à ocupação desordenada, toda a região sofre impacto
socioambiental, principalmente com a degradação da área de ecossistema do manguezal.
Atualmente, esse espaço, juntamente com a região vizinha de Paul, é a principal área
de interação entre o porto e o município de Vila Velha. Devido à proximidade dos terminais, os
bairros são impactados pelo trânsito de veículos pesados em direção ao porto e pelas
atividades portuárias e retroportuárias em si. As áreas são apresentadas na Figura 133.
Figura 133 – Região de maior interação porto-cidade – Vila Velha

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No bairro de Paul, a presença de tanques de combustíveis pertencentes à Liquiport
causa insatisfação por parte dos moradores da área, que inclusive solicitaram a retirada das
estruturas. Além da preocupação com acidentes químicos, outro fato que preocupa os
moradores é a poluição visual, que segundo eles desvaloriza os imóveis da região. A utilização
dos tanques foi paralisada e o processo para sua retirada foi iniciado em 2007, mas não foi
concluído. Em janeiro de 2015, o IEMA emitiu mais uma vez um embargo quanto à utilização e
possíveis obras de extensão dos reservatórios. A Figura 134 apresenta os tanques de
combustível, localizados no bairro de Paul.
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Figura 134 – Tanques de combustível no bairro de Paul

Fonte: Folha Vitória (NUNES, 2015).

Quanto à Baixada do Rio Aribiri, boa parte dessas áreas são terrenos da Marinha,
pertencentes à União, os quais foram ocupados por meio de invasões, que durante algum tempo
eram autorizadas pela Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) (ESPÍRITO SANTO, 1979). O fato
de a ocupação ter ocorrido de forma desordenada acentua os impactos do acesso de caminhões
ao porto. Muitas vezes observa-se o avanço das residências e do comércio sobre as vias, além de
um grande fluxo de moradores que circulam ao longo do trecho. Um exemplo é o projeto de
duplicação do trecho final da Avenida Capuaba e da ponte sobre o Rio Aribiri, que melhoraria o
acesso aos terminais e o trânsito da região de maneira geral. As obras foram iniciadas e parte das
desapropriações necessárias foram realizadas, entretanto, por dificuldades encontradas durante
o processo de desocupação, a obra está paralisada. A Figura 135 ilustra a presença de trânsito de
cargas em convívio com a população da cidade.
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Figura 135 – Avenida Capuaba: conflito entre trânsito de cargas e urbanidade

Fonte: Google Maps (2015). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A densidade populacional também é uma dificuldade a ser superada para que se cumpram
os planos da PMVV de desenvolver a região como um polo de atividades portuárias. A análise do
PDM identificou essa intenção em dois eixos distintos: no entorno portuário e ao longo da Avenida
Darly Santos. Dada essa situação, é incentivada a criação de um pátio de triagem e a instalação de
novos terminais, prestadores de serviços logísticos, entre outras providências.
O desenvolvimento econômico dessa região é de grande importância para o município
de Vila Velha, estando presente em vários projetos e estudos no âmbito municipal e estadual
(ESPÍRITO SANTO, 2006; VILA VELHA, [2010]; ASEVILA, 2010). Tal fato ganha ainda mais
importância nos estudos quando somado às limitações da ampliação das atividades portuárias
no município de Vitória.
No Plano Estratégico – Vila Velha 2025 (VILA VELHA, [2010]), por exemplo, são
apresentados vários projetos que beneficiam diretamente as atividades no Porto de Capuaba,
alguns de governança municipal e outros de governança compartilhada. No eixo Logística
Integrada aparecem como de governança municipal a dragagem e derrocagem da Bacia de
Vitória, a implantação do Corredor Metropolitano Leste-Oeste, a implantação do Trevo Carlos
Lindenberg e Darly Santos e a melhoria da acessibilidade ao Porto de Capuaba; e como de
governança compartilhada, é apontada a duplicação das rodovias BR-101 e BR-262, e a
Ferrovia Litorânea Sul.
No eixo denominado Desenvolvimento Econômico Diversificado, são apresentados
como projetos de responsabilidade compartilhada o desenvolvimento econômico do entorno
da Rodovia Darly Santos e do Vale Encantado, com foco em atividades logísticas e
retroportuárias, além do desenvolvimento econômico e social da região da Mata do Exército,
com a implantação de condomínios industriais e logísticos e o desenvolvimento de um polo
portuário de apoio às operações offshore.
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O PDM do município e suas leis complementares estabelecem normas de ocupação
desses espaços, visando a preservação visual de monumentos importantes da paisagem do
município, como o Convento da Penha e a Terceira Ponte. Com isso, demonstra-se o anseio de
Vila Velha para que a atividade portuária gere mais impacto econômico de forma ordenada e
preservando o desenvolvimento urbano sustentável.
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2.22. Outras informações relevantes
Nesta seção são apresentadas outras informações relevantes sobre o Porto de Vitória
que vão além dos itens exigidos na Portaria nº 03/2014 (BRASIL, 2014e).

2.22.1. Alternativas para a ampliação da atividade portuária
De acordo com o Plano Mestre do Porto de Vitória (BRASIL, 2015c), a CODESA tem se
dedicado a estudar alternativas portuárias para atender ao mercado de carga de sua
hinterlândia, bem como no sentido de se adequar às novas condições de navegação.
Observa-se que o Porto de Vitória apresenta limitações operacionais no que tange ao
comprimento, largura e profundidade do canal de acesso e berços de atracações.
Nesse sentido, há três alternativas que não são necessariamente mutuamente
exclusivas, a saber:
1. Porto de Águas Profundas do Espírito Santo (PAP-ES): A CODESA realizou um
amplo estudo no sentido de identificar a viabilidade do projeto. Este estudo está
protocolado na SEP/PR.
2. Desenvolver o segmento de contêineres no Porto de Barra do Riacho: a respeito
desta iniciativa, ainda não foram realizados estudos aprofundados que analisem
sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. No entanto, trata-se de uma
oportunidade a ser desenvolvida a partir da futura expansão do Molhe Sul que
será necessária em função da expansão requerida pelo TUP Portocel na região.
3. Ampliação das instalações do Terminal Vila Velha (TVV): a empresa arrendatária
está preparando um estudo no sentido de viabilizar esta que seria uma alternativa
mais imediata.
Portanto, no que tange ao projeto do Porto de Águas Profundas (PAP), há três locais
que são considerados como potenciais para um terminal de grande porte, tais como:
i.

Vila Velha - Ponta da Fruta;

ii.

Vitória/ Serra - Praia Mole;

iii.

Aracruz - Barra do Riacho.

A CODESA busca por parceiros interessados em investir no empreendimento, já que a
Nova Lei dos Portos abriu caminho para a realização de parcerias público-privadas.

2.22.2. Planos CODESA
A Tabela 106 apresenta os planos de contingência e emergenciais da CODESA e seus
respectivos status de execução.
Tabela 106 – Planos de Contingência e Emergenciais CODESA
Plano

Situação
Atual

Abrangência

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

Atividades
Relacionadas

Resumo
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Plano

Plano de Contingência
à Saúde Pública do
Porto de Vitória –
PCSPPV

Plano de Emergência
individual (PEI)

Plano de Ajuda Mutua
(PAM)

Plano de Ação
Emergencial (PAE)

Plano de Controle de
Emergência (PCE)
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Situação
Atual

Abrangência

Atividades
Relacionadas

Em Execução

Cais
Comercial de
Vitória, Cais
de Paul e
Cais de
Capuaba

Mapeamento e
gestão de base
de dados para
acionamento
em situações de
emergência

Em Execução

Cais
Comercial de
Vitória, Cais
de Paul e
Cais de
Capuaba

São realizados
semestralmente
treinamentos e
simulados
relacionados ao
PEI

Projeto

Em estudo

Em Execução

Resumo
Definir procedimentos
para a Fase de Alerta de
ocorrência de doença
importância de saúde
pública estabelecendo
ações, limites de atuação
e normas de conduta
técnica.
O PEI do Porto de Vitória
está estruturado para
garantir o controle efetivo
do derrame de óleo e de
outros produtos químicos
(lubrificantes) na área do
Porto Público.

Região de
abrangência
das
empresas
portuárias
que farão
parte do
mesmo.

Este plano
encontra-se em
fase de estudo.

O PAM encontra-se em
fase de planejamento,
uma vez que é necessário
que os demais planos
estejam devidamente
homologados e
efetivamente
implantados, tanto os da
CODESA quanto os dos
demais entes que farão
parte do PAM.

-

As primeiras
ações
referentes a
elaboração do
PAE serão
iniciadas no
último trimestre
de 2017.

Documento norteador da
Unidade, a fim de que
possam ser gerenciadas as
questões relativas à forma
de atendimento a
emergências reais e
potenciais.

São realizados
treinamentos
de atualização
dos brigadistas
e
semestralmente
são realizados
simulados
relacionados ao
PCE.

O PCE apresenta os
procedimentos de
resposta às situações
emergenciais que
eventualmente possam vir
a ocorrer nas instalações
do Porto e define as
atribuições e as
responsabilidades dos
envolvidos, de forma a
propiciar as condições
necessárias para o pronto
atendimento às
emergências por meio do
desencadeamento de
ações rápidas, seguras e

Cais
Comercial de
Vitória, Cais
de Paul e
Cais de
Capuaba
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Plano

Situação
Atual

Abrangência

Atividades
Relacionadas

Resumo
estruturadas.

Plano de Área (PA)

Aguardando
aprovação /
homologação
do Órgão
Ambiental

Região de
abrangência
das
empresas
portuárias
que fazem
parte do
mesmo.

Planejamento
de simulado
para o primeiro
semestre de
2018.

A elaboração do Plano de
Área está prevista no
Decreto Federal nº
4.871/2003 e tem como
principal objetivo integrar
os PEIs para o adequado
combate à poluição por
óleo em área com
concentração de portos,
instalações portuárias,
terminais, dutos,
plataformas e instalações
de apoio portuário.

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

2.22.3. Programas institucionais
A CODESA possui uma série de projetos e programas institucionais junto à comunidade
e seus intervenientes, alguns dos quais serão apresentados a seguir:

2.22.3.1.

Programa “Da Cidade ao Porto”

Da Cidade ao Porto é o programa de visitas do Porto de Vitória. A logomarca do
programa é representada na Figura 136. Trata-se de uma proposta com notabilidade de ação
social desenvolvida pela Coordenação de Marketing da CODESA, objetivando conscientizar a
população (estudantes e demais segmentos da sociedade) sobre a importância do porto e sua
grande contribuição para o desenvolvimento do município, da região e do país.
Sendo assim, foi criada uma oportunidade para que crianças e adultos tenham contato
com o universo portuário através da visita monitorada, na qual podem aprender sobre a
história do porto, conhecer suas atividades, seus projetos de modernização e suas políticas de
boa convivência com a população e com o meio ambiente.

Figura 136 – Logomarca do
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Fonte: Imagem fornecida pela CODESA.

O programa tem como desafio contribuir para a criação de uma mentalidade mais
consciente sobre a atividade portuária junto à população, favorecendo um estreitamento das
relações cidade-porto. A programação inclui uma apresentação institucional do Porto de Vitória, na
qual são destacadas informações importantes a respeito do Complexo Portuário do Espírito Santo.
Caso os visitantes tenham interesse em conhecimentos específicos (meio ambiente,
engenharia, operações, aspectos jurídicos etc.), são acrescentadas ao programa apresentações
das áreas afins e, havendo disponibilidade, técnicos da CODESA acompanham os visitantes aos
terminais portuários de Vitória e Vila Velha para explicar melhor a atuação dos profissionais no
âmbito portuário.
Após as apresentações no auditório da CODESA, onde são recepcionados os visitantes,
segue uma visita ao Cais do Porto, onde podem ser observadas as operações em andamento e
também podem serem vistos de perto os navios de diversas nacionalidades, proporcionando
um entendimento melhor em relação à logística dentro do universo portuário. O Programa Da
Cidade ao Porto recebe visitantes de todo o Brasil.

2.22.3.2.

Programa de Comunicação Social (PCS)

O estabelecimento desse canal de comunicação tem por objetivos promover, integrar,
divulgar e construir um espaço de diálogo contínuo de troca de conhecimentos com as lideranças
e os moradores das comunidades localizadas na Área de Intervenção Direta (AID) do Porto. No
caso da cidade de Vitória, a referida área é composta pelos bairros: Centro/Cidade Alta, Ilha do
Príncipe, Parque Moscoso e Vila Rubim (Comitê Comunitário I). Já na Cidade de Vila Velha, a AID
é formada pelos bairros: Paul, Ilha das Flores, São Torquato, Santa Rita, Alecrim, Aribiri, Ataíde,
Atalaia, Capuaba, Planalto, Vila Batista e Vila Garrido (Comitê Comunitário II).
As reuniões acontecem com uma periodicidade de 45 dias, nas quais comparecem as
lideranças dos bairros da AID, a equipe técnica da Coordenação de Meio Ambiente e
Segurança do Trabalho da CODESA e a equipe de comunicação e educação ambiental da
empresa responsável pela administração da LAR 06/214.
No que se refere às situações que geram conflitos com a comunidade, destaca-se que
grande parte tem origem na inquietação gerada pelo fluxo de caminhões e pelo acúmulo de
poeira, nas vias de acesso aos bairros limítrofes ao Porto.
Objetivando responder a essas demandas, bem como racionalizar e sincronizar os
processos operacionais com o consequente aprimoramento da eficiência das operações
portuárias, está em fase de implementação o projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente
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(CLPI), o qual será operacionalizado por meio de pontos de controle situados nos locais de
origem, nos pátios, nas vias de acesso ao Porto e na entrada e saída dos terminais portuários.
Tal projeto proporcionará a racionalização do tráfego de veículos no entorno do Porto, com a
redução das filas de veículos, atendendo uma antiga reivindicação das comunidades de seu entorno.

2.22.3.3.

Participações em eventos externos

Como forma de divulgar as boas práticas, desenvolvidas no Porto de Vitória, bem
como colaborar com discussões para modernização da área portuária, a CODESA, representada
por seu presidente e diretores, participou e apoiou diversos eventos voltados a reflexão sobre
o futuro e modernização das atividades portuárias. São eles:
 Fórum de Líderes da Construção Naval – composição da mesa “Infraestrutura e
desenvolvimento do transporte Marítimo”, na Maritec South América realizada no
Rio de Janeiro (RJ).
 Ciclo de Palestras ES e Ação – participação da mesa Infraestrutura e Logística, “A
vocação capixaba e os desafios da atividade portuária”, no Auditório da Rede
GAZETA, Vitória (ES).
 Idealização do I Fórum interno com a temática “O futuro do Porto de Vitória”, o
evento foi construído para que gestores e representantes do setor portuário
discutissem propostas para modernização de suas atividades.
 Sessão Solene 110 anos do Porto de Vitória – Assembleia Legislativa do Espírito
Santo (ES).

2.22.3.4.

Boletins Informativos (Jornal do Porto)

São publicações mensais contendo matérias relacionadas à divulgação dos eventos
referentes às atividades do Porto.

2.22.3.5.

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) – Ouvidoria

O SIC é o canal de comunicação e atendimento às solicitações da população em geral,
de acordo com o que preconiza a Lei de Acesso à Informação (LAI). De acordo com os dados do
relatório de pedidos de acesso à informação, emitido pela Coordenação de Ouvidoria
(COOVID) da CODESA, no período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, foram totalizados
73 pedidos de informação, percebendo uma média mensal de 12,17 pedidos por mês.
Conforme podemos verificar no Gráfico 8, as principais solicitações de informações
foram direcionadas foram relacionadas ao transporte aquaviário.
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Gráfico 8 – Ranking das solicitações da ouvidoria
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Fonte: CODESA (2017a)
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3. Plano Operacional
Neste capítulo é apresentado o Plano Operacional, que tem por objetivo detalhar o plano
de melhorias e investimentos definido no Plano Mestre do Porto de Vitória, elaborado em 2015,
além de apresentar as propostas de melhorias desenvolvidas ao longo do PDZ. O cronograma de
investimentos e melhorias proposto pelo Plano Mestre é apresentado na Tabela 107.
Tabela 107 – Plano de Ação do Porto de Vitória – Plano Mestre 2015

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

Estratégico
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2014

Descrição da Ação

2016

Item

2015

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE VITÓRIA
Emergencial
Operacional

Melhorias operacionais
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17

Modernização das operações e aumento da produtividade na
movimentação de contêineres, granéis líquidos e granéis sólidos
Investimentos portuários
Dragagem e aprofundamento do canal de acesso, bacia de
evolução e berços
Retificação do berço 207 (Dolfins do Atalaia)
Ampliação dos berços 103 e 104 no Cais Comercial
Gestão portuária
Diversificar receitas para buscar equilíbrio entre as receitas
tarifárias e patrimoniais
Atualização da tarifa portuária
Projeto de monitoramento de indicadores de produtividade
Programa de treinamento de pessoal
Acessos ao Porto
Criação de um pátio de triagem nas imediações do Porto de
Vitória
Projeto Portal do Príncipe
Finalização da construção da Rodovia Leste-Oeste
Duplicação do acesso ao Cais de Capuaba - Trecho da Rodovia ES060
Duplicação da BR-101 - Contorno de Vitória
Adequação da Rodovia BR-447 (Via Expressa Capuaba)
Investimentos e Ações que afetarão o porto
Início das operações do Porto do Açu (RJ)
Implantação do Sistema BRT de mobilidade urbana
Implantação do Porto Central (ES)
Construção do Superpoto de Vitória

Legenda
Prepa ra çã o
Prontifi ca çã o

Fonte: Brasil (2015c).

Seguindo as orientações da Portaria da SEP/PR nº 03/2014, o Plano Operacional do
PDZ 2015 do Porto de Vitória é dividido em seis seções: i) Melhorias de gestão; ii) Melhorias
operacionais; iii) Proposição de investimentos portuários; iv) Proposição de investimentos em
acessos; v) Proposição de reorganização de áreas; e vi) Ações ambientais.
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3.1. Melhorias de gestão
Nesta seção são apresentadas as ações voltadas às melhorias de gestão. O Plano
Mestre de 2015 do Porto de Vitória propõe quatro ações para este tópico, apresentadas na
subseção a seguir. No entanto, além das ações sugeridas pelo Plano Mestre, a CODESA prevê
em seu planejamento outras melhorias de gestão que são expostas na subseção seguinte,
Proposições do PDZ.

3.1.1. Proposições do Plano Mestre
O Plano Mestre do Porto de Vitória indica as seguintes melhorias de gestão:
Tabela 108 – Ações de melhorias de gestão propostas no Plano Mestre do Porto de Vitória

Fonte: Brasil (2015c).

3.1.1.1.

Diversificação de receitas
3.1.1.1.1.

Justificativa

A diversificação de receitas possibilita maior segurança na arrecadação da companhia,
mitigando a dependência em relação a uma única fonte. Em 2014, as receitas operacionais
representaram cerca de 70% do faturamento da Companhia, em contrapartida, 20% foram
auferidas com o pagamento pela utilização de áreas arrendadas, e outros 10% representaram
a arrecadação por outros meios (receitas financeiras, recuperação de despesas etc.).
A CODESA mantém grande número de contratos de arrendamento, operacionais e de
passagem. A arrecadação desses contratos também é dada, em significativa parcela, pelo
pagamento de tabelas tarifárias, principalmente a tabela I (proteção e acesso) e a tabela II
(acostagem), e também pelo pagamento de valores variáveis (por tonelada movimentada).
Este fato corrobora para o maior peso da arrecadação operacional, podendo ocorrer maior
desequilíbrio entre a arrecadação por fonte de receita, além de casos de inadimplência em
contrato patrimonial.

3.1.1.1.2.

Solução proposta

A diversificação de receitas pode ser realizada pelo incentivo à arrecadação de receitas
patrimoniais. Todavia, em curto prazo não há previsão para novos arrendamentos em Vitória.
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No Programa Nacional de Logística, lançado em junho de 2015, não são previstos para o Porto
de Vitória novos investimentos e novas áreas para arrendamento.
Por outro lado, a CODESA pode trabalhar no sentido de realizar apoio institucional
para o estabelecimento de novos projetos nos portos por ela administrados e também o
mapeamento de novas oportunidades, como já vem fazendo, haja vista a carteira de projetos
existentes na CODESA, dentre eles: a dragagem do canal de acesso, a retificação do berço 207
(Atalaia), a implantação em conjunto com a SNP/MTPA do VTMIS e o projeto CLPI. Além disso,
destaca-se a definição da nova poligonal, que delimitou as áreas que estarão compatíveis com
a realidade operacional do porto e com a zoneamento. A adequação da poligonal visou
também a valorização de áreas públicas pertencentes à CODESA. Além disso, no tocante à
exploração de novas oportunidades de receitas, a CODESA inseriu novas tarifas abrangendo as
atividades de apoio offshore. A diversificação de receitas compõe etapas as quais estão
relacionadas na Tabela 109.

3.1.1.1.3.

Etapas
Tabela 109 – Diversificação de receitas

Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Apoio institucional a novos projetos

Em andamento

Curto

2

Mapeamento das oportunidades de novas receitas

Em andamento

Curto

3

Exploração das oportunidades de receitas
Avaliar impacto das mudanças das poligonais na
arrecadação da Docas e a possibilidade de incluir novos
serviços (exemplo: VTMIS)

Em andamento

Curto

Não iniciado

Curto

4

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.1.1.2.

Atualização da tarifa portuária
3.1.1.2.1.

Justificativa

A atualização tarifária do porto é necessária para a manutenção do equilíbrio
financeiro da CODESA, de modo que a receita auferida a partir dos serviços oferecidos possa
acompanhar a evolução dos custos incorridos para sua disponibilização, assim como permita a
remuneração dos investimentos realizados com vistas a manter e aprimorar a infraestrutura
operacional oferecida aos usuários.
Com a publicação da Resolução ANTAQ nº 4.093/2015, que dispõe sobre o reajuste
linear máximo para as tarifas portuárias (ANTAQ, 2015b), a CODESA pôde realizar reajuste
linear máximo de até 24,7% de suas tarifas.
A Diretoria Executiva da CODESA em Reunião Ordinária (1572ª) decidiu aplicar 12,35%
de reajuste linear em todas as tarifas da Companhia, a vigorar a partir do dia 1o de junho de
2015. No mês seguinte, a partir de 1o de julho de 2015, foram incorporados os demais 12,35%
de ajuste, englobando o valor total de reajuste permitido na Resolução ANTAQ nº 4.093/2015
(24,7%) (CODESA, 2015a).
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3.1.1.2.2.

Solução proposta

Realização de um estudo tarifário que envolve a análise financeira da entidade, além de
estudo de mercado que envolvam aspectos competitivos. Estudo contendo atualização da estrutura
de cobrança das tabelas tarifárias e ajustes das tarifas de acordo com o estudo de mercado.
O estudo deve abordar análises financeiras, tais como simulações de custos e receitas
e o impacto sobre o equilíbrio financeiro da entidade, no horizonte de curto, médio e longo
prazos. A atualização de tarifas compõe etapas as quais estão relacionadas na Tabela 110 .

3.1.1.2.3.

Etapas
Tabela 110 – Atualização da tarifa portuária

Etapa

Descrição

1

Avaliação do reajuste permitido na Resolução ANTAQ nº
4093/2015

2

Atualização das tarifas portuárias

3
4
5

Análise das tabelas tarifárias e ajuste das tarifas
considerando análise de mercado e de competitividade da
CODESA
Análise Financeira: impacto das tarifas na arrecadação e
custos
Reformulação da estrutura de cobrança da tabela tarifária

Status

Prazo

Finalizado

Contínuo

Em
andamento

Curto

Em
andamento

Curto

Não iniciado

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.1.1.3.

Monitoramento de indicadores de produtividade
3.1.1.3.1.

Justificativa

O monitoramento de produtividade é um importante instrumento de planejamento da
Autoridade Portuária uma vez que permite uma visualização constante da eficiência das operações
portuárias, gerando diagnósticos precisos e imediatos a respeito de onde se encontram os gargalos
operacionais e quais são esses gargalos, bem como possibilita tomadas de decisão rápidas a
respeito de sua solução. Além disso, o monitoramento dos indicadores de produtividade permite
uma fiscalização mais eficiente dos operadores e proporciona subsídios para o estabelecimento de
metas de produtividade, o que aufere maior eficiência ao sistema portuário.
Nesse sentido, a necessidade inicial é a definição de um método de monitoramento
dos indicadores operacionais do porto, sendo que o primeiro passo a ser dado é garantir uma
maior integração de dados entre os departamentos de estatística e de faturamento. Essa
integração permite o estabelecimento de uma base de dados bastante rica e uniformizada
para um acompanhamento mais preciso dos dados operacionais.
O monitoramento dos indicadores de produtividade deve ultrapassar as fronteiras do
cais, uma vez que a relação com os armadores também pode impactar diretamente a
eficiência das operações no porto. Dessa forma, é recomendável que a metodologia de
acompanhamento de indicadores operacionais a ser definida contemple, além do
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monitoramento dos indicadores operacionais, a eficiência das relações com os armadores e o
fluxo de informações desse relacionamento.

3.1.1.3.2.

Solução proposta

Definição de metodologia para monitoramento dos indicadores de produtividade das
operações portuárias.
As etapas propostas abrem a oportunidade para desenvolver a cultura de orientação
para resultados na área operacional. Observou-se no diagnóstico do PDZ que o problema atual
é a demora na consolidação de dados. Os relatórios mensais demoram cerca de 10 a 15 dias
para serem consolidados. As etapas da ação de monitoramento de indicadores de
produtividade estão apresentadas na Tabela 111.

3.1.1.3.3.

Etapas

Tabela 111 – Monitoramento de indicadores de produtividade
Etapa
1
2
3
4
5
6

Descrição
Criar a função de gestor dos dados operacionais
para agilizar a consolidação das informações de
movimentação e cadastros.
Desenvolver equipe de Cenários e Inteligência de
Mercado.
Realizar a sincronização dos dados operacionais
com os de faturamento.
Criar rotina de avaliação de resultados na empresa
(Mensal, Trimestral, Semestral, Anual).
Definição dos indicadores operacionais mais
relevantes para a realização do acompanhamento.
Sistematização da metodologia de
acompanhamento dos indicadores operacionais.

Status

Prazo

Não iniciado

Curto/Contínuo

Não iniciado

Curto

Não iniciado

Curto/Contínuo

Não iniciado

Curto/Contínuo

Em andamento

Curto

Não iniciado

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que tange à Etapa 5, destaca-se que a CODESA dispõe de indicadores operacionais,
definidos pela SNP/MTPA, pela Secretaria de Controle Interno (CISET) e pelo TCU. No entanto,
tais indicadores podem ser aprimorados de acordo com melhorias na base de dados estatísticos.
Nesse sentido, esta ação está relacionada com a Ação 1.2.2.2, Melhoria da qualidade e o
acesso aos dados estatísticos da CODESA, que é apresentada na seção de Melhorias Operacionais.

3.1.1.4.

Programa de treinamento de pessoal
3.1.1.4.1.

Justificativa

Programas de treinamento são fundamentais para aumentar a produtividade dos
colaboradores. Estendido a toda a comunidade portuária, pode-se alcançar maior nível de
qualificação dos trabalhadores envolvidos em toda a cadeia operacional do porto, permitindo
assim, o alinhamento em relação aos objetivos do porto e sinergias que impactarão
diretamente na eficiência do Porto de Vitória como um todo.
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A CODESA, por meio da área de Recursos Humanos, está inserida aos processos de
mudança ocorridos no âmbito da empresa e no ambiente institucional. Sobretudo, a partir das
mudanças que foram promovidas a partir da Lei nº 8.630/1993 e da Lei nº 12.815/2013, que
modificaram significativamente o perfil do trabalhador portuário nas Docas.
Com tais mudanças ocorridas nesse período, houve a necessidade de evolução na
preparação e capacitação dos profissionais, assim como a necessidade de implementar
alterações nos critérios e no planejamento do processo de capacitação dos seus colaboradores.
Em 2011 a partir da resolução DIRPRE nº 22/2011, foi criada a Norma de Incentivo
Educacional. Tal normativa permitiu, através do subsídio quase integral, que os colaboradores
realizassem cursos de graduação e de pós-graduação ligados à área de atuação. No ano de
2015, através da resolução DIRPRE nº 22/2015, ocorreu uma evolução na norma em questão,
culminando na inclusão de cursos de idiomas.
Ao final do ano de 2014, a partir da definição de metas individuais de capacitação para
o exercício 2015, a CODRHU implantou o seu Plano de Capacitação e o seu Programa Anual de
Capacitação. Este programa estabeleceu um direcionamento de cursos e treinamentos a
serem realizados pelos colaboradores anualmente, de maneira que os cursos ministrados
estivessem alinhados com o planejamento estratégico da Companhia.
Em paralelo, a partir do ano de 2014 foi criada a I Semana de Capacitação da CODESA,
objetivando promover o compartilhamento de conhecimentos entre vários profissionais da
empresa com notório saber, além de contar com a participação de diversos profissionais de
mercado. Deve-se considerar que a primeira semana de capacitação da CODESA contou com a
utilização da nova sala de treinamentos implantada e administrada pela Coordenação de Recursos
Humanos. O primeiro resultado dessa iniciativa foi o aumento do indicador hora homem treinado
(HHT) de maneira considerável, com a média em torno de 22 horas por homem.
Com o objetivo de aperfeiçoamento do plano, foi realizado o mapeamento de
competências junto a todos os gestores e empregados de cada setor da empresa, objetivando
a identificação das principais necessidades de capacitação, bem como as lacunas encontradas
em cada setor relativo aos saberes que são necessários ao exercício pleno das atividades de
cada empregado no respectivo setor de atuação.
Tal estudo permitiu que a CODESA identificasse as principais deficiências relativas às
áreas de conhecimento de cada setor para que fosse elaborada a nova programação de cursos.
Culminando ainda na celebração de um convênio entre a Companhia e o Instituto Federal do
Espírito Santo (IFES) e a Escola de Servidores Públicos do Espírito Santo (ESESP). Este
mapeamento resultou em um plano de treinamento realizado entre setembro de 2016 e
agosto de 2017.
Além disso, as atribuições do Comitê de Capacitação foram aumentadas. Este comitê
passou de consultivo para deliberativo nas decisões que tratam de treinamento, além de
estarem com a missão de buscar parcerias, realizar visitas técnicas e trazer outros convênios
para que a Companhia tenha acesso as boas práticas em todas as suas áreas de atuação.
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3.1.1.4.2.

Solução proposta

Em junho de 2015, a CODESA iniciou os trabalhos do Programa de Capacitação com a
aplicação do curso de Gestão e Fiscalização de Contratos. Além deste curso, estava previsto a
aplicação de mais 32 cursos diversos.
O Programa de Capacitação é resultado da criação de um comitê de capacitação que
levantou as demandas das áreas administrativas e operacionais da Companhia e seguiu o
cumprimento de metas gerenciais do plano de Participação de Lucros e Resultados (PLR).
Esse programa organizou os cursos de forma que a maioria deles seja ministrada nas
dependências da CODESA, alcançando redução de 23% dos gastos com diárias e passagens,
frente aos cursos de capacitação do ano anterior, que aconteciam por demanda.
A CODESA também trabalha na capacitação de seus colaboradores com a realização de
cursos e palestras pontuais. Um desses cursos é resultado de uma parceria com o Centro de
Capacitação do Porto de Antuérpia (APEC – do inglês, Antwerp/Flanders Port Training Center),
na Bélgica, assinada em 2014. Além disso, possui outros convênios e programas. Alguns cursos
já vêm sendo realizados em áreas específicas do Porto de Vitória.
Além desses projetos, em julho iniciaram-se os trabalhos em parceria com a Secretaria
Executiva da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos Terminais e Vias Navegáveis
(Conportos) para a 15ª edição do Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária (CESSP15ª), que aconteceu no segundo semestre de 2015. O CEESP é um curso de capacitação que
visa atender às necessidades de profissionais das Companhias Docas no combate a ameaças de
segurança, como pirataria, contrabando, roubo de cargas, entre outros.
No Programa de capacitação atual podem-se realizar aprimoramentos, como:
desenvolvimento de cursos preparatórios para novos colaboradores, definição de metodologia
de ensino por setor e organização de prioridade e periodicidade dos cursos.
A CODESA implementou, no plano de incentivo e motivação de seus colaboradores, o
vale cultura. Esse benefício foi criado pelo Governo Federal por meio da Lei nº 12.761/2012,
que visa incentivar o acesso à cultura e a cursos de arte (BRASIL, 2012c).
Em agosto de 2016 foi anunciado pelo presidente da Companhia um mapa de
competências com objetivo de implementação de programa de qualificação profissional e
contratação de cursos de atualização para os colaboradores de todas as áreas da companhia.
As etapas da ação de treinamento de pessoal estão elencadas na Tabela 112.
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3.1.1.4.3.

Etapas
Tabela 112 – Treinamento de pessoal

Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Mapeamento de competências de pessoal e cargos.

Finalizado

Curto

2

Elaborar o Programa de Capacitação de Pessoal.

Finalizado

Curto

3

Implementação do programa de capacitação

Em andamento

Curto

4

Acompanhamento do programa de capacitação.

Em andamento

Contínuo

5

Revisão e aprimoramento do Programa de Capacitação.

Não iniciado

Curto

6

Avaliação dos cursos e programas de capacitação.

Não iniciado

Contínuo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.1.2. Proposições do PDZ
3.1.2.1.

Formalizar processos e implantar um sistema de gestão para todas as

áreas da administração portuária
3.1.2.1.1.

Justificativa

A formalização de processos e a implantação de sistemas de gestão permitem a
padronização dos processos de trabalho da Companhia. São importantes, pois permitem maior
comunicação entre os setores, confiabilidade às informações, dinâmica nas atividades e
controle sobre os processos.
Atualmente, a CODESA já tem disponível o sistema de gestão ERP (do inglês –
Enterprise Resource Planning), todavia são utilizados apenas alguns módulos do sistema,
sendo, portanto subutilizado, devido principalmente à falta de treinamento para o uso da
plataforma e à dificuldade de mudança na cultura organizacional na realização dos processos.
Além da implantação do sistema de gestão ERP são necessárias ações de organização
dos arquivos documentais (físicos e digitais) e levantamento do inventário patrimonial, como
também a implantação de um processo que agilize as cobranças e os trâmites das operações.
Nesse contexto, também é importante a criação de um escritório de projetos voltado
ao acompanhamento dos projetos de engenharia nos portos de Vitória e de Barra do Riacho,
que vise a integração e gestão das etapas dos projetos.
Ações nesse sentido corroboram para a implantação de gestão do conhecimento e de
um Sistema de Qualidade na Companhia.

3.1.2.1.2.

Solução proposta

É essencial o treinamento do pessoal para utilizar cotidianamente as ferramentas de
gestão disponíveis, assim como se faz necessário um trabalho de conscientização sobre a
importância e benefícios da ferramenta ERP, além de promover uma mudança da cultura
organizacional quanto aos processos de trabalho.
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Em alinhamento ao Planejamento Estratégico da CODESA, é imprescindível a aplicação
de ações de melhorias de gestão, organização e comunicação setorial. A Tabela 113 elenca as
etapas da ação de formalizar processos e implantar um sistema de gestão para todas as áreas
da administração portuária.

3.1.2.1.3.

Etapas

Tabela 113 – Implantação de um sistema de gestão
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Realizar o Plano de Modernização da Gestão Portuária (PMGP).

Em andamento

Curto

2

Realizar inventário patrimonial.

Em andamento

Curto

3

Aprimorar gestão da informação.

Em andamento

Curto

4

Ampliar o uso do ERP nas áreas financeira e contábil.

Não iniciado

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.1.2.2.

Melhorias no ambiente de trabalho e estrutura organizacional
3.1.2.2.1.

Justificativa

Um ambiente favorável para o trabalho de cada colaborador é fundamental para o
desenvolvimento de maior nível de desempenho da empresa como um todo. Nesse sentido, a
interação entre os setores pode ser reforçada por atividades de comunicação interna, de
aperfeiçoamento e de fortalecimento da estrutura organizacional da Companhia.
Para melhoramento do ambiente de trabalho, também é importante ressaltar que já
foi realizado o mapeamento de competências de pessoal e de cargos, visando a
compatibilização ideal dos cargos e funcionários, sendo alocados, desta forma nas funções de
suas especialidades. Em suma, torna-se ideal a reformulação e o aprimoramento da gestão de
recursos humanos dos funcionários da Companhia.

3.1.2.2.2.

Solução proposta

Aperfeiçoar a gestão de RH de forma a fortalecer a estrutura organizacional, implantar
um Plano de Comunicação Interna, realizar o mapeamento de capacitações e a pesquisa de
satisfação com os colaboradores. A Tabela 114 apresenta as etapas da referida ação.

3.1.2.2.3.

Etapas

Tabela 114 – Melhoria no ambiente de trabalho e estrutura organizacional
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Em andamento

Curto

1

Aperfeiçoamento da gestão de RH.

2

Desenvolver e implantar um Plano de Comunicação Interna.

Não iniciado

Curto

3

Realização da pesquisa de satisfação com os colaboradores.

Não iniciado

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.1.2.3.

Aprimorar as relações institucionais da CODESA
3.1.2.3.1.

Justificativa

O ambiente em que o Porto de Vitória está inserido afeta diretamente em seu
desempenho, nesse sentido, é de suma importância promover alinhamento constante com
diretrizes governamentais e aprimorar as relações institucionais com a comunidade portuária
(comunidades, governos do estado e municipal, sindicatos, demais portos nacionais, ANTAQ,
SEP/PR etc.).

3.1.2.3.2.

Solução proposta

Aprimorar as relações institucionais com a comunidade portuária, governo e empresas.
Atualmente, a CODESA já vem trabalhando no sentido de aprimorar a comunicação com
a sociedade e setores organizados. Já realiza fóruns a cada dois meses sobre políticas locais da
Comissão Nacional das Autoridades nos Portos (Conaportos) e com entidades sindicais, seja
empresarial ou de trabalhadores. A Companhia também participa do Sindicato dos Operadores
Portuários do Espírito Santo (SINDIOPES), CAP, OGMO, bem como tem comissões paritárias, que
interagem constantemente com entidades para negociar temas relativos ao Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT). Além disso, realiza sistematicamente reuniões com as comunidades do entorno
e atua com programas que abrem as portas do porto para a sociedade civil, criando novas
oportunidades de interação, como previamente comentado no item 2.22.3.
Trata-se de uma oportunidade de melhoria a estruturação dessas interações dentro de
uma estratégia institucional sistêmica. Desta forma, a CODESA poderá se antecipar às demandas
locais e mitigar ou potencializar, respectivamente, os impactos negativos e positivos das diversas
instalações e operações sob responsabilidade da Companhia, ampliando a efetividade das
presentes iniciativas, e identificando novas oportunidades de atuação.
As etapas da ação de aprimorar as relações institucionais da CODESA estão elencadas
na Tabela 115.
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3.1.2.3.3.

Etapas

Tabela 115 – Melhoria no ambiente de trabalho e estrutura organizacional
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Em andamento

Contínuo

Não iniciado

Curto

1

Alinhamento constante com diretrizes governamentais.

2

Criar plano de comunicação institucional.

3

Criar Programa de interlocução com sociedade e setores
organizados (stakeholders).

Em andamento

Curto

4

Ampliar convênios/parcerias com arrendatários e operadores.

Em andamento

Curto

5

Aprimorar relação sindical.

Em andamento

Curto

6

Estabelecer canais de comunicação direta e instantânea com
órgãos de Segurança Pública.

Em andamento

Curto

7

Manutenção de fórum sobre políticas locais – Conaportos.

Em andamento

Curto

8

Acompanhar investimentos em acessos em âmbito estadual e
federal, assim como em concessões (PPI).

Em andamento

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.1.2.4.

Implantar gestão e acompanhamento financeiro independente para os

portos administrados pela CODESA
3.1.2.4.1.

Justificativa

A implantação do Plano de Contas da SEP/PR e a divisão dos demonstrativos
financeiros entre Vitória e Barra do Riacho são fundamentais para o controle sobre os centros
de custos, arrecadação de receitas, direcionamento de recursos e para a definição futura de
tarifas diferenciadas para os respectivos portos.
Também é importante, no âmbito da CODESA como um todo, a implantação de
método padrão de contabilidade, entre regime de caixa ou de competências.
O controle contábil independente pode auxiliar em um monitoramento financeiro mais
eficaz da companhia, sobretudo em um cenário de queda na movimentação de carga e de
necessidade de controle de custos operacionais e de maximização da arrecadação tarifária.

3.1.2.4.2.

Solução proposta

Reforma contábil com definição do regime de contabilização, implantação do Plano de
Contas e diferenciação contábil entre o Porto de Vitória e o Porto de Barra do Riacho. As ações
que compõe as etapas são descritas na Tabela 116.
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3.1.2.4.3.

Etapas

Tabela 116 – Implantar gestão e acompanhamento financeiro para os portos administrados pela CODESA
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Implantação do Plano de Contas da SEP/PR.

Em andamento

Curto

2

Definição de padrão de regime contábil.

Em andamento

Curto

Não iniciado

Curto

Não iniciado

Curto

3
4

Separação dos demonstrativos financeiros do Porto de Vitória
e do Porto de Barra do Riacho.
Revisar e diferenciar tarifas do Porto de Vitória e do Porto de
Barra do Riacho.

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.1.2.5.

Intensificar acompanhamento e gestão dos riscos
3.1.2.5.1.

Justificativa

O acompanhamento e a gestão dos riscos são fundamentais para o controle contábil
sobre processos judiciais e créditos e passivos recuperáveis, como também para o pagamento
de periculosidade a trabalhadores que atuam em áreas de riscos. Obtendo esse controle,
mensuram-se os riscos e diminuem-se as chances de reincidência de ações judiciais,
principalmente no que se refere às ações trabalhistas.
Todas as ações realizadas devem ter como base os dispostos na legislação. Além disso,
é importante realizar atividades que visem formalizar as questões sobre a revisão dos
contratos de arrendamento e das áreas ocupadas, a regulação do aforamento do Porto de
Vitória, a revisão de planos de segurança, entre outras.

3.1.2.5.2.

Solução proposta

Atualmente, a CODESA tem escritório advocatício contratado para assuntos
trabalhistas, todavia, também é necessário mapear as áreas de risco e implantar um plano de
controle contábil e jurídico. A Tabela 117 apresenta as etapas da ação de intensificar
acompanhamento e gestão dos riscos.
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3.1.2.5.3.

Etapas

Tabela 117 – Etapas da ação de intensificar acompanhamento e gestão dos riscos
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Mapeamento das áreas de risco.

Em andamento

Curto

2

Controlar judicial e contabilmente os processos judiciais cíveis
e trabalhistas, e recuperar créditos e passivos.

Em andamento

Curto

3

Desenvolver e implantar um Programa de Compliance.

Não iniciado

Médio

4

Adequar a situação dos contratos pendentes no curto prazo.

Em andamento

Curto

5

Regularizar o aforamento do Porto de Vitória.

Em andamento

Curto

6

Contratar consultoria para atuar nas ações cíveis.

Não iniciado

Curto

7

Revisar o plano de segurança para obtenção da declaração de
atendimento ao ISPS Code.

Em andamento

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que tange à Etapa 6, o status se aplica apenas a ações cíveis, pois a CODESA tem
escritório contratado para as ações trabalhistas. Na Etapa 7, o status se encontra em
andamento, pois a CODESA está na fase final para a certificação do porto.

3.1.2.6.

Atuar comercialmente na promoção dos portos CODESA para atração de

players e cargas
3.1.2.6.1.

Justificativa

A Autoridade Portuária, como administradora e gestora, tem papel fundamental na
promoção e indução do desenvolvimento portuário. Nesse sentido, a atuação comercial para
atração de cargas e de investimentos de empresas privadas é ferramenta fundamental para o
crescimento do porto.

3.1.2.6.2.

Solução proposta

Fomentar e realizar estudos de viabilidade, desenvolver um plano comercial e de
marketing e criar condições favoráveis para a consolidação de cargas estratégicas para o Porto
de Vitória, como as de granéis sólidos e líquidos. São apresentadas na Tabela 118 as etapas
que compõe a ação de promoção para atração de novos players e cargas.

3.1.2.6.3.

Etapas

Tabela 118 – Atuar comercialmente na promoção dos portos CODESA para atração de players e cargas
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Desenvolver e implantar um Plano Comercial e de Marketing.

Em andamento

Curto

2

Criar condições para consolidar as atividades de granéis sólidos
e líquidos no Porto de Vitória.

Em andamento

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.1.2.7.

Reestruturação do quadro de pessoal
3.1.2.7.1.

Justificativa

Frente à grande rotatividade de novos entrantes e sobre o número de pessoal próximo
à aposentadoria, a reestruturação do quadro faz-se necessária. Nesse sentido, são importantes
as atividades que visam a permanência dos novos funcionários na Companhia, além do
aprimoramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
Além disso, é importante contornar o passivo de plano de saúde da entidade por meio
de reestruturação da assistência médica.

3.1.2.7.2.

Solução proposta

Em 2014, foi elaborado um Plano de Cargos, Carreiras e Salários, todavia, esse plano
pode ser atualizado e revisado no sentido de aumentar sua eficiência e aplicação.
Na CODESA, também está em processo de elaboração a minuta do Plano de Demissão
Voluntária de funcionários em vias de se aposentar.
Por fim, em outra ponta do quadro de colaboradores, é importante a promoção de
atividades de retenção de talentos de funcionários recém-chegados, admitidos há pouco
tempo. As etapas da ação de reestruturação do quadro pessoal estão elencadas na Tabela 119.

3.1.2.7.3.

Etapas

Tabela 119 – Reestruturação do quadro de pessoal
Etapa
1
2
3
4

Descrição
Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
Plano de Demissão Voluntária de funcionários em fase
de aposentadoria.
Promover atividades de incentivo à retenção de
talentos.
Reestruturação da Assistência Médica.

Status

Prazo

Não iniciado

Curto

Em andamento

Curto

Não iniciado

Contínuo

Não iniciado

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.1.2.8.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
3.1.2.8.1.

Justificativa

Por meio do Pregão Eletrônico nº 002/2015 (PE nº 3.196/2014) a CODESA apresentou
seu projeto básico para a contratação de empresa especializada para a elaboração de seu
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (2015-2017) com vistas a atender todas as
unidades da Companhia no território capixaba.
No pregão eletrônico referido, o valor do projeto foi estimado em R$ 450 mil, e
engloba as atividades relacionadas ao levantamento dos processos existentes e novas
necessidades em tecnologias da informação (TI), objetivando a consolidação do planejamento
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e da gestão corporativa de TI da CODESA visando o total alinhamento desta com os objetivos
institucionais definidos no Planejamento Estratégico da CODESA.

3.1.2.8.2.

Solução proposta

Mapeamento das áreas e setores carentes de softwares e de estrutura de TI,
levantamento das necessidades por setor e elaboração e aplicação do PDTI. A Tabela 120
elenca as etapas da ação de reestruturação do quadro de pessoal.

3.1.2.8.3.

Etapas

Tabela 120 – Etapas da ação de reestruturação do quadro de pessoal
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Em andamento

Curto

1

Implantação do PDTI.

2

Avaliação no conteúdo do PDTI das prioridades para
implantação.

Não iniciada

Curto

3

Mapeamento de processos.

Não iniciada

Curto

4

Reestruturação de processos.

Não iniciada

Curto

5

Utilização adequada do sistema de TI.

Não iniciada

Curto

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Dentro das etapas de implementação do PDTI é importante observar as prioridades
para resolução de problemas de execução do sistema, em equipamento e em funcionalidades
como
CODESA
on-line.
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3.1.3. Cronograma
Tabela 121 – Cronograma – Melhorias de Gestão
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Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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4. Plano de Ação do PDZ do Porto de Vitória
4.1
Melhorias de Gestão
4.1.1.1 Diversificação de Receitas
4.1.1.2 Atualização da Tarifa Portuária
4.1.1.3 Monitoramento de Indicadores de Produtividade
4.1.1.4 Programa de Treinamento de Pessoal
Formalizar processos e implantar um sistema de gestão para todas as
4.1.2.1
áreas da administração portuária
4.1.2.2 Melhorias no Ambiente de Trabalho e Estrutura Organizacional
4.1.2.3 Aprimorar relações institucionais da CODESA
Implantar gestão e acompanhamento financeiro independente para
4.1.2.4
os portos administrados pela CODESA
4.1.2.5 Intensificar acompanhamento e gestão dos riscos
Atuar comercialmente na promoção dos portos CODESA para atração
4.1.2.6
de players e cargas
4.1.2.7 Reestruturação do Quadro de Pessoal
4.1.2.8 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

2018

2017

Fonte

2016

Atividades

2015

Horizonte Temporal

Longo Prazo

y
x
x

x

x
x

y

x

y
x

y

x

x
x
x

x
x
x

x

x

3.2. Melhorias operacionais
Nesta seção são apresentadas as ações voltadas às melhorias operacionais. O Plano
Mestre do Porto de Vitória, elaborado em 2015, propõe uma ação relacionada a esse tópico,
apresentada na subseção a seguir. Além da ação sugerida pelo documento da SEP/PR, a
CODESA tem empreendido esforços em outras melhorias operacionais, expostas na subseção
seguinte, Proposições do PDZ.

3.2.1. Proposição do Plano Mestre
O Plano Mestre do Porto de Vitória indica a seguinte melhoria operacional:
Tabela 122 – Ações de melhorias operacionais propostas no Plano Mestre do Porto de Vitória

2030

2028

2029

2026

2027

2024

2025

2022

Estratégico
2023

2020

2021

2018

2019

2016

2014

Descrição da Ação

2017

Item

2015

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE VITÓRIA
Emergencial
Operacional

Melhorias operacionais
1

Modernização das operações e aumento da produtividade na
movimentação de contêineres, granéis líquidos e granéis sólidos

Legenda
Prepa ra çã o
Pronti fi ca çã o

Fonte: Brasil (2015c).

3.2.1.1.

Modernização das operações e aumento da produtividade na

movimentação de contêineres, granéis líquidos e granéis sólidos
3.2.1.1.1.

Justificativa

As produtividades observadas nas instalações públicas, tanto nas operações de
embarque e desembarque de cargas quanto no seu manuseio nos pátios e armazéns,
apresentam grande dispersão de valores, sendo desejável a obtenção de níveis mais elevados
e constantes, alcançando melhor eficiência na utilização dos recursos disponíveis.

3.2.1.1.2.

Solução proposta

Através da identificação de boas práticas já alcançadas no Porto de Vitória, bem como por
benchmarking realizado com outros portos, propõe-se providenciar um levantamento dos gargalos
operacionais, para que se estabeleça um plano que alcance maior eficiência operacional.
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Gráfico 9 – Produtividade – Porto de Vitória (t/h)
Produtividade (t/h)
160
140

Tonelada/hora

120
100

80

1o. Trimestre 2014

60

2º Trimestre 2014

40

3º Trimestre 2014

20

4º Trimestre 2014

0

1º Trimestre 2015

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Gráfico 10 – Produtividade – Porto de Vitória (contêiner/h)
70,00

Contêiner/hora

60,00
50,00
40,00
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204 - TVV*

20,00

TVV*

10,00
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2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre
Trimestre
2014
2014
2014
2015
2014
Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As produtividades variam de acordo com a especificidade de cada carga. Observa-se
que o Cais de Capuaba e os Dolfins do Atalaia apresentam os melhores indicadores de
produtividade. No entanto, nota-se a grande variedade de cargas movimentadas em Capuaba,
tais como: granel sólido (fertilizantes, malte/cevada), carga geral (máquinas e equipamentos,
veículos, produtos siderúrgicos) e contêineres. Já nos dolfins são movimentados granéis
líquidos (combustíveis e produtos químicos). No entanto, no Cais Comercial registraram-se as
menores taxas de produtividade.
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No que tange à movimentação de contêineres do TVV, observa-se uma baixa
produtividade (média de 19,4 movimentos por hora), apesar do pico de 59,03 movimentos por
hora no terceiro trimestre de 2014. Esta produtividade está relativamente abaixo da média
nacional, visto que no TVV são utilizados equipamentos de portêineres.
Nesse sentido, sugerem-se ações voltadas para o estímulo ao aumento de
produtividade, sobretudo no Cais Comercial e no TVV. A Tabela 123 apresenta as etapas da
ação de melhorias operacionais.
Tabela 123 – etapas da ação de reestruturação do quadro de pessoal
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Identificação dos gargalos operacionais.

Não iniciado

Curto prazo

2

Elaboração de um plano de melhorias operacionais.

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

3
4

Elaborar um padrão médio de produtividade de acordo com
natureza de carga e equipamento utilizado (basear em um
benchmarking nacional).
Acompanhamento e avaliação dos dados de produtividade
tendo como meta atingir o benchmarking nacional.

5

Revisão das pranchas mínimas nos berços públicos.

Não iniciado

Curto prazo

6

Verificar a possibilidade de revisão das cláusulas de
produtividade de arrendatários.

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.2. Proposição do PDZ
3.2.2.1.

Implantar um programa de eficiência e qualidade nas operações

portuárias
3.2.2.1.1.

Justificativa

Inter-relacionada com a ação anterior proposta pelo Plano Mestre, esta ação visa
maior eficiência operacional, adoção de documentos públicos (cláusulas de contratos de
arrendamentos e manual de operações portuárias) com novos parâmetros de desempenho,
bem como tornar rotineira a revisão de melhorias destas atividades no porto público.

3.2.2.1.2.

Solução proposta

O programa prevê o desenvolvimento de um estudo para embasar a revisão e
implementação de novas pranchas mínimas para movimentação de carga de e para navios
operados no porto público bem como nas instalações terrestres, passando por eventual
adequação dos equipamentos portuários, com a consequente revisão do Regulamento de
Exploração do Porto (REP) e das Normas de Atracação, que são documentos públicos para
consulta de operadores portuários e usuários do Porto de Vitória.
Sugere-se a necessidade de revisão plurianual (a cada cinco anos) desse programa,
visando a continuidade de melhoria operacional no Porto de Vitória, colocando-o em condição
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favorável frente aos portos concorrentes. As etapas do plano de ação para implantar um
programa de eficiência e qualidade nas operações portuárias são descritas na Tabela 124.

3.2.2.1.3.

Etapas

Tabela 124 – Implantar um programa de eficiência e qualidade nas operações portuárias
Etapa

1

2

3
4

5

Descrição
Elaborar um plano com foco
em eficiência através do
aumento de produtividade e
da melhor utilização da área
portuária.
Realizar estudo de
revisão/implantação de
pranchas mínimas nos
berços públicos e fomento a
produtividade,
especialização de
operadores portuários.
Ajustar o Regulamento de
Exploração do Porto.
Ajustar as Normas de
Atracação.
Revisar o programa de
eficiência e qualidade nas
operações a cada cinco
anos.

Status

Prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto Prazo

Não iniciado

Médio/longo prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.2.2.

Melhorar a qualidade e o acesso aos dados estatísticos da CODESA
3.2.2.2.1.

Justificativa

Os dados estatísticos de tempos e movimentos divulgados pela ANTAQ divergem dos
dados disponibilizados pela CODESA. Além disso, com aumento da abrangência de dados
estatísticos coletados, há necessidade de melhoria no acesso a esses dados estatísticos dos
terminais públicos e privados.
A padronização da base de dados estatísticos é fundamental para a robustez dos
indicadores de atracações que são construídos por meio da base de dados. Por sua vez, os
indicadores operacionais norteiam a gestão operacional do porto.

3.2.2.2.2.

Solução proposta

Identificar as divergências entre as informações geradas pela CODESA e as divulgadas pela
ANTAQ, observando também a Resolução ANTAQ nº 3.584, de 15 de agosto de 2014, de forma a
permitir análises gerenciais com base de dados uniformizados. As etapas referentes às ações de
melhoria da qualidade e do acesso aos dados estatísticos da CODESA são descritas na Tabela 125.
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3.2.2.2.3.

Etapas

Tabela 125 – Melhoria qualidade e o acesso aos dados estatísticos da CODESA
Etapa
1
2
3
4

Descrição
Identificação das inconsistências e alinhamento com a base de
dados estatística.
Contratação de uma empresa de TI para padronização da base
de dados de acordo com as diretrizes do PDTI.
Acompanhamento junto à equipe técnica da ANTAQ para
padronização da base de dados.
Acompanhamento e validação da base de dados.

Status

Prazo

Em andamento

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015 e 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

É importante observar a relação com a ação 4.1.1.3 referente ao monitoramento de
indicadores de produtividade. Sobretudo, na criação de um gestor de dados para agilizar a
consolidação dos dados estatístico.

3.2.2.3.

Revisar o plano de segurança para obtenção da declaração de

atendimento ao ISPS Code
3.2.2.3.1.

Justificativa

As atividades portuárias voltadas para o comércio exterior requerem o atendimento às
normas internacionais do ISPS Code. Após a aprovação, a instalação portuária é incluída no site
da IMO, permitindo, assim, a divulgação internacional da sua certificação.

3.2.2.3.2.

Solução proposta

Como parte do processo de certificação pelo ISPS Code, há a necessidade de revisão do
Plano de Segurança do Porto de Vitória, da reestruturação da unidade de segurança com
equipamentos adequados e modernos e do monitoramento contínuo por sistema eletrônico
de CFTV. A Tabela 126 descreve as etapas da ação de revisão do plano de segurança são para
obtenção da declaração de atendimento ao ISPS Code.

3.2.2.3.3.

Etapas

Tabela 126 – Revisar o plano de segurança para obtenção da declaração de atendimento ao ISPS Code
Etapa
1
2
3

Descrição
Realizar a avaliação de risco.
Aprovação da avaliação de risco pela Comissão Estadual de
Segurança Pública dos Portos, Terminais e Vias Navegáveis
(CESPORTOS).
Revisão do Plano de Segurança, a fim de adequá-lo às
exigências da certificação.

Status

Prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

4

Aprovação do Plano de Segurança pela CESPORTOS.

Não iniciado

Curto prazo

5

Implementação das ações do Plano de Segurança.

Não iniciado

Curto prazo
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Etapa

Descrição
Reestruturar a unidade de segurança com equipamentos
adequados e modernos.
Manter o monitoramento adequado por sistemas eletrônicos
– CFTV.

6
7

Status

Prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo
/ Contínuo

8

Inspeção para aquisição da Declaração de Cumprimento.

Não iniciado

Curto prazo

9

Construir e reformar barreiras físicas em todo o Porto
Organizado.

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.2.4.

Melhorar a segurança no acesso náutico
3.2.2.4.1.

Justificativa

O fluxo intenso de embarcações, a necessidade de monitoramento constante das
condicionantes à navegação, como variação de maré, correntezas, dentre outros aspectos,
requerem a implantação do VTMIS, que será uma ferramenta eficiente para promover mais
segurança nas operações do acesso aquaviário do Porto de Vitória, além de possibilitar melhor
integração de informações em tempo real e interação dos agentes envolvidos.

3.2.2.4.2.

Solução proposta

Fomentar a conclusão de implantação do VTMIS, permitindo que os benefícios
advindos deste sistema sejam plenamente usufruídos pela Autoridade Portuária, Autoridade
Marítima, Praticagem e pelos usuários do Porto de Vitória em geral. As etapas da ação de
melhoria da segurança no acesso náutico estão descritas na Tabela 127.

3.2.2.4.3.

Etapas

Tabela 127 – Melhorar a segurança no acesso náutico
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Desenvolvimento do projeto de implantação de VTMIS.

Concluído

Curto prazo

2

Aprovação do projeto de implantação pela Marinha do
Brasil.

Concluído

Curto prazo

3

Licitação.

Concluído

Curto prazo

4

Implantação do sistema.

Em andamento

Curto prazo

5

Atualização das normas de tráfego marítimo.

Concluído

Contínuo

6

Validação da batimetria do canal de acesso e berços após
as obras de dragagem.

Em andamento

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.2.2.5.

Melhorias operacionais na movimentação de cargas tóxicas e perigosas

no Cais de Capuaba
3.2.2.5.1.

Justificativa

O Cais de Capuaba tem característica de múltiplo uso no atendimento de cargas. São
movimentados granéis sólidos vegetais e minerais, carga geral e granel líquido. A Tabela 128
ilustra a diversidade de cargas movimentadas no Berço 201 e no Berço 202.
Tabela 128 – Cargas movimentadas no Cais de Capuaba (berços 201 e 202)
Carga

Natureza

Atracações em 2014

Fertilizante/Adubos

Granel sólido vegetal

63

Malte e cevada

Granel sólido vegetal

33

Trigo

Granel sólido vegetal

8

Concentrado de cobre

Carga geral

1

Bloco de granito

Carga geral

70

Automóveis

Carga geral

161

Produtos siderúrgicos

Carga geral

297

Carvão mineral

Granel sólido mineral

6

Coque de petróleo

Granel sólido mineral

2

Hidróxido de sódio (classe de risco 8)

Granel líquido

6

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2015; 2016). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

No que tange à movimentação de granéis sólidos vegetais (exceto
fertilizantes/adubos) e carga geral, não há restrições operacionais para movimentação nos
mesmos berços de atracação. Quanto às demais cargas: carvão mineral, coque de petróleo e
hidróxido de sódio; observa-se que certas restrições operacionais podem comprometer a
eficiência nas operações e causar riscos de contaminação entre as cargas. Embora as
movimentações de carvão mineral, coque de petróleo e hidróxido de sódio possuírem baixa
representatividade no total movimentado em Capuaba, é necessário atentar para as possíveis
restrições operacionais da movimentação destas cargas em área compartilhada. No caso dos
fertilizantes e adubos (63 atracações), necessita-se de maior atenção quanto à contaminação
em relação aos demais granéis agrícolas.

3.2.2.5.2.

Solução proposta

Analisar as situações de risco quanto à movimentação de cargas tóxicas e perigosas no
Cais de Capuaba, com especial atenção para as restrições ambientais e possibilidade de
contaminação das cargas. Implementar melhorias para os pontos críticos identificados. As
etapas desta ação estão descritas na Tabela 129.
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3.2.2.5.3.

Etapas

Tabela 129 – Melhorias operacionais na movimentação de cargas tóxicas e perigosas no Cais de Capuaba
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Levantamento e avaliação das situações de risco.

Não iniciado

Curto prazo

2

Análise e proposições de melhorias.

Não iniciado

Curto prazo

3

Implementação de melhorias operacionais.

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.2.6.

Elaboração do Regulamento Operacional dos Portos Públicos do Espírito

Santo
3.2.2.6.1.

Justificativa

Há diversas ações previstas visando a melhoria operacional do Porto de Vitória. Essas
melhorias acarretarão mudanças, tais como: i) revisão das pranchas mínimas estabelecidas
para movimentação de cargas nos berços públicos; ii) revisão no plano de segurança; iii)
definição de normas para movimentação de cargas perigosas; e iv) alterações das normas de
atracação (NORMAP) devido à dragagem e à modernização da infraestrutura dos berços,
dentre outras.
Todas essas alterações serão divulgadas através de normas, regulamentos e resoluções
da CODESA. Ressalta-se a importância de que, a exemplo de outros portos, o Porto de Vitória
tenha todo esse conteúdo apresentado através de um Regulamento Operacional.

3.2.2.6.2.

Solução proposta

Para apresentar a evolução das normativas e sua amplitude no âmbito operacional, o
Regulamento Operacional servirá como um compêndio das normativas operacionais dos
portos públicos do Espírito Santo, sendo um instrumento de consulta e direcionamento para
os operadores e demais envolvidos nas atividades portuárias.

3.2.2.6.3.

Etapas

Tabela 130 – Elaboração de regulamento operacional dos portos públicos do Espírito Santo
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Elaboração do Regulamento Operacional dos Portos Públicos
do Espírito Santo.

Não iniciado

Curto prazo

2

Atualização do Regulamento Operacional.

Não iniciado

Contínuo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.2.2.7.

Melhorar o controle de armazenagem CODESA
3.2.2.7.1.

Justificativa

De acordo com a movimentação atual de cargas e com a previsão de demanda futura
para o Porto de Vitória, faz-se necessária a readequação das condições de armazenagem.
Conforme apresentado no Plano Mestre do Porto de Vitória, elaborado em 2015, não
há déficits de capacidade de armazenagem de cargas. No entanto, são necessárias melhorias
no controle de estoques e armazéns, tais como controle informatizado nos armazéns e
segregação de cargas de alto valor agregado (BRASIL, 2015c).
Ressalta-se que atualmente não há sistema para controle de armazenagem da CODESA
no Porto de Vitória.

3.2.2.7.2.

Solução proposta

Propõe-se a implementação de um sistema para controle de armazenagem no porto,
com as seguintes atividades: i) melhoria no controle de armazenagem de carga; ii) criação de
áreas para segregação de mercadorias de alto valor agregado; e iii) área para vistoria técnica e
aduaneira. Segue a Tabela 131 com a descrição das etapas da referida ação.

3.2.2.7.3.

Etapas

Tabela 131 – Elaboração de regulamento operacional dos portos públicos do Espírito Santo
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Iniciado

Curto prazo

1

Melhorar o controle de armazenagem de carga.

2

Implementar um sistema de controle de armazenagem.

Não iniciado

Curto prazo

3

Segregar área para cargas de alto valor agregado.

Não iniciado

Curto prazo

4

Segregar área para vistorias técnicas e aduaneiras de cargas.

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.2.2.8.

Adequar a infraestrutura de cais
3.2.2.8.1.

Justificativa

Através de vistorias técnicas realizadas nos berços, verificou-se a necessidade de
melhoria nas condições de acostagem de embarcações.

3.2.2.8.2.

Solução proposta

São sugeridas a aquisição e a instalação de defensas no Berço 905, reforma e numeração
de cabeços, inclusive no paramento do cais. Na Tabela 132 são descritas as etapas da ação.
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3.2.2.8.3.

Etapas
Tabela 132 – Adequar a infraestrutura do cais

Etapa

Descrição

1

Aquisição e instalação de defensas no Berço 905.

2

Reforma e numeração dos cabeços (incluindo no paramento
do cais).

Status

Prazo

Não iniciado

Curto prazo

Em andamento

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

De acordo com o Plano Mestre do Porto de Vitória, de 2015, foi realizado o alargamento
no Berço 101 e no Berço 102 por meio de construção de cais sobre estacas. O paramento do novo
cais foi adiantado em 20 m, e foi realizado também um aterro, aumentando a retroárea, passando
de 26.000 m² para 40.000 m². Nesse sentido, observa-se a relevância da continuidade do
paramento de cais para os berços contíguos – 103 e 104, conforme apresentado na seção 4.3.1.3.

3.2.2.9.

Monitoramento contínuo das taxas de assoreamento
3.2.2.9.1.

Justificativa

É importante compreender o impacto com relação à deposição sedimentar no canal de
acesso e bacia de evolução. Monitorar das taxas de assoreamento nestes lugares justifica-se,
devido a prevenção de baixas profundidades e\ou a necessidade de obras referente a
dragagem nas áreas críticas do acesso portuário.

3.2.2.9.2.

Solução Proposta

Realizar os estudos batimétricos periódicos. A quantidade e periodicidade dos estudos
deverão ser investigadas a fim de se estabelecer as zonas críticas para o monitoramento bem
como o número de estudos a serem realizados.
O valor do assoreamento foi definido a partir da diferença entre as batimetrias que
obtiverem uma alteração de seu volume em um determinado período sendo dividido pelos
meses referentes ao intervalo de cada batimetria, obtendo a taxa de assoreamento expressa
em m³/mês. As etapas da ação de monitoramento contínuo das taxas de assoreamento são
descritas na Tabela 133.

3.2.2.9.3.

Etapas

Tabela 133 – Monitoramento contínuo das taxas de assoreamento
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Elaborar um plano de estudos batimétricos.

Não iniciado

Curto prazo

2

Treinar uma equipe para a realização do estudo ou contratar
empresa para execução dos referidos estudos.

Não iniciado

Curto prazo

3

Acompanhamento do estudo, com relatórios periódicos.

Não iniciado

Curto prazo

4

Proposição de projeto de dragagem de manutenção.

Não iniciado

Médio prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.2.3. Cronograma
Tabela 134 – Cronograma – Melhorias Operacionais

Curto Prazo

Atual

Médio Prazo

2035

2030

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fonte

2016

Atividades

2015

Horizonte Temporal

Longo Prazo

3. Plano de Ação do PDZ do Porto de Vitória
3.2

Melhorias Operacionais
Modernização das operações e aumento da produtividade na movimentação de
contêineres, granéis líquidos, e granéis sólidos
Implantar um programa de eficiência e qualidade nas operações portuárias
Melhorar a qualidade e o acesso aos dados estatísticos da CODESA
Revisar o plano de segurança para obtenção da declaração de atendimento ao ISPS
Code

PDZ
PDZ

3.2.2.4

Melhorar a segurança no acesso náutico

PDZ

3.2.2.5

Melhorias operacionais na movimentação de cargas tóxicas e perigosas no Cais de
Capuaba

PDZ

3.2.2.6

Elaboração do Regulamento Operacional dos Portos Públicos do Espírito Santo

PDZ

3.2.2.7

Melhorar o controle de armazenagem CODESA

PDZ

3.2.2.8

Adequar a infraestrutura de cais

PDZ

3.2.2.9

Monitoramento contínuo das taxas de assoreamento

PM

3.2.1.1
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

x

PM

y

y

y
y

PDZ

Preparação
Execução
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

3.3. Proposição de investimentos portuários
O Plano Mestre do Porto de Vitória indica três investimentos necessários para a
adequação da capacidade do porto à demanda prevista, os quais são apresentados na
subseção a seguir. Com relação as demais ações propostas pelo PDZ, verificou-se que elas
estão direcionadas a melhorias operacionais, tais como melhorias em controle de
armazenagem e adequação em infraestrutura de cais.

3.3.1. Proposições do Plano Mestre
O Plano Mestre do Porto de Vitória apresenta as seguintes proposições de
investimentos portuários que são exibidas na Tabela 135.
Tabela 135 – Proposições de investimentos portuários no Porto de Vitória – Plano Mestre

2030

2028

2029

2026

2027

2024

2025

2022

Estratégico
2023

2020

2021

2018

2019

2016

2014

Descrição da Ação

2017

Item

2015

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE VITÓRIA
Emergencial
Operacional

Investimentos portuários
Dragagem e aprofundamento do canal de acesso, bacia de
evolução e berços
Retificação do berço 207 (Dolfins do Atalaia)
Ampliação dos berços 103 e 104 no Cais Comercial

2
3
4
Legenda

Prepa ra çã o
Prontifi ca çã o

Fonte: Brasil (2015c).

3.3.1.1.

Dragar e aprofundar o canal de acesso, a bacia de evolução e os berços
3.3.1.1.1.

Justificativa

Verifica-se a necessidade de melhoria das condições de acesso aquaviário no Porto de
Vitória.
O mercado internacional de navegação tem se adequado ao crescimento da economia
em âmbito global e na ampliação dos mercados produtores, sobretudo, no atendimento ao
crescimento das economias asiáticas. Nesse sentido, os armadores internacionais têm se
intensificado na minimização de custos operacionais das rotas de navegação dado o aumento
das distâncias. Assim, duas medidas principais foram adotadas:
I. Menor velocidade de navegação: esta ação visa o menor dispêndio de combustíveis,
um dos principais responsáveis pelo custo operacional das embarcações.
II. Maior capacidade das embarcações: visa diminuir o custo por tonelada ou por
contêiner movimentado.
Como consequência, os maiores navios tendem a limitar o número de escalas como
meio de atingir uma utilização mais eficiente das embarcações. Além disso, necessitam de um
serviço eficiente de feeders para o atendimento de portos de menor escala.
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Com o aumento das distâncias das rotas, faz-se necessária a geração de economias de
escalas como meio de minimizar os custos operacionais dos armadores. O relatório publicado
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico14 (OCDE, 2015) atenta para
o surgimento dos mega-ships e sua relevância para as economias de escala dos armadores.
O Gráfico 11 apresenta a evolução de capacidade de navios contêineres (em TEU) e o
custo por TEU (em US$). Observa-se que quanto maior a capacidade das embarcações menor é
o custo por TEU.
Gráfico 11 – Custo operacional anual estimado por TEU (assumindo 85% de utilização)

Fonte: OCDE (2015).

A Figura 137 ilustra a evolução dos navios porta-contêineres desde a década de 1950
até os dias atuais. Observa-se que o crescimento do comércio internacional provocou grande
impacto sobre a capacidade das embarcações, sobretudo, a partir dos anos 2000 com o
significativo crescimento do comércio internacional chinês e do leste asiático. No âmbito
brasileiro, observa-se que os portos nacionais devem se adaptar a este contexto internacional
para embarcações de longo curso.

14

Do inglês – Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
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Figura 137 – Evolução dos navios porta-contêineres

Fonte: Marine Notes ([2017]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Com base na figura anterior, verifica-se que o Porto de Vitória atende, atualmente,
embarcações do tipo Panamax classe B, ou seja, embarcações da década de 1980. O Berço 203
e o Berço 204 possuem as seguintes características: comprimento máximo (m): 243; boca
máxima (m): 32,5; e calado máximo (m): 10,7. Ou seja, não são capazes de atender
embarcações com especificações superiores aos atuais.
Nesse sentido, as obras de dragagem e aprofundamento do canal de acesso e berços
são de grande relevância para o porto, pois visa a manutenção do atendimento dessas
embarcações. O crescimento do porte das embarcações em âmbito internacional e nacional
tende a provocar uma adaptação dos portos para atendimento destes navios de maior
capacidade. Além disso, observa-se o crescimento previsto para navios de linhas de cabotagem
e de navios de cruzeiro (toma-se por exemplo a MSC Logística, que já opera navios entre 290
m e 333 m de comprimento).
Tabela 136 – Cabotagem nacional – renovação de frota
Armador
Aliança Navegação
Mercosul Line
Log-In

Capacidade TEU
2.500 a 4.800 TEU
2.500 TEU
1.700 a 2.800 TEU

Fonte: Datamar ([2015]) e Log-In ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

Tabela 137 – Cabotagem – Vitória
Armador
Aliança Navegação
Log-In

Capacidade TEU
2.800 TEU
2.800 TEU

Fonte: Datamar ([2015]) e Log-In ([2015]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)
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No Gráfico 12, observa-se que o Porto de Vitória está abaixo da média nacional e com
capacidade para navios de menor porte, possuindo capacidade média de 2.400 TEUs,
enquanto que portos concorrentes como o do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Santos possuem
capacidade média de atendimento superior a 4.500 TEUs.
Gráfico 12 – Capacidade de navios porta-contêineres – portos brasileiros
8.000
7.079
7.000

6.878
6.346

6.000

5.235

TEU

5.000

4.519

4.000
3.000

Capacidade de TEU

2.466

Tomadas Reefer
2.000
1.000

0

Fonte: Datamar ([2015]).

Diante deste cenário competitivo, reforça-se a necessidade das obras de dragagem e
aprofundamento do canal de acesso de Vitória, para que o porto tenha capacidade de atender
ao menos as embarcações Panamax classe B. Caso o porto perca a capacidade de atendimento
de tais embarcações, este tende a sair do eixo comercial dos armadores.
Os serviços de dragagem de aprofundamento, previstos para o Porto de Vitória, serão
inseridos no planejamento da Secretaria de Infraestrutura Portuária (SIP/MTPA), devendo ser
objeto de estudos subsidiários para a inclusão desta previsão no Plano Nacional de Dragagem
Portuária II (PND II), estabelecido pela Lei nº 12.815/2013.

3.3.1.1.2.

Solução proposta

Dar suporte e monitorar a conclusão da dragagem sob responsabilidade da SEP/PR, bem
como a homologação das novas condições do acesso aquaviário pela Autoridade Marítima.

3.3.1.1.3.

Etapas

Tabela 138 – Dragar e aprofundar o canal de acesso, a bacia de evolução e os berços
Etapa
1
2
3

Descrição
Licitação da obra: Projeto Básico e Projeto Executivo.
Execução das obras de dragagem e aprofundamento do canal
de acesso, bacia de evolução e berços.
Conclusão das obras e definição dos novos calados
autorizados.
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Status

Prazo

Concluído

Curto prazo

Concluído

Curto prazo

Concluído

Curto prazo
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Etapa

Descrição

Status

Prazo

4

Homologação da batimetria do canal de acesso, bacia de
evolução e berços.

Em andamento

Curto prazo

5

Atualização da NORMAP-1 do Porto de Vitória.

Em andamento

Curto prazo

6

Avaliar a necessidades de ampliar a área de manobra e o
acesso marítimo (bacia de evolução e canal de acesso).

Em andamento

Médio prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Atualmente está em execução a dragagem de aprofundamento de acesso ao porto por
meio do Contrato SEP/PR nº 09/2012.

3.3.1.2.

Retificar o Berço 207 (Dolfins do Atalaia)
3.3.1.2.1.

Justificativa

Observa-se a necessidade de melhoria das condições de atracação de navios no Porto
de Vitória através da retificação do Berço 207. O cais contínuo proporcionará uma melhora na
capacidade operacional, pois promoverá maior agilidade na operação, aumento de
produtividade, aumento de capacidade de movimentação de berço, e diversificação de
atendimento de naturezas de cargas (por exemplo: carga geral solta e granel sólido).

Tonelada/hora

Gráfico 13 – Cais de Capuaba e Dolfins do Atalaia – produtividade (t/h)
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

201 - Capuaba
202 - Capuaba
207 - Dolfins Atalaia

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Observa-se que as produtividades registradas em Capuaba e nos Dolfins do Atalaia são
simulares, apesar das naturezas de cargas serem diferentes (nos dolfins são caracterizadas
pela movimentação de granéis líquidos e em Capuaba carga geral e granéis sólidos). Com a
retificação do Berço 207 estimam-se melhorias operacionais e aumento de produtividade,
sobretudo para granéis líquidos, por consequência do aumento de capacidade de
movimentação de carga.
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3.3.1.2.2.

Solução proposta

Fomentar a implementação de ampliação da capacidade de atendimento a
embarcações e finalização das obras de retificação do Berço 207 (Dolfins do Atalaia).
O projeto prevê a construção de um cais com 270 m de comprimento por 16 m de
largura, com incorporação de retroárea imediatamente atrás do berço. Essa modificação
tornaria o espaço entre o Cais de Paul e o Cais de Capuaba em um cais contínuo, no local onde
atualmente há dolfins.

3.3.1.2.3.

Etapas

Tabela 139 – Retificar o Berço 207 (Dolfins do Atalaia)
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Elaboração de EVTEA e Análise de Investimento.

Finalizado

Curto prazo

2

Projeto Executivo.

Finalizado

Curto prazo

3

Licitação da obra.

Finalizado

Curto prazo

4

Execução das obras.

Em andamento

Curto prazo

5

Início da operação.

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Segundo a CODESA, a obra orçada inicialmente em de R$ 140 milhões está em andamento,
mesmo com o ajuste fiscal anunciado pelo Governo Federal. A ampliação do Cais de Atalaia prevê a
construção de berço para atracação de navios em substituição aos dolfins (BRASIL, 2014b).
O novo Berço 207 será destinado a carga geral e granel líquido, visto que atualmente
os dolfins atendem somente granéis líquidos.

3.3.1.3.

Estudo para ampliação dos berços 103 e 104 no Cais Comercial
3.3.1.3.1.

Justificativa

O Cais Comercial do Porto de Vitória é caracterizado pela movimentação de carga geral
e granéis, além de atracações de embarcações de apoio offshore. Em 2014, das 568 atracações
realizadas no Cais Comercial, 130 foram para embarcações de apoio offshore, ou seja, 23% das
atracações (ANTAQ, 2015a).
Neste sentido, com a ampliação dos berços 103 e 104 as operações se tornariam mais
eficazes, podendo atender a um maior número de embarcações de apoio offshore, cujo
segmento tende a ser um dos mais importantes para o porto nos médio e longo prazos (10 e
20 anos, respectivamente). Portanto, além do paramento e ampliação do cais, o aumento de
pátio na retroárea possibilitaria maior agilidade para as operações.
Para tanto, faz-se necessário realizar um estudo detalhado sobre a viabilidade
econômica e financeira dos investimentos requeridos versus os benefícios que poderão ser
gerados com essa ampliação.
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3.3.1.3.2.

Solução proposta

A expansão dos berços 103 e 104 do Cais Comercial seguiria os moldes da expansão
realizada nos berços 101 e 102, com alargamento de 20 metros do cais. O comprimento final
do cais e sua configuração geométrica ainda não estão definidos, uma vez que essa expansão
está em fase conceitual. Após a conclusão do EVTEA, sugere-se a elaboração de um projeto
executivo e após a licitação e execução da obra.

3.3.1.3.3.

Etapas

Tabela 140 – Estudo para ampliação dos berços 103 e 104 no Cais Comercial
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Elaboração de EVTEA e Análise de Investimento.

Não iniciado

Curto prazo

2

Mapear interesse de players, armadores e usuários.

Não iniciado

Curto prazo

3

Projeto Executivo.

Não iniciado

Curto prazo

4

Licitação da obra.

Não iniciado

Curto prazo

5

Execução da obra.

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.3.2. Cronograma
Tabela 141 – Cronograma – Investimentos Portuários

Curto Prazo

Atual

Médio Prazo

Longo Prazo

3. Plano de Ação do PDZ do Porto de Vitória
3.3

Proposição de Investimentos Portuários

3.3.1.1 Dragar e aprofundar o canal de acesso, bacia de evolução e berços

PM

y

3.3.1.2 Retificar o berço 207 (Dolfins do Atalaia)

PM

x

y

y

3.3.1.3 Ampliação dos berços 103 e 104 no Cais Comercial

PM

x

y

y

x

Preparação
Execução
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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2035

2030

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fonte

2016

Atividades

2015

Horizonte Temporal
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3.4. Proposição de investimentos em acessos
As proposições dos investimentos em acessos incluem as ações sugeridas pelo Plano
Mestre, elaborado em 2015, bem como investimentos e iniciativas identificadas em estudos
especializados no assunto. Destaca-se que, em grande parte dos casos, as proposições de
investimentos em acessos são demandas geradas pelo porto, no entanto não é da alçada da
Autoridade Portuária a execução de tais obras. Nesse sentido, para cada ação proposta são
identificadas as etapas que podem ser cumpridas pela CODESA, notadamente no sentido de
agir junto às entidades responsáveis pelo planejamento, estudo e execução de investimentos
em acessos terrestres.

3.4.1. Propostas do Plano Mestre
O Plano Mestre do Porto de Vitória indicou as seguintes proposições de investimentos
em acessos, as quais estão expostas na Tabela 142.
Tabela 142 – Proposições de investimentos em acessos – Plano Mestre do Porto de Vitória

9
10
11
12
13
14

2030

2028

2029

2026

2027

2024

2025

2022

Estratégico
2023

2020

2021

2018

2019

2016

2014

Descrição da Ação

2017

Item

2015

CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS E MELHORIAS - PORTO DE VITÓRIA
Emergencial
Operacional

Acessos ao Porto
Criação de um pátio de triagem nas imediações do Porto de
Vitória
Projeto Portal do Príncipe
Finalização da construção da Rodovia Leste-Oeste
Duplicação do acesso ao Cais de Capuaba - Trecho da Rodovia ES060
Duplicação da BR-101 - Contorno de Vitória
Adequação da Rodovia BR-447 (Via Expressa Capuaba)

Legenda
Prepa ra çã o
Prontifi ca çã o

Fonte: Brasil (2015c).

3.4.1.1.

Criação de um pátio de triagem nas imediações do Porto de Vitória

(AALP)
3.4.1.1.1.

Justificativa

Nas análises dos acessos rodoviários realizadas tanto no Plano Mestre quanto neste
PDZ, destaca-se que as vias existentes não possuem geometria adequada para receber o fluxo
de caminhões provenientes da movimentação de cargas no porto. Desse modo, torna-se
evidente a necessidade de intervenções na organização do tráfego e na ampliação da
capacidade dos acessos.
A Secretaria Nacional de Portos vem promovendo uma série de ações para garantir o
adequado fluxo de caminhões nas áreas próximas aos portos públicos e agilizar o escoamento
da produção. A criação de AALPs é um dos projetos que está sendo desenvolvido com recursos
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do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e previsão de implementação em 16 portos
brasileiros, incluindo o Porto de Vitória.
As AALPs têm a finalidade de organizar o fluxo de cargas destinadas ou provenientes do
porto, racionalizando o uso dos acessos portuários e minimizando o conflito porto-cidade. O conceito
de AALP engloba infraestruturas que variam desde pátios de estacionamento de caminhões,
armazenagem, e ainda serviços como bancos, hotéis, lanchonetes etc. A implantação das áreas é
complementar ao projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente, que prevê o acompanhamento do
acesso de veículos aos portos por meio de um sistema integrado de informações. O projeto é
realizado em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

3.4.1.1.2.

Solução proposta

Criação de um pátio de triagem nas proximidades do porto e adoção de um sistema de
agendamento para a organização das chegadas dos caminhões, evitando a formação de filas
nas suas imediações, reduzindo o impacto das operações portuárias na dinâmica viária urbana.
Acompanhamento da implantação da AALP no entorno do Porto de Vitória.

3.4.1.1.3.

Etapas

Tabela 143 – Criação de um pátio de triagem nas imediações do Porto de Vitória (AALP)
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Finalizado

Curto prazo

Em andamento

Curto prazo

Finalizado

Curto prazo

1

Publicação de resolução para credenciamento e chamamento
de partes interessadas (resolução 53 e 54).

2

Credenciamento de pátios privados.

3

Publicação de resolução com regramento do acesso
rodoviário ao Porto de Vitória.

4

Implantação do sistema de agendamentos – PORTOLOG.

Em andamento

Curto prazo

5

Operacionalização do regramento.

Em andamento

Curto prazo

6

Avaliação da necessidade de melhorias e ampliação da AALP.

Não iniciado

Longo prazo

Fonte: Dados fornecidos pela CODESA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.4.1.2.

Acompanhamento do Projeto Portal do Príncipe
3.4.1.2.1.

Justificativa

O Projeto Portal do Príncipe está inserido no Programa de Mobilidade Metropolitana do
Governo do Estado do Espírito Santo que visa remodelar o sistema viário de Vitória. O portal
compreende uma série de intervenções realizadas nas imediações do Bairro de Vila Rubim, no
entorno do Porto de Vitória. Devem ser realizadas mudanças também na Av. Elias Miguel, via
paralela às instalações portuárias, que passará a contar com seis pistas, duas das quais levarão à
Ilha do Príncipe e também ao Porto de Vitória, conforme ilustrado na Figura 138.
A importância do projeto para o Porto de Vitória está relacionada à possibilidade de
um acesso exclusivo, que garantirá a entrada e saída dos caminhões do porto 24 horas por dia.
Atualmente, existe restrição ao tráfego das 7:00 às 9:00 e das 17:00 às 19:00, com o objetivo
de evitar maiores impactos no trânsito em horários de pico. Ressalta-se que o acesso ao Porto
sofrerá interferências durante a execução das obras, sendo necessárias medidas mitigadoras.
Figura 138 – Projeto Portal do Príncipe

Fonte: Complexo Viário do Portal do Príncipe (ESPÍRITO SANTO, 2015).

3.4.1.2.2.

Solução proposta

Faz-se necessário acompanhar a definição da nova proposta, a fim de manter no
projeto um acesso exclusivo de 24 horas para o Porto de Vitória. A CODESA também precisa
estar atenta à definição do novo percurso de acesso ao porto durante a realização das obras e
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outras medidas mitigadoras que serão implantadas. Além disso, é importante que haja um
acompanhamento durante a execução das obras.

3.4.1.2.3.

Etapas

Tabela 144 – Acompanhamento do Projeto Portal do Príncipe
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Iniciado

Curto prazo

1

Acompanhar a definição da nova proposta.

2

Acompanhar a definição do novo percurso de acesso durante
as obras e outras medidas mitigadoras a serem implantadas.

Não iniciado

Curto prazo

3

Acompanhar a execução das obras.

Não iniciado

Curto prazo

Fonte: ANTT ([2018]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.4.1.3.

Acompanhamento da finalização das obras da Rodovia Leste-Oeste
3.4.1.3.1.

Justificativa

A construção da Rodovia Leste-Oeste tem por objetivo diminuir o tráfego de veículos
pesados nos bairros Jardim América, Rio Marinho e Cobilândia, da BR-262 (no perímetro
urbano de Cariacica) e da Rodovia Carlos Lindenberg, que atualmente recebem uma alta
demanda de circulação de veículos, especialmente de cargas relativas ao Porto de Vitória, em
Capuaba. Esta proposta contempla a construção de uma ciclovia e calçadas, além de baias e
abrigos nas paradas de ônibus. O trajeto entre Cariacica e Vila Velha, após a conclusão da nova
via, será encurtado e resultará em viagens de até 20 minutos mais rápidas entre os municípios
de Cariacica, Viana e Vila Velha, constituindo-se uma das mais importantes alternativas de
tráfego da Região Metropolitana da Grande Vitória. A Figura 139 ilustra a Rodovia Leste-Oeste.
Figura 139 – Rodovia Leste-Oeste

Fonte: Brasil (2015c).
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Dois trechos já foram finalizados e as obras para a conclusão do último trecho foram
paralisadas em novembro de 2014. De acordo com o governo do estado, a previsão para o
término das obras é o ano de 2017 (DER-ES, 2017).

3.4.1.3.2.

Solução proposta

Acompanhamento da finalização da construção da rodovia com o Departamento de
Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES).

3.4.1.3.3.

Etapas

Tabela 145 – Acompanhamento das obras da Rodovia Leste-Oeste
Etapa
1

Descrição

Status

Acompanhar a execução das obras no último trecho da
Iniciado
Rodovia Leste-Oeste.
Fonte: ANTT ([2018]). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.4.1.4.

Prazo
Curto prazo

Acompanhamento da duplicação do acesso ao Cais de Capuaba – Trecho

da Rodovia ES-060
3.4.1.4.1.

Justificativa

O projeto prevê a duplicação do acesso ao Cais de Capuaba, no trecho da ES-060 entre
o trevo da Av. Carlos Lindenberg (ES-471) e a ponte sobre o Rio Aribiri. Este segmento corta a
área urbana e apresenta forte conflito com o tráfego local. Atualmente, somente o trecho até
a ponte sobre o Rio Aribiri é duplicado. Sendo assim, o projeto pretende adequar a rodovia às
necessidades do acesso portuário.
As faixas de rolamento estão projetadas para a largura de 3,6 m com acostamento de
2,5 m e velocidade diretriz de projeto de 80 km/h. O canteiro central foi projetado com 10,2 m
de largura, a fim de possibilitar a futura implementação de uma quarta faixa de tráfego ou de
um corredor exclusivo para determinados tipos de transporte (coletivo, de cargas etc.). O
trecho reformulado de 1,9 km haverá três interseções em desnível, além da construção de
uma segunda ponte sobre o Rio Aribiri (BRASIL, 2015a). O empreendimento encontra-se em
fase de projeto básico. A Figura 140 ilustra o trecho que irá ser reformulado.
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Figura 140 – Projeto de adequação do acesso ao Cais Capuaba

Fonte: Brasil (2015c).

3.4.1.4.2.

Solução proposta

Acompanhamento da evolução do projeto e da execução das obras junto ao DER-ES,
como mostra a Tabela 146.

3.4.1.4.3.

Etapas

Tabela 146 – Acompanhamento da duplicação do acesso ao cais de Capuaba
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Iniciado

Curto prazo

1

Acompanhar a evolução do projeto.

2

Fomentar a possibilidade de convênio DNIT, DER e CODESA.

Não iniciado

Curto prazo

3

Acompanhar a execução das obras.

Não iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.4.1.5.

Acompanhamento da duplicação da BR-101 – Contorno Vitória
3.4.1.5.1.

Justificativa

O projeto se refere à duplicação da BR-101 – Contorno Vitória, do Km 268 ao Km 294
(ANTT, [2018]). Segundo informações do DNIT-ES (DNIT, 2016), esta é uma importante obra de
infraestrutura para o estado do Espírito Santo, pois melhorará o fluxo de cargas e a mobilidade
urbana na região da Grande Vitória, além de proporcionar maior segurança aos motoristas que
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utilizam essa via. A duplicação beneficiará uma população de mais de 30 mil moradores, ao
longo dos 15 bairros que cortam os 26 km da Rodovia do Contorno, entre os municípios de
Viana e Serra. A Figura 141 ilustra o contorno à BR-101.
Figura 141 – Contorno rodoviário de Mestre Álvaro – BR-101

Fonte: Brasil (2016c).

3.4.1.5.2.

Solução proposta

Acompanhamento das obras de duplicação da BR-101 – Contorno Rodoviário de
Mestre Álvaro de Vitória, conforme mostra a Tabela 147.

3.4.1.5.3.

Etapas

Tabela 147 – Acompanhamento da duplicação da BR-101
Etapa
1

Descrição
Acompanhar a execução das obras.

Status

Prazo

Não iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

O Contorno do Mestre Álvaro é uma parceria entre o Governo Federal, por meio do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Governo do Estado. A
execução das obras ficará por conta do DER-ES e a previsão é que sejam concluídas no
primeiro semestre de 2019, com um investimento de R$ 290 milhões (BRASIL, 2016d).
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3.4.1.6.

Acompanhamento da adequação da Rodovia BR-447 (Via Expressa

Capuaba)
3.4.1.6.1.

Justificativa

Também chamada de Via Expressa Capuaba, o trecho é responsável pela ligação entre a
Rod. Carlos Lindenberg e o Cais de Capuaba, passando sobre o Rio Aribiri. O projeto conta com a
adequação da rodovia que compõe cerca de 3 km, através do investimento de R$ 250 milhões. A
conclusão da obra está prevista para o final do ano de 2019. A Figura 142 ilustra o trecho.
Figura 142 – Trecho em adequação BR-447

Fonte: Brasil (2015c).

3.4.1.6.2.

Solução proposta

Acompanhamento da evolução do projeto e das obras para adequação da Rodovia BR447 – Via Expressa Capuaba.

3.4.1.6.3.

Etapas

Tabela 148 – Acompanhamento da adequação da Rodovia BR-447 (Via Expressa Capuaba)
Etapa

Descrição

Status

1

Acompanhar a evolução do projeto.

Iniciado

2

Fomentar a possibilidade de convênio DNIT, DER e
CODESA.

Não iniciado
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Prazo
Curto
prazo
Curto
prazo
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3

Acompanhar a execução das obras.

Não iniciado

Curto
prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.4.2. Propostas do PDZ
Nesta seção são apresentadas as ações voltadas a investimentos em acessos. São
propostas sete ações para este tópico e ao final um cronograma.

3.4.2.1.

Acompanhar investimentos em acessos
3.4.2.1.1.

Justificativa

Criado em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a
retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana,
logística e energética do País. Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase (PAC 2), quando
mais recursos foram reservados para o programa e mais parcerias com estados e municípios
foram fechadas para a execução de obras. Quanto à estrutura de transportes para o Espírito
Santo, o PAC contempla 105 empreendimentos: oito em aeroportos, 15 em portos, 15 em
rodovias e 67 em estradas vicinais (BRASIL, 2014).
Outro importante programa para o desenvolvimento do País é o Programa de
Investimento em Logística (PIL), que em sua nova etapa, divulgada em junho de 2015, visa dar
continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do País. Nesse
contexto, estão previstos R$ 198,4 bilhões em investimentos, sendo R$ 69,2 bilhões entre
2015 a 2018 e R$ 129,2 a partir de 2019. Os investimentos estão divididos da seguinte forma:
R$ 66,1 bilhões em rodovias, R$ 86,4 bilhões em ferrovias, R$ 37,4 bilhões em portos e R$ 8,5
bilhões em aeroportos (BRASIL, 2015a).
Em 2016, o governo do Presidente Michel Temer lançou o programa Crescer, cujo
objetivo são as melhorias dos investimentos públicos, assim como o fortalecimento das
concessões no setor de transportes. Sendo assim, foi criado o Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) (BRASIL, 2016a).
Juntamente com outros projetos de concessão, apresentados no dia 13 de setembro
de 2016, houve também o lançamento de três trechos ferroviários: EF-151 SP/MG/GO/TO; EF170 MT/PA; e EF-334/BA – FIOL (BRASIL, 2016e).
Os novos investimentos proporcionarão a expansão, melhoria e modernização da
infraestrutura de transportes do Brasil, que impactará o Porto de Vitória na medida em que
permitirá melhorias operacionais e de acessos, bem como possíveis alterações na dinâmica da
logística de cargas do País.

3.4.2.1.2.

Solução proposta

Acompanhamento dos principais projetos em infraestrutura de transportes no âmbito
do Governo Federal que impactam o Porto de Vitória.

334

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

3.4.2.1.3.

Etapas

Tabela 149 – Acompanhamento dos principais projetos em infraestrutura de transportes
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Levantamento dos principais projetos que impactam o
Porto de Vitória.

Não iniciado

Curto prazo

2

Acompanhar a evolução dos projetos.

Não iniciado

Contínuo

3

Acompanhar o status das obras.

Não iniciado

Contínuo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

3.4.2.2.

Acompanhar as obras de Mobilidade Urbana
3.4.2.2.1.

Justificativa

O projeto tem como objetivo a melhoria da mobilidade urbana da região de Grande
Vitória através de projetos de mobilidade, que busca prover maior fluidez e sustentabilidade
ao transporte público rodoviário.
Os terminais de integração gerenciam os itinerários e todas as atividades relacionadas.
O sistema é projetado para uma capacidade aproximada de 640 mil passageiros por dia. Na
capital Vitória serão utilizados dois armazéns do Porto de Vitória, que devido ao seu grande
porte os ônibus passarão por dentro da estrutura. Além disso, nesses galpões serão instalados
museus, lojas de conveniências, além da realização de outras atividades sociais e comerciais. A
Figura 143 ilustra a vista superior após a implantação do sistema Bus Rapid Service (BRS).
Figura 143 – Vista superior da implantação do terminal

Fonte: Brasil (2015c).

Com a implantação do sistema BRS, toda a malha viária será alterada e, dessa forma,
diversas obras como ampliações, duplicações, construção de viadutos serão necessárias,
impactando o acesso rodoviário ao Porto de Vitória. Além disso, a utilização dos armazéns
como um dos terminais de integração consiste em uma interação entre o porto e a cidade que,
se bem aproveitada, poderá trazer benefícios a todos os envolvidos.
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3.4.2.2.2.

Solução proposta

Acompanhamento da evolução do projeto e das obras para a implantação de projetos
de mobilidade urbana.

3.4.2.2.3.

Etapas

Tabela 150 – Acompanhamento das obras de mobilidade urbana
Etapa

Descrição

1

Acompanhar a evolução dos projetos.

2

Acompanhar a execução das obras.

Status

Prazo

Iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2015)

3.4.2.3.

Acompanhar implantação da Cadeia Logística Portuária Inteligente junto

a SPP/MTPA
3.4.2.3.1.

Justificativa

Como forma de melhorar o acesso portuário terrestre, a SNP/MTPA desenvolveu o
projeto Cadeia Logística Portuária Inteligente (BRASIL, 2014d), cujo objetivo é evitar a
formação de filas de caminhões nas cidades e nos acessos rodoviários aos portos. O sistema
visa sincronizar as datas de chegada dos navios e das cargas nos terminais, a programação e o
credenciamento de veículos para uso racional e utilização da plena capacidade de acesso ao
porto. A partir de um cadastramento da carga no sistema, o PortoLog, será possível monitorar
sua saída para o porto através de acompanhamento eletrônico. Os caminhões serão
identificados com etiquetas inteligentes que enviarão os dados por meio de sistemas de
comunicação, permitindo o rastreamento e gerenciamento do transporte com mais eficiência.
O PortoLog tem a função de fornecer uma ferramenta especialmente desenvolvida
para o monitoramento integrado e um eficaz controle de carga. Além das áreas públicas do
porto, terminais e pátios, o programa se estenderá, também, a todos os corredores
rodoviários do País. Para tanto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a ANTAQ
e Empresa de Planejamento e Logística (EPL) compõem os demais entes públicos acionados
para garantir a plena integração da cadeia logística.
Depois de implantado, o PortoLog deve interligar-se ao Porto sem Papel (sistema de
informação que reúne em um único meio de gestão as informações e a documentação das
mercadorias embarcadas e desembarcadas nos portos) e ao Sistema de Monitoramento do
Tráfego de Embarcações, o VTMIS, que possibilitará o acompanhamento e gerenciamento, em
tempo real, do fluxo de embarcações no canal de navegação e nas áreas de fundeio do Porto.

336

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

3.4.2.3.2.

Solução proposta

Acompanhamento da implantação do Cadeia Logística Portuária Inteligente com a
SNP/MTPA.
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3.4.2.3.3.

Etapas

Tabela 151 – Acompanhamento da implantação da Cadeia Logística Portuária Inteligente junto a SNP/MTPA
Etapa
1
2
3
4
5
6

Descrição
Elaborar projeto básico das novas portarias e encaminhar a
SNP/MTPA.
Acompanhar o estudo do Cadeia Logística da SNP/MTPA para
o Porto de Vitória.
Acompanhar obras e investimentos do projeto em
automatização de portarias, tecnologias e sistemas.
Alocar os novos gates de pesagem integrados ao Cadeia
Logística.
Avaliar a necessidade de melhorias na infraestrutura e
tecnologias implantadas.
Implantar melhorias necessárias.

Status

Prazo

Finalizado

Curto prazo

Iniciado

Curto prazo

Em andamento

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Em andamento

Longo prazo

Não iniciado

Longo prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.4.2.4.

Acompanhar investimentos ferroviários
3.4.2.4.1.

Justificativa

Um dos objetivos do PAC é a expansão da malha ferroviária para permitir a ligação das áreas
de produção agrícola e mineral aos portos, indústrias e mercado consumidor. Para isso, o Governo
Federal pretende revisar o modelo regulatório, para então criar um ambiente mais competitivo no
transporte de cargas, incentivando a utilização da capacidade da infraestrutura ferroviária e
estimulando novos investimentos. O programa contempla 46 empreendimentos de ferrovias.
O PIL, por sua vez, prevê investimentos de R$ 99,6 bilhões em construção e/ou
melhoramentos de 11 mil km de linhas férreas. O programa foi construído com base em três
diretrizes principais: i) a disponibilização de uma ampla e moderna rede de infraestrutura; ii) a
obtenção de uma cadeia logística eficiente e competitiva; e iii) a modicidade tarifária. O
objetivo principal é aumentar a integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e
aeroportos. Para isso, o novo modelo de concessão trará ferrovias em bitola larga, com alta
capacidade de transporte de cargas, traçado geométrico otimizado e velocidade elevada. Com
isso, será possível resgatar o transporte ferroviário como alternativa logística, com quebra de
monopólio na oferta de serviços e redução de tarifas.
Juntamente com outros projetos de concessão, apresentados no dia 13 de setembro
de 2016, houve também o lançamento de três trechos ferroviários: EF-151 SP/MG/GO/TO; EF170 MT/PA; e EF-334/BA – FIOL (BRASIL, 2016e).

3.4.2.4.2.

Solução proposta

Acompanhamento dos projetos e investimentos em ferrovias previstos no PAC, no PIL
e PPI que representam impacto significativo no Porto de Vitória, tais como Ferrovia EF 118
(Vitória-Rio) e Ferrovia EF 354 (Transoceânica).
A ferrovia que interligará os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo é integrante
da segunda etapa do PIL Ferrovias. Os estudos técnicos foram desenvolvidos pelos governos
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dos dois estados e ofertados ao Governo Federal, propondo traçado referencial que atravessa
25 municípios e visa proporcionar o acesso ferroviário aos portos localizados nesses estados.
No traçado proposto, a ferrovia se conecta com a malha concedida à MRS Logística S.A., no
município de Nova Iguaçu (RJ), e com a Estada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), concedida à
Vale S.A., no município de Cariacica (ES). Com extensão de, aproximadamente, 580 km, foi
concebida em bitola larga e mista.
A Ferrovia de Integração Centro-Oeste é a primeira parte do projeto da Ferrovia
Transcontinental (EF-354). A EF-354 é planejada com 4.400 km de extensão, que segue desde
Uruaçu (GO) para o Sudeste, passando pelo Distrito Federal, Minas Gerais até o litoral fluminense.

3.4.2.4.3.

Etapas

Tabela 152 – Acompanhamento de investimentos ferroviários
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Levantamento dos projetos que impactam o Porto de Vitória.

Não iniciado

Curto prazo

2

Acompanhar a evolução dos projetos.

Não iniciado

Curto prazo

3

Acompanhar o status das obras.

Não iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.4.2.5.

Fomentar a utilização de capacidade da EFVM
3.4.2.5.1.

Justificativa

De acordo com o Plano Mestre, a atual demanda no Porto de Vitória pelo transporte no
modal ferroviário gira em torno de 535 mil toneladas/ano (BRASIL, 2015a). No caso dos trechos
de acesso ao Porto, a ocorrência de índice de utilização é baixa e a utilização do modal
ferroviário junto ao Porto vem diminuindo, em especial no que se refere aos fluxos da
concessionária FCA, que em breve desativará o trecho de acesso ferroviário ao Porto de Vitória.
De acordo com as projeções de demanda apresentadas no Plano Mestre, esse volume
de movimentação de cargas pela ferrovia deve aumentar até 2030, alcançando em torno de
690 mil toneladas, como pode ser visto na Tabela 153.
Tabela 153 – Utilização da capacidade ferroviária instalada
Capacidade Declaração
de Rede

Demanda 2013
(Trens /Dia)

Utilização
2013

Demanda 2030
(Trens/Dia)

Utilização
2030

6,5

0,73

11,23%

0,95

14,62%

Fonte: Brasil (2015c).

3.4.2.5.2.

Solução proposta

Fomentar a utilização da capacidade da EFVM.
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3.4.2.5.3.

Etapas

Tabela 154 – Fomento da utilização de capacidade da EFVM
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Elaborar de relatório sobre a análise da movimentação de
cargas via ferrovia do Porto de Vitória.

Não iniciado

Curto prazo

2

Envio do Relatório à ANTT.

Não iniciado

Curto prazo

3

Reunião com a ANTT.

Não iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.4.2.6.

Acompanhar a devolução dos ramais da FCA à União
3.4.2.6.1.

Justificativa

A Resolução da ANTT nº 4.131/2013 autorizou a desativação e devolução de trechos
ferroviários da concessionária FCA (ANTT, 2013b). A ferrovia deverá ter sua malha reduzida
pela metade. Na época da concessão, a malha totalizava 8.066 km de linhas, mas a resolução
publicada pela ANTT autoriza a desativação e a devolução de 3.989 km em trechos de ferrovias
distribuídos em seis estados brasileiros, inclusive no Espírito Santo, do trecho que dá acesso ao
Porto de Vitória.

3.4.2.6.2.

Solução proposta

Acompanhamento da devolução dos ramais da FCA à União e de possíveis propostas
para destinação desses trechos.

3.4.2.6.3.

Etapas

Tabela 155 – Acompanhamento da devolução dos ramais da FCA à União
Etapa
1
2

Descrição
Acompanhar a devolução dos ramais.
Acompanhar as propostas da União para os trechos
devolvidos.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)

3.4.2.7.

Status

Prazo

Iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Acompanhar a duplicação da BR-262
3.4.2.7.1.

Justificativa

As obras de duplicação dos 51 km da BR-262, no trecho entre Viana e Victor Hugo, em
Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, tiveram início em agosto de 2015.
Segundo o DNIT, o contrato com o consórcio de empresas responsáveis pela execução do
projeto foi assinado em dezembro de 2014. Além desse trecho, os estudos para as obras de
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duplicação até a divisa com Minas Gerais estão em andamento. Ambas as obras estão
previstas no PAC do Governo Federal.

3.4.2.7.2.

Solução proposta

Acompanhamento das obras de duplicação da BR-262.

3.4.2.7.3.

Etapas

Tabela 156 – Acompanhamento das obras de duplicação da BR-262
Etapa
1

Descrição
Acompanhar as obras de duplicação da BR-262.

Status

Prazo

Iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2016)
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3.4.3. Cronograma
Tabela 157 – Cronograma – Investimentos em acessos

Curto Prazo

Atual

Médio Prazo

2035

2030

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fonte

2016

Atividades

2015

Horizonte Temporal

Longo Prazo

3. Plano de Ação do PDZ do Porto de Vitória
3.4.1.1

Criação de um pátio de triagem nas imediações do Porto de Vitória (AALP)

PM

y

x

x

3.4.1.2

Acompanhamento do Projeto Portal do Príncipe

PM

y

x

x

3.4.1.3

Acompanhamento da finalização das obras da Rodovia Leste-Oeste
Acompanhamento da duplicação do acesso ao Cais de Capuaba – Trecho
da Rodovia ES-060.
Acompanhamento da duplicação da BR-101 – Contorno Vitória
Acompanhamento da adequação da Rodovia BR-447 (Via Expressa
Capuaba)
Acompanhar investimentos em acessos

PM

y

x

x

PM

y

y

x

PM

y

y

x

PM

y

y

y

y

x

PDZ

x

x

x

x

x

PDZ

y

y

x

x

x

PDZ

y

y

x

3.4.2.4

Acompanhar as obras de Mobilidade Urbana
Acompanhar implantação da Cadeia Logística Portuária Inteligente junto a
SSP/MTPA
Acompanhar investimentos ferroviários

PDZ

x

x

x

3.4.2.5

Fomentar a utilização de capacidade da EFVM

PDZ

y

x

x

3.4.2.6

Acompanhar a devolução dos ramais da FCA à União

PDZ

y

x

x

3.4.2.7

Acompanhar a duplicação da BR-262

PDZ

y

x

x

3.4.1.4
3.4.1.5
3.4.1.6
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Preparação
Execução
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.5. Proposição de reorganização de áreas
Apresentam-se a seguir propostas de ações relativas à reorganização da área do Porto
de Vitória.

3.5.1. Proposições do PDZ
3.5.1.1.

Revitalização da área do Cais Comercial
3.5.1.1.1.

Justificativa

Há uma série de projetos estruturantes planejados para o Cais Comercial do Porto de
Vitória, tal como a proposta da ampliação dos berços 103 e 104, a solicitação de cessão dos
armazéns 1, 2 e 3 e a demolição do anexo ao armazém 4. A possível execução desses projetos
abriria novas perspectivas para o uso do solo do Cais Comercial e a revitalização da área.
A utilização dos Armazéns 1, 2 e 3 para projetos de mobilidade urbana e revitalização
de armazéns não utilizados está inserida dentro dos projetos de mobilidade urbana da cidade
de Vitória. Dentre eles está o projeto do BRS da Grande Vitória, cujo objetivo é o
melhoramento da mobilidade urbana da região por meio de maior fluidez e sustentabilidade
ao modal rodoviário.
Para a capital, pretende-se utilizar os Armazéns 1, 2 e 3 do Porto de Vitória como o
principal terminal da região central da cidade. Devido ao grande porte dos armazéns, os ônibus
passarão por dentro da estrutura. Junto com o terminal, o projeto prevê a instalação de lojas de
conveniência, museus, bem como outras atividades sociais e comerciais. A Figura 144 e a Figura
145 ilustram este plano.
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Figura 144 – Elementos característicos do Sistema BRS – Armazéns 1, 2 e 3 – Térreo

Fonte: Espírito Santo (2017).
Figura 145 – Elementos característicos do Sistema BRS – Armazéns 1, 2 e 3 – Mezaninos

Fonte: Imagem fornecida pela CODESA (2017).
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Com a implantação do sistema BRS, toda a malha viária é alterada. No entanto,
diversas obras como ampliações, duplicações, construção de viadutos serão necessárias para
viabilidade do exposto.

3.5.1.1.2.

Solução proposta

O aumento da área de pátio no Cais Comercial é resultado de uma série de outros
projetos estruturantes que serão realizados nesta área. Por isso é necessário o
acompanhamento da execução dos projetos predecessores, e a partir da conclusão destes
colocar em prática o planejamento.
No caso do BRS, no qual propõe-se o projeto de integração dos Armazéns 1, 2 e 3 à
estrutura urbana da cidade, visando a utilização dessas estruturas como Estação do BRS, é
importante que se analise o impacto em outras funcionalidades previstas para a área.

3.5.1.1.3.

Etapas

Tabela 158 – Revitalização da área do Cais Comercial
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Em andamento

Curto prazo

1

Acompanhar a execução dos projetos predecessores.

2

Elaboração do Projeto de Revitalização
(Projeto Conceitual e Básico e Executivo).

Não iniciado

Curto prazo

3

Licitação da obra.

Não iniciado

Curto prazo

4

Execução das obras.

Não iniciado

Curto prazo

5

Acompanhar a execução das obras de transformação dos
Armazéns 1, 2 e 3 e Estação do BRS (em caso de viabilidade do
projeto).

Não iniciado

Curto prazo

6

Início da operação.

Não iniciado

Médio prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.5.1.2.

Plano para destinação das áreas não operacionais
3.5.1.2.1.

Justificativa

A Portaria SEP/PR nº 409, de 27 de novembro de 2014, regulamenta a exploração
direta e indireta de áreas não afetadas às operações portuárias em Portos Organizados, ou
seja, trata da autorização do uso, da diferenciação entre a cessão de uso onerosa e não
onerosa, e dos tipos de contratos permitidos. Além disso, no art. 5º, afirma-se que “as áreas
não afetas às operações portuárias e suas destinações deverão estar previstas no Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento do porto.” (BRASIL, 2014c).

3.5.1.2.2.

Solução proposta

Neste PDZ, a solicitação da Portaria SEP/PR nº 409/2014 foi atendida de forma parcial
no item 3.12 – Instalações não operacionais. Com o intuito de se adequar à referida portaria
bem como em atendimento ao PDZ, será realizado o Plano de Destinação das Áreas Não
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Operacionais do Porto de Vitória, assim como a adequação dos contratos das áreas não
operacionais já ocupadas.

3.5.1.2.3.

Etapas

Tabela 159 – Plano para destinação das áreas não operacionais
Etapa
1
2
3
4
5

Descrição
Identificação das áreas não operacionais.
Adequação dos contratos das áreas operacionais já ocupadas
à Portaria SEP/PR nº 409/2014.
Elaboração do Plano de Destinação das Áreas Não
Operacionais do Porto de Vitória.
Encaminhamento do Plano de Destinação das Áreas Não
Operacionais do Porto de Vitória ao Poder Concedente.
Implementação do Plano.

Status

Prazo

Concluído

Curto prazo

Em andamento

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.5.1.3.

Elaborar planos específicos de uso e ocupação do solo solicitados no

PDU de Vitória e PDM de Vila Velha
3.5.1.3.1.

Justificativa

O art. 11 do PDU de Vitória estabelece que os responsáveis pelas ZEEs devem elaborar
planos específicos para a ordenação das formas de uso e ocupação do solo. O PDU afirma que
os planos devem envolver os usuários e a população em geral e ainda contar com uma
aprovação por Decreto Executivo. Seus objetivos básicos são apresentados a seguir:
I - Acessibilidade à área;
II - promover a integração dos equipamentos com a cidade;
III - elaborar plano de ocupação global da zona com previsão de futuras
expansões;
IV - compatibilizar o incremento na ocupação urbana com as características do
sistema viário e com a disponibilidade futura de infraestrutura urbana;
V - garantir a preservação das áreas de interesse histórico ambiental e paisagístico,
garantindo, na inserção dos equipamentos/edificações na zona de intervenção,
uma integração harmoniosa destes com o entorno e a manutenção de visuais de
marcos da paisagem natural/construída;
VI - promover o aproveitamento adequado das áreas vazias sem prejuízo do
interesse paisagístico;
VII - otimizar a infraestrutura instalada da zona para atendimento da demanda do
empreendimento e integrar a mesma com o entorno;
VIII - assegurar o direito ao uso e à fruição gratuita dos espaços livres de uso
público e, nos casos em que couber, a vivência da orla marítima (VITÓRIA, 2006b).

Esses planos específicos deveriam ser apresentados ao Poder Executivo do Município
de Vitória no prazo de até 18 meses, a partir da vigência da lei que entrou em vigor em 13 de
outubro de 2006. No entanto, a CODESA ainda não apresentou nenhuma proposta. Para o
Município de Vila Velha, a realização de um plano específico aparece como sugestão,
apresentada no art. 87. § 2o do Plano Diretor Municipal (PDM), no qual é exposto que o
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responsável pela ZEE poderá elaborar um plano específico para ordenação de uso e ocupação
do solo das áreas e apresentá-lo ao Poder Executivo.

3.5.1.3.2.

Solução proposta

Elaborar planos específicos de uso e ocupação do solo solicitados no PDU de Vitória e
no PDM de Vila Velha.

3.5.1.3.3.

Etapas

Tabela 160 – Elaboração de planos específicos de uso e ocupação do solo solicitados no PDU de Vitória e
PDM de Vila Velha
Etapa
1
2
3

Descrição
Contribuições a prefeitura de Vila Velha na realização do novo
Plano Diretor.
Elaboração de planos específicos para a ordenação das formas
de uso e ocupação do solo.
Apresentação dos planos específicos aos Poderes Executivos
dos Municípios.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Status

Prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Não iniciado

Curto prazo

Ressalta-se que no dia 6 de junho de 2016 foi realizada a primeira audiência para a
revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha. Nesta ocasião houveram
manifestações para melhor adequação do PDM aos anseios da população (VILA VELHA, 2007).

3.5.1.4.

Realizar Estudo de Impacto Econômico da atividade portuária em todos

os municípios do entorno
Diante do grande volume de carga movimentada nos municípios de Vitória e Vila Velha,
e indiretamente nos demais municípios do entorno, afetados pela atividade portuária, há
impactos econômicos sobre tais cidades. Em 2014, a arrecadação de Imposto Sobre Serviço (ISS)
de Vitória atingiu R$ 364.521.805, enquanto que Vila Velha obteve R$ 122.958.669. O Gráfico 14
ilustra as arrecadações dos municípios da região metropolitana de Vitória.
Gráfico 14 – Arrecadação de ISS por município
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Fonte: Tesouro Nacional (BRASIL, [2016]).
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As atividades econômicas (serviços e industriais) apresentam uma participação
significativa da arrendação tributária de tais municípios. O Gráfico 15 apresenta a participação
de arrecadação de ISS em relação a receita tributária de municípios.
Gráfico 15 – Participação, em porcentagem, em relação à arrecadação tributária
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Fonte: Tesouro Nacional (BRASIL, [2016]).

Os dados de 2015 apontam para queda da arrecadação, resultante da atual crise
econômica. Em Vitória, a queda de 5,9% representou R$ 23,5 milhões a menos para o tesouro
municipal. Em Vila Velha, com -10,1% ou R$ -13,6 milhões também registraram quedas
significativas e Serra, com -13,4% ou R$ -20 milhões. Em Viana, a queda foi de 24,9% ou R$ -3,4
milhões. Cariacica, com -18,8% e R$ -13,5 milhões.
No âmbito da movimentação portuária, o município de Vila Velha apresenta uma
ampla representatividade no porto público de Vitória. De acordo com dados da ANTAQ (2016),
o município de Vila Velha apresenta participação média de 94% entre os anos de 2010 e 2016.
Gráfico 16 – Participação, em porcentagem, da movimentação (t)
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Fonte: ANTAQ (2016).

No âmbito das maiores empresas exportadoras e importadoras, destaca-se a
importância das empresas capixabas ou com atividades no estado, tais como: Vale,
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Arcelormittal, Fibria, Shell, Flexibras, dentre outras. O Gráfico 17 ilustra a participação das
empresas exportadoras e importadoras acima de US$ 100 milhões de movimentação em 2015.
Gráfico 17 – Empresas Exportadoras e Importadoras do Espírito Santo

Fonte: Brasil (2016c).

3.5.1.4.1.

Solução proposta

Elaborar estudos de impacto socioeconômico da atividade portuária.

3.5.1.4.2.

Etapas

Tabela 161 – Elaboração de estudo de impacto econômico da atividade portuária em todos os
municípios do entorno
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Levantamento de dados socioeconômicos dos municípios do
entorno.

Não iniciado

Curto prazo

2

Elaboração do estudo de impacto econômico.

Não iniciado

Curto prazo

3

Divulgação dos resultados para as prefeituras e contribuições
no Plano Diretor dos municípios do entorno portuário.

Não iniciado

Curto prazo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.5.2. Cronograma
Tabela 162 – Cronograma – Reorganização das Áreas

Curto Prazo

Atual

Médio Prazo

2035

2030

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fonte

2016

Atividades

2015

Horizonte Temporal

Longo Prazo

3. Melhorias Operacionais
3.5

Proposição de Reorganização das Áreas

3.5.1.1

Revitalização da área do Cais Comercial

PDZ

3.5.1.2

Plano para Destinação das Áreas Não Operacionais

PDZ

3.5.1.3

Elaborar Planos Específicos de uso e ocupação do solo
solicitados no PDU de Vitória e PDM de Vila Velha

3.5.1.4

Realizar Estudo de Impacto Econômico da atividade
portuária em todos os municípios do entorno

x

y

y

y

x

x

PDZ

y

x

x

PDZ

y

x

x

y

y

x

Preparação
Execução
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.6. Ações ambientais
Apresentam-se a seguir as propostas de ações relativas ao meio ambiente, saúde e
segurança do trabalho para o Porto de Vitória, proporcionando uma melhor gestão dos
recursos naturais e a desenvolvimento da atividade econômica de forma sustentável,
agregando valor ao empreendimento.
O cumprimento dessas ações repercutirá em melhorias para o porto e para o seu
entorno, minimizando a existência de potenciais conflitos socioambientais. Adicionalmente, a
execução das ações ambientais aqui propostas irá acarretar na minimização de impactos
ambientais e permitir um maior monitoramento dos aspectos ambientais do Porto de Vitória.

3.6.1. Proposições do PDZ
3.6.1.1.

Planejamento e execução de planos e programas ambientais e de saúde

e segurança no trabalho
3.6.1.1.1.

Justificativa

Visando assegurar a conformidade legal em relação às questões ambientais e de saúde
e segurança no trabalho, cabe à CODESA o planejamento e execução de:


Planos e programas ambientais presentes nas condicionantes de suas licenças
ambientais vigentes aplicáveis à operação portuária (LAR) e a
empreendimentos avulsos (obras de ampliação, dragagem de aprofundamento
e derrocagem etc.).



Planos e programas que atendem a normas ambientais específicas (como são
os casos do Plano de Contingência e Emergência, do Plano de Auxílio Mútuo e
do Programa de Educação Ambiental).



Programas voltados à saúde e segurança do trabalhador portuário, a fim de
atender às normas específicas, sobretudo a NR-29.



Melhoria contínua do programa de controle de FSN, que deverá evoluir para
um Programa de Controle Integrado de Vetores, a fim de favorecer um
processo de tomada de decisão racional para a otimização dos recursos para o
controle de vetores. A abordagem visa melhorar a eficácia, a relação custoefetividade e a sustentabilidade do controle de doenças transmitidas por
vetores.



Ampliação do monitoramento dos meios bióticos, com a inclusão do
monitoramento de espécies bioinvasoras na biota aquática, pois a introdução
de espécies exóticas em comunidades naturais nas quais elas não existiam é,
geralmente, mediada pela atividade humana e pode afetar tanto a
biodiversidade – por causarem a perda de diversidade biológica podem ser
considerados "poluentes biológicos"– quanto às atividades econômicas, com
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danos à atividade pesqueira, riscos sanitários, gastos com manutenção de
turbinas em hidroelétricas, entre outros (Carlton, J. T., 1985).

3.6.1.1.2.

Solução proposta

O planejamento e a execução dos planos e programas ambientais e de saúde e
segurança do trabalho podem ser conduzidos diretamente pela CODESA ou por contratação de
serviços especializados, sob seu acompanhamento, supervisão e fiscalização.
O maior objetivo da execução direta e ou a supervisão dos Planos e Programas
desenvolvidos por terceiros, é o de garantir à Administração Portuária, o atendimento pleno às
especificações estabelecidas nos projetos e que os mesmos sejam desenvolvidos com a qualidade
almejada e em estrita observância à legislação de qualquer nível (Federal, Estadual, Municipal).
É importante que esse planejamento contemple além do monitoramento das ações
realizadas de forma individual pela Autoridade Portuária, dos eventuais programas e dos
projetos executados pelos arrendatários que possam mitigar ou potencializar as ações do
condomínio portuário.

3.6.1.1.3.

Etapas

Cada plano ou programa terá a sua própria especificidade de sequência de atividades e
respectivos cronogramas. No entanto, como se trata do processo permanente de gestão, podese considerar o conjunto de planos e programas como um processo que abrange um conjunto de
etapas comuns a todos eles. Além disso, como forma de integrar todas as ações desenvolvidas
pelos diversos atores, é importante que exista um gerenciamento dos contratos e convênios
celebrados com empresas especializadas ou instituições de pesquisa/Organização Não
Governamental (ONG) para implementação e desenvolvimento dos programas ambientais.
Tabela 163 – Planejamento e execução de planos e programas ambientais e de saúde e segurança no trabalho
Etapa
Descrição
Status
Prazo
Planejamento da execução dos planos e programas ambientais
de saúde e segurança do trabalho, incluindo-se os atuais
programas de controle de fauna sinantrópica nociva e biota
aquática.

1

Iniciado

Contínuo

2

Desenvolvimento de um Programa de Controle Integrado de
Vetores.

Não iniciado

Contínuo

3

Desenvolvimento de programa de monitoramento da biota
terrestre no entorno do Porto Organizado.

Não iniciado

Médio
prazo

4

Ampliação do programa de monitoramento da biota aquática
(inclusão de monitoramento das espécies bioinvasoras).

Iniciado

Médio
prazo

Elaboração: CODESA e LabTrans/UFSC (2017-2018)
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3.6.1.2.

Plano estratégico de licenciamento ambiental
3.6.1.2.1.

Justificativa

O presente PDZ propõe diversas obras de ampliação e atividades passíveis de
licenciamento ambiental. Nesse âmbito, torna-se essencial adotar uma medida estratégica a
fim de estreitar a relação com o órgão ambiental licenciador, identificar quais estudos
ambientais serão solicitados e compatibilizar os cronogramas das obras ou atividades com o
rito de licenciamento ambiental minimizando riscos de atrasos.

3.6.1.2.2.

Solução proposta

Considerando as obras e atividades propostas neste PDZ, propõe-se a elaboração e
execução de um plano estratégico de licenciamento ambiental.
O Planejamento se constitui numa ferramenta de intervenção na realidade de forma a se
buscar, com ele, a obtenção de uma situação desejada num período de tempo determinado.
Internamente, a COMAST já vem atuando junto ao setor de engenharia visando à
sincronia das atividades de ambas as áreas. A adoção do plano estratégico de licenciamento
ambiental para as obras e atividades previstas no PDZ aumentará a colaboração, facilitará os
processos de informação e coordenação com o órgão ambiental licenciador e com outros
órgãos intervenientes.
Como resultado, espera-se maior transparência e racionalidade das ações
desenvolvidas pela Autoridade Portuária e demais atores envolvidos. A maior transparência
advirá da discussão prévia dos diferentes setores e as instâncias representativas da sociedade
com a posterior divulgação das informações, enquanto que a maior racionalidade está
relacionada à priorização e consequente definição de critérios para uma alocação mais
eficiente de recursos. A participação de diversos setores no planejamento estratégico de
licenciamento ambiental confere uma maior legitimidade às orientações definidas e contribui
para celeridade do processo de implantação dos projetos.

3.6.1.2.3.

Etapas

O processo para a elaboração e execução de um plano estratégico de licenciamento
ambiental compreendem as seguintes etapas.
Tabela 164 – Plano estratégico de licenciamento ambiental
Etapa

Descrição

Status

Prazo

Iniciado

Curto

1

Elaboração do plano estratégico.

2

Execução do plano com interações periódicas com o órgão
ambiental licenciador e outros órgãos intervenientes.

Não iniciado

Contínuo

3

Revisão e aperfeiçoamento.

Não iniciado

Contínuo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.6.1.3.

Investimentos na melhoria das operações portuárias com foco

ambiental e na saúde e segurança do trabalho
3.6.1.3.1.

Justificativa

Projetos e obras de melhoria da qualidade ambiental devem ser desenvolvidos com foco
nos serviços ambientais prestados ao Porto bem como na saúde e segurança do trabalhador
portuário. Ressalta-se que a modernização das operações portuárias, a fim de obter melhorias
operacionais, insere-se no contexto das ações propostas no Plano Mestre do Porto de Vitória.

3.6.1.3.2.

Solução proposta

O Sistema de Esgotamento Sanitário do Cais de Capuaba poderia ser o de Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE) compactas, de funcionamento autônomo e independentes entre
si, em locais estratégicos do Cais, que a princípio se mostra o mais viável a ser implantado no
Cais de Capuaba para coleta, tratamento e destinação dos efluentes gerados em sua área.
Além disso, o Porto de Vitória deverá adotar a proposta de gerenciamento de resíduos
sólidos gerados pelo Cais de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul Gusa.
Para a área de saúde e segurança do trabalho, indica-se a elaboração de projeto e
execução de obras para implantação de área para segregação de cargas perigosas avariadas, a
construção de estrutura de plataforma para enlonamento de caminhões e equipar vestiário
para TPAs terceirizados, entre outras ações.

3.6.1.3.3.

Etapas

As etapas desta ação são apresentadas na Tabela 165.
Tabela 165 – Plano estratégico de licenciamento ambiental
Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Elaboração de projetos de obras de melhoria da qualidade
ambiental e de saúde, e segurança do trabalho.

Iniciado

Curto prazo

2

Implantação das obras de melhoria de qualidade ambiental
seguindo um cronograma de atividades.

Não iniciado

Curto prazo

3

Contratação de serviços especializados para elaboração e
execução dos projetos.

Não iniciado

Curto prazo

4

Acompanhamento, supervisão e fiscalização das obras,
serviços e equipamentos. Atividade periódica a ser
atualizada anualmente.

Não iniciado

Contínuo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.6.1.4.

Reorganização institucional e melhoria da gestão ambiental e de saúde

e segurança do trabalho
3.6.1.4.1.

Justificativa

Melhorias tanto na gestão ambiental como na de saúde e segurança do trabalho são
essenciais para que o porto mantenha sua trajetória de crescimento, com grau de
sustentabilidade adequado, respeitando o meio ambiente e os interesses públicos e privados,
contribuindo com seu papel social e econômico. Com o objetivo de estender o atendimento
pela CODESA às disposições da Portaria SEP/PR nº 104/2009, a Autoridade Portuária deve
vincular a gestão de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho à presidência do Porto.

3.6.1.4.2.

Solução proposta

A identificação dos temas mais urgentes e as ações a serem aplicadas para o
aprimoramento na gestão ambiental e de saúde, e segurança do trabalho pode se dar pela
elaboração, por consultoria especializada, para a melhoria de tais gestões. Nesse contexto, a
CODESA firmou contrato, em abril de 2017, com a empresa JRuano Consultoria e Serviços Ltda.
para apoiar a gestão ambiental do Porto de Vitória executando, entre outras atividades, a
elaboração de estudos e projetos relativos às questões ambientais, e a fiscalização, supervisão,
acompanhamento contínuo das atividades portuárias que possam ocasionar problemas e/ou
acidentes ambientais.
Sugere-se ainda vincular a gestão de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho à
presidência do porto, a fim de assegurar o empoderamento das suas responsabilidades. A
equipe multidisciplinar, devidamente dimensionada para as necessidades do porto, deverá
contemplar profissionais capacitados para a gestão em diversas áreas de atuação e possíveis
áreas de formação acadêmica.

3.6.1.4.3.

Etapas

As etapas de implementação compreendem as seguintes etapas, que estão expostas
na Tabela 166.
Tabela 166 – Reorganização institucional e melhoria da gestão ambiental e de saúde e segurança do trabalho
Etapa
Descrição
Status
Prazo
1

Elaboração de projeto de melhoria na gestão ambiental e de
saúde e segurança do trabalho, e contratação de estudos e
serviços especializados em meio ambiente.

Iniciado

Curto prazo

2

Levantamento e dimensionamento de necessidades, em termos
quantitativos (número de profissionais) e qualitativos (formação
e especialização) das equipes de gestão ambiental e de saúde e
segurança no trabalho.

Em
andamento

Curto prazo

3

Estabelecimento de concurso público para contratação de
profissionais para constituição do quadro funcional
dimensionado ou realocação de pessoal.

Não iniciado

Curto prazo
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Treinamento e capacitação: atividade periódica a ser atualizada
anualmente.

4

Iniciado

Contínuo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

3.6.1.5.

Adoção e implantação de manual de procedimentos de controle

ambiental e de saúde e segurança no trabalho
3.6.1.5.1.

Justificativa

A padronização de procedimentos operacionais de controle ambiental e de prevenção,
controle e ação emergencial relacionados à saúde e segurança ocupacional atende às
necessidades de supervisão e auditoria da gestão ambiental do porto, incluída a gestão sob
responsabilidade dos arrendatários, visando à redução de impactos ambientais e sociais
decorrentes da operação portuária. Observa-se que a falta de procedimentos de qualidade
leva a uma gestão ambiental deficitária.

3.6.1.5.2.

Solução proposta

Propõe-se elaborar e implementar um Manual de Procedimentos de Controle
Ambiental e de Saúde e Segurança no Trabalho, para orientação da gestão ambiental sob
responsabilidade direta da CODESA, dos arrendatários e de terceiros que estão operando na
área do Porto Organizado.

3.6.1.5.3.

Etapas

As etapas desta ação são apresentadas na Tabela 167.
Tabela 167 – Adoção e implantação de manual de procedimentos de controle ambiental e de saúde e
segurança no trabalho
Etapa
Descrição
Status
Prazo

1

Diagnóstico das operações portuárias, respectivos
procedimentos de controle ambiental e de saúde e
segurança do trabalho existentes, e o levantamento de
necessidades de alteração.

Não iniciado

Curto prazo

2

Especificação de boas práticas ambientais e de saúde e
segurança no trabalho para as operações portuárias.

Não iniciado

Curto prazo

3

Atribuição de responsabilidades e procedimentos de
fiscalização.

Não iniciado

Curto prazo

4

Redação do manual.

Não iniciado

Curto prazo

5

Implementação do manual e revisão periódica.

Não iniciado

Contínuo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.6.1.6.

Implantação de sistema gestão ambiental
3.6.1.6.1.

Justificativa

Organizações de diversas naturezas e portes estão cada vez mais preocupadas em
demonstrar o seu correto desempenho ambiental por meio de controle dos impactos decorrentes
das suas operações, atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente, de maneira coerente a
sua política e objetivos ambientais. Sendo assim, buscam atender às legislações pertinentes, que
por sua vez, se tornam cada vez mais rigorosas e complexas, uma vez que refletem o aumento da
preocupação de toda sociedade civil em relação às questões ambientais.
Diante deste cenário, a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) auxilia
a organização a controlar, eliminar e mitigar seus impactos ambientais, prever seus possíveis
cenários emergenciais e a se preparar adequadamente para atuar em caso de ocorrências
indesejadas proveniente de suas operações.
Um sistema de gestão ambiental é, conforme a norma da ABNT (2015), Parte do
sistema de gestão usado para gerenciar aspectos ambientais, cumprir requisitos
legais e outros requisitos, e abordar riscos e oportunidades.”

O objetivo principal de um SGA de uma empresa é reduzir o impacto de suas
atividades econômicas e os seus resultados vão além da preservação do meio ambiente. A
organização, ao implantar um SGA, cria uma cultura de sustentabilidade com o uso racional
dos recursos naturais, redução do consumo de água e energia. Os processos são
continuamente reavaliados com vistas à melhoria da qualidade de vida da comunidade e a
manutenção de suas atividades econômicas nas perspectivas de curto, médio e longo prazo.

3.6.1.6.2.

Solução proposta

A proposta de solução constitui-se da estruturação, implementação e operação de um
Sistema de Gestão Ambiental e de Saúde e Segurança Ocupacional.

3.6.1.6.3.

Etapas

As etapas para a implementação do SGA são apresentadas a seguir.


Fase I – Diagnóstico:

-

Realizar o diagnóstico do status atual da gestão ambiental da organização através de
entrevistas com os membros da alta administração e demais gestores.
Elaborar um plano de ação com base nos resultados obtidos no diagnóstico do status
atual da gestão ambiental da organização.

-


-

Fase II – Planejamento Estratégico:
Definição do escopo do SGA:
- Definir junto à alta direção o escopo do SGA. A abrangência do SGA servirá como
objeto norteador das demais etapas do planejamento estratégico, sem a definição
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do escopo do SGA, é impossível a definição da Política Ambiental da Organização.
Definição da Política Ambiental da Organização:
- A Política Ambiental são as compromissos e princípios gerais de uma
organização em relação ao seu desempenho ambiental, em linha com o que
foi expresso pela alta direção, ou seja, é a referência de como a organização
agirá na proteção ao meio ambiente, no atendimento aos requisitos legais e
outros requisitos (compliance obligations) e no fortalecimento do seu
desempenho ambiental.
Mapeamento dos processos:
- Para que seja realizada a análise dos possíveis aspectos e impactos ambientais, é
necessário identificar o detalhamento das atividades existentes nos diversos
processos (operacionais e gerenciais) em decorrência das atividades portuárias.
Deverão ser diagnosticados os macroprocessos e suas subdivisões, se existirem.
Para isso, será necessária a realização de entrevistas com as diversas gerências e
setores portuários, a fim de detalhar cada processo existente.
Identificação e avaliação de aspectos ambientais:
- A partir do mapeamento dos processos, é possível levantar os aspectos
ambientai referente a cada etapa identificada e avaliar os impactos ambientais
causados em decorrência das atividades portuárias.
Levantamento e avaliação de atendimento aos requisitos legais aplicáveis:
- Diante da identificação dos aspectos e da avaliação dos impactos, realizar o
levantamento das legislações ambientais aplicáveis às atividades portuárias e
avaliar o atendimento a elas. Implementar a sistemática de atualização de
legislações e manter os registros associados.
Definição de objetivos, metas e programas ambientais:
- Diante da Política Ambiental, do levantamento dos aspectos e avaliação dos
impactos ambientais será possível definir os objetivos, metas e indicadores, e
também os programas necessários para atingi-los, juntamente com a Alta
Direção. Os indicadores do SGA não necessariamente são os mesmos
utilizados no Plano de Negócio da Organização.
Elaboração da documentação do SGA:
- Como forma de gerenciar de forma padronizada as etapas da gestão ambiental da
organização, deverão ser elaborados Procedimentos de Gestão, Procedimentos
Operacionais e definição dos formulários de Registros do SGA. Estes documentos
serão definidos nos níveis estratégicos, operacionais e de comprovação.
Fase III – Execução/Implementação:
Estrutura, responsabilidade e gestão de recursos:
- Definir a estrutura organizacional, atendendo aos requisitos da Portaria
SEP/PR nº 104/2009 de forma que atenda toda demanda do SGA.
- Definir responsabilidades e documentar estas responsabilidades e garantir que
todos na organização tenham ciência do seu papel na implementação e
manutenção do SGA.
- Definir necessidades de recursos e disponibilizá-los sempre que possível.
Evidentemente, deverá ser feito um planejamento estratégico para que a
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disponibilização de recursos para a implementação do SGA não afete a saúde
econômica da organização.
Treinamento:
- Com base na Matriz de Função e Responsabilidade, definir os treinamentos
pertinentes a cada função através do Levantamento da Necessidade de
Treinamentos. Elaborar um Programa com os treinamentos previstos para um
período estipulado, a fim de garantir que todos os colaboradores que
trabalhem para a organização ou em seu nome estejam capacitados
tecnicamente para realização de suas tarefas sem o comprometimento do
desempenho ambiental da organização.
Comunicação interna e externa:
- Definir os meios e estratégias de comunicação interna e externa. Garantir
transparência e acesso às informações aos colaboradores, órgãos
fiscalizadores, intervenientes e à sociedade civil quando solicitada.
Controle de documentos:
Com base nos documentos elaborados, definir a Lista Mestra de
Documentos, controlar a distribuição, revisão e disposição destes, garantindo
que os as últimas revisões dos documentos serão utilizadas nas diversas
etapas dos processos portuários.
Controle operacional:
- De acordo com os impactos ambientais avaliados como significativos,
implementar medidas de controles para execução de atividades em que a
ausência destes controles possa acarretar em desvio em relação à sua Política
Ambiental, seus objetivos e suas metas.
Preparação e atendimento a emergências:
- Realizar o levantamento das possíveis situações emergenciais em decorrência
da atividade portuária e definir a estrutura para atendimento.
- Elaborar um programa de realização de exercícios simulados de acordo com os
cenários levantados e executá-los sempre que exequível.
Aquisição de produtos e/ou serviços:
- Elaborar o procedimento de qualificação dos fornecedores. É fundamental
para o sucesso do SGA que toda cadeia de fornecedores seja avaliada, com o
intuito de garantir que os produtos e/ou serviços estão de acordo com as
legislações existentes. Deverá ser criada uma sistemática de verificação de
atendimento à legislação de acordo com produtos e/ou serviços adquiridos
(cadeia de fornecedores).
Fase IV – Controle:
Monitoramento e medição:
- De acordo com os programas estabelecidos nas condicionantes ambientais e
nas características operacionais do porto, definir a metodologia para
monitoramento e medição dos aspectos ambientais.
Com base nas condicionantes ambientais listadas nas devidas licenças, implementar os
programas de monitoramento definidos.
Não conformidades, ação corretiva e ação preventiva:
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Todo sistema de gestão é suscetível a falhas. Estas falhas são chamadas “Não
conformidades”. Para evitar que estas se repitam, é necessário definir a
sistemática de avaliação e tratamento de não conformidades do SGA. Esta
sistemática deve garantir que cada não conformidade detectada seja tratada
de modo a eliminar sua causa raiz, evitando assim a sua repetição.
Controle de registros:
- Definir e documentar como serão controlados os registros comprobatórios,
proveniente dos diversos processos portuários (gestão e operacional).
Auditorias:
- Para verificar se o SGA está de acordo com o estabelecido na Norma ISO 14001
e nos demais procedimentos do SGA, deverão ser realizadas auditorias de
conformidades. Estas auditorias têm como objetivo verificar a aderência das
práticas adotadas na organização. Deverá ser definido um cronograma de
realização das auditorias. Com base no cronograma de auditorias, deverá ser
elaborado o plano para cada evento específico. Este documento servirá de
base para a realização da auditoria. Após a realização, um relatório deverá ser
encaminhado à Alta Direção e ao Representante da Direção para que seja
realizado o tratamento das possíveis não conformidades detectadas.
Fase V – Atuação:
Análise crítica do SGA pela Alta Administração:
- Como última etapa do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action), a Alta Direção
deve analisar criticamente o seu sistema de gestão, levando em consideração
todas as não conformidades detectadas no período e as tratativas tomadas,
assim como o atendimento à legislação e demais análises operacionais e
gerenciais. Deverá ser definida a periodicidade de realização de Reunião de
Análise Crítica.
Melhoria contínua:
- Implementar ações de melhorias definidas estrategicamente na Reunião
de Análise Crítica.
Tabela 168 – Implantação do sistema ambiental

Etapa

Descrição

Status

Prazo

1

Elaboração da Agenda Ambiental Institucional.

Não iniciado

Curto prazo

2

Planejamento, compreendendo o estabelecimento de objetivos
e processos necessários para alcance dos resultados em
concordância com a Agenda Ambiental Institucional.

Não iniciado

Médio prazo

3

Estabelecimento dos mecanismos de implementação e operação
dos processos previstos.

Não iniciado

Médio prazo

4

Implementação dos processos de gestão ambiental e de saúde e
Segurança do Trabalho.

Não iniciado

Médio prazo

5

Treinamento e capacitação de pessoal.

Não iniciado

Médio prazo

6

Operação.

Não iniciado

Médio prazo

7

Verificação da conformidade dos processos com a política,
objetivos, metas, requisitos e outros, relatando-se os resultados.

Não iniciado

Médio prazo

360

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – Porto de Vitória
PDZ 2017

Etapa

Descrição

Status

Prazo

8

Certificação.

Não iniciado

Médio prazo

9

Melhoria contínua do processo.

Não iniciado

Contínuo

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.6.2. Cronograma
Tabela 169 – Cronograma – Ações Ambientais

Curto Prazo

Médio Prazo

2035

2030

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fonte

2016

Atividades

2015

Horizonte Temporal

Longo Prazo

3. Plano de Ação do PDZ do Porto de Vitória
3.6

Ações Ambientais

3.6.1.1

Planejamento e execução de planos e programas ambientais e de saúde e
segurança no trabalho

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.2

Plano estratégico de licenciamento ambiental

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.3

Investimentos na melhoria das operações portuárias com foco ambiental e
na saúde e segurança do trabalho *

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.4

Reorganização institucional e melhoria da gestão ambiental e de saúde e
segurança do trabalho

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.5

Adoção e implantação de manual de procedimentos de controle ambiental
e de saúde e segurança no trabalho

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.6

Implantação de sistema gestão ambiental

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* O cronograma de atividades da ação 1.6.3 terá início a partir da emissão das licenças ambientais solicitadas pela CODESA.
Legenda
x

Preparação (Projetos e Licitações)

y

Execução
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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3.7. Cronograma das Ações
Tabela 170 – Cronograma – Plano Operacional

Curto Prazo

Atual

Médio Prazo

2035

2030

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Fonte

2016

Atividades

2015

Horizonte Temporal

Longo Prazo

3. Plano de Ação do PDZ do Porto de Vitória
3.1

Melhorias de Gestão

3.1.1.1 Diversificação de Receitas

PM

y

y

x

x

x

3.1.1.2 Atualização da Tarifa Portuária

PM

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

x

3.1.1.3 Monitoramento de Indicadores de Produtividade

PM

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.1.1.4 Programa de Treinamento de Pessoal

PM

x

x

x

PDZ

y

y

x

x

x

3.1.2.2 Melhorias no Ambiente de Trabalho e Estrutura Organizacional

PDZ

y

x

x

x

x

3.1.2.3 Aprimorar relações institucionais da CODESA

PDZ

y

x

x

x

x

PDZ

y

y

x

PDZ

y

y

x

x

x

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.1.2.1

3.1.2.4

Formalizar processos e implantar um sistema de gestão para todas as áreas da
administração portuária

Implantar gestão e acompanhamento financeiro independente para os portos
administrados pela CODESA

3.1.2.5 Intensificar acompanhamento e gestão dos riscos
3.1.2.6

Atuar comercialmente na promoção dos portos CODESA para atração de
players e cargas

3.1.2.7 Reestruturação do quadro de pessoal

PDZ

3.1.2.8 Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

PDZ

3.2

y

y

y

x

y

y

x

y

x

x

x

x

x

x

x

Melhorias Operacionais
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y

x

x

x

y

x

y

x

3.2.2.2 Melhorar a qualidade e o acesso aos dados estatísticos da CODESA

PDZ

3.2.2.3

Revisar plano de segurança para obtenção da declaração de atendimento ao
ISPS Code

3.2.2.4 Melhorar a segurança no acesso náutico

PDZ
PDZ

x

Melhorias operacionais na movimentação de cargas tóxicas e perigosas no Cais
de Capuaba

PDZ

y

x

x

3.2.2.6 Elaboração do Regulamento Operacional dos Portos Públicos do Espírito Santo

PDZ

y

x

x

3.2.2.7 Melhorar o controle de armazenagem CODESA

PDZ

y

x

x

3.2.2.8 Adequar infraestrutura de cais

PDZ

y

x

x

3.2.2.9 Monitoramento das taxas de assoreamento

PDZ

3.2.2.5

3.3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

Proposição de Investimentos Portuários

3.3.1.1 Dragar e aprofundar o canal de acesso, bacia de evolução e berços

PM

y

x

x

3.3.1.2 Retificar o berço 207 (Dolfins do Atalaia)

PM

y

x

x

3.3.1.3 Ampliação dos berços 103 e 104 no Cais Comercial

PM

y

x

x

3.4.1.1 Criação de um pátio de triagem nas imediações do Porto de Vitória (AALP)

PM

y

x

x

3.4.1.2 Acompanhamento do Projeto Portal do Príncipe

PM

y

x

x

3.4.1.3 Acompanhamento da finalização das obras da Rodovia Leste-Oeste

PM

y

x

x

3.4

x

2026

x

y

x

2025

x

2024

x

y

2023

x

2022

x

y

2021

x

2020

x

y

2019

x

2035

PDZ

x

2030

3.2.2.1 Implantar um programa de eficiência e qualidade nas operações portuárias

y

2018

PM

2017

Modernização das operações e aumento da produtividade na movimentação de
contêineres, granéis líquidos e granéis sólidos

2016

3.2.1.1

Fonte

2015

Horizonte Temporal
Atividades

Proposição de Investimentos em Acessos
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x

3.4.1.6 Acompanhamento da adequação da Rodovia BR-447 (Via Expressa Capuaba)

PM

y

y

y

y

x

3.4.2.1 Acompanhar investimentos em acessos

PDZ

x

x

x

x

x

3.4.2.2 Acompanhar as obras de Mobilidade Urbana

PDZ

y

y

x

X

X

PDZ

y

y

x

3.4.2.4 Acompanhar investimentos ferroviários

PDZ

x

x

x

3.4.2.5 Fomentar a utilização de capacidade da EFVM

PDZ

y

x

x

3.4.2.6 Acompanhar a devolução dos ramais da FCA à União

PDZ

y

x

x

3.4.2.7 Acompanhar a duplicação da BR-262

PDZ

y

x

x

y

y

3.4.2.3

3.5

Acompanhar implantação do Cadeia Logística Portuária Inteligente junto à
SSP/MTPA

2035

y

2030

y

2026

PM

2025

3.4.1.5 Acompanhamento da duplicação da BR-101 – Contorno Vitória

2024

2019

x

2023

2018

y

2022

2017

y

Acompanhamento da duplicação do acesso ao Cais de Capuaba – Trecho da
Rodovia ES-060.

2021

2016

PM

3.4.1.4

2020

Fonte

2015

Horizonte Temporal
Atividades

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
x

x

x

y

y

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Proposição de Reorganização das Áreas

3.5.1.1 Revitalização da área do Cais Comercial

PDZ

3.5.1.2 Plano para Destinação das Áreas Não Operacionais

PDZ

y

x

x

3.5.1.3

Elaborar Planos Específicos de uso e ocupação do solo solicitados no PDU de
Vitória e PDM de Vila Velha

PDZ

y

x

x

3.5.1.4

Realizar Estudo de Impacto Econômico da atividade portuária em todos os
municípios do entorno

PDZ

y

x

x

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6
3.6.1.1

Ações Ambientais
Planejamento e execução de planos e programas ambientais e de saúde e
segurança no trabalho

3.6.1.2 Plano estratégico de licenciamento ambiental
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2030

2035

Fonte

3.6.1.3

Investimentos na melhoria das operações portuárias com foco ambiental e na
saúde e segurança do trabalho *

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.4

Reorganização institucional e melhoria da gestão ambiental e de saúde e
segurança do trabalho

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.5

Adoção e implantação de manual de procedimentos de controle ambiental e de
saúde e segurança no trabalho

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PDZ

y

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.6.1.6 Implantação de sistema gestão ambiental

2015

Horizonte Temporal
Atividades

* O cronograma de atividades da ação 4.6.1.3 terá início a partir da emissão das licenças ambientais solicitadas pela CODESA.
Legenda
x

Preparação (Projetos e Licitações)

y

Execução
Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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4. Zoneamento
Em sua essência, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Vitória tem o
objetivo de apresentar de forma estruturada o planejamento que delineará as ações da
Autoridade Portuária nos diferentes horizontes de atuação, em curto, médio e longo prazos.
Entretanto, o PDZ não deve se limitar às ações que dependem única e exclusivamente da
Autoridade Portuária, uma vez que deve também englobar todos os aspectos que podem
influenciar a dinâmica do Porto, sobre os quais a Autoridade Portuária pode exercer influência.
Nesse contexto, o PDZ consiste em um exercício de análise sistematizada que relaciona o
Porto e o ambiente que está inserido de modo a prever as condições que ditarão seu
desenvolvimento ao longo do horizonte de planejamento no sentido de pontuar as ações
necessárias para que eventuais restrições possam ser suplantadas, de modo a eliminar a limitação
do desenvolvimento e expansão do Porto e, assim, definir sua organização ideal no espaço.
Assim, para a realização do zoneamento do Porto, foram consideradas todas as ações
propostas no Plano Operacional em seu devido horizonte temporal, sobretudo os
investimentos portuários, investimentos em acessos, e a reorganização das áreas. Com estes
fatores, foi possível, a partir do zoneamento atual, projetar o zoneamento futuro para os
horizontes temporais de curto, médio e longo prazo propostos na Portaria SEP/PR nº 03/2014,
a saber, quatro, dez e 20 anos.
O zoneamento definido para o Porto de Vitória nos horizontes mencionados, bem
como todas as camadas georreferenciadas solicitadas através da Portaria SEP/PR nº 03/2014
estão disponíveis em mídia eletrônica e no Apêndice 5 – há maior detalhamento dos mapas
de zoneamento atual, de curto, médio e longo prazos para o Porto de Vitória.
A Lei nº 12.815/2013 institui a atual definição de Porto Organizado e o que compõe a
sua área atualmente:
Art. 2° Para fins desta Lei considera-se:
I. Porto Organizado: bem público construído e aparelhado para atender a
necessidades de navegação, de movimentação de passageiros ou
movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e operações
portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária;
II. Área do Porto Organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo
que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e
de acesso ao porto organizado; [...] (BRASIL, 2013b).

A Resolução da ANTAQ nº 3.708/2014, baseando-se na Lei nº 12.815/2013, classifica
as áreas portuárias como:
I - Área Operacional: as áreas e instalações localizadas dentro da área do
porto organizado destinadas à movimentação e à armazenagem de
mercadorias e ao embarque e desembarque de passageiros;
II - Área Não Operacional: as áreas e instalações localizadas dentro da área
do porto organizado e não afetas às atividades portuárias, compreendidas
como aquelas com comprovada inviabilidade econômica para a operação
portuária ou aquelas destinadas, predominantemente, à realização de
atividades culturais, sociais, recreativas, comerciais, industriais ou a outras
atividades ligadas à exploração do porto (ANTAQ, 2014).
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A diferenciação entre as áreas operacionais e não operacionais serão respeitadas de
acordo com a resolução supracitada. Nesse sentido, é importante também ressaltar a
limitação da área do Porto Organizado pela poligonal, cujos limites são instituídos por ato do
Poder Executivo, como expressa a resolução. No entanto, sem desconsiderar o art. 11 da
Portaria SEP/PR nº 03/2014, onde diz que cabe ao PDZ: “V - Estabelecer um plano que
contemple a operacionalização das melhorias de gestão e operacionais e os investimentos
portuários e em acessos propostos no Plano Mestre, bem como propor a redefinição da
poligonal do porto e da utilização de suas áreas; [...]” (BRASIL, 2014e).
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4.1. Zoneamento atual
Atualmente, a área do Porto de Vitória possui duas classificações distintas,
homologadas pela Portaria nº 409, de 2014:
i. Área Afeta;
ii. Área Não Afeta.
Destaca-se que no zoneamento atual, a área classificada como Área Afeta possui oito
subcategorias distintas:









área de apoio logístico offshore;
área de expansão;
múltiplo uso – carga geral, granel líquido, granel sólido ou contêiner;
granel líquido;
granel sólido de origem vegetal;
área de estudos15 I;
múltiplo uso – carga geral conteinerizada;
granel sólido.

Já a Área Não Afeta possui quatro classificações:





uso administrativo;
área de apoio operacional;
área com restrição de uso;
molhe.

O termo “múltiplo uso” será utilizado para indicar áreas com possíveis movimentações
de carga geral, granel líquido, granel sólido ou contêiner. A Tabela 171 ilustra o zoneamento
atual do Porto de Vitória.
Ressalta-se ainda que o PDZ vigente do Porto de Vitória, elaborado em 2001, não
apresenta o zoneamento das áreas considerando as subcategorias relativas a naturezas de
carga. É sobretudo um plano orientado para definição de áreas de expansão do porto. Diante
disso, a fim de ser estabelecido o zoneamento atual do porto foram utilizadas as cargas
contidas nos objetos dos contratos vigentes.
Tabela 171 – Zoneamento atual das áreas afetas
Nome
Technip/Flexibras
Berço 103 e 104
Cais de Vitória

15

Subcategoria

Área (m²)

Área de apoio logístico
offshore
Área de expansão

89.708,41

Múltiplo uso – Carga
geral, granel líquido,

55.616,48

13.065,72

A subcategoria área de estudos é formada por áreas que necessitam de análises específicas para a
melhor adequação, nos âmbitos legais e operacionais, de acordo com a atual poligonal do porto.
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granel
sólido
ou
contêiner
Área de apoio logístico
offshore
Granel líquido

Prysmian
Berço 902
Peiú Sociedade de Propósito
Específico – SPE S.A.

15.164,93
695,23

Granel sólido, com
possibilidade
de
movimentar veículos e
contêineres
Granel líquido

47.704,72

Granel líquido

5.773,78

Granel líquido

63.538,04

Granel sólido

45.145,24

Fazendinha

Área em estudos I

67.251,08

TVV

Múltiplo uso – Carga
geral conteinerizada
Múltiplo uso – Carga
geral, granel líquido,
granel
sólido
ou
contêiner
Granel sólido

106.285,79

Base de Granéis Líquidos de
Capuaba
Terminal Granéis Líquidos
São Torquato
Terminal Granéis Líquidos
São Torquato
Granéis sólidos de Capuaba

Cais e retroárea de Capuaba

Cais de Paul
Rhodes

35.698,12

486.435,75

12.549,30

Granel sólido

4.260,00

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tabela 172 – Zoneamento atual das áreas não afetas
Nome

Subcategoria

Área(m²)

Prédio da Polícia Marítima

Uso administrativo

501,52

Armazém 1

Uso administrativo

1831,7

Prédio 3
Prédio 4
Armazém 4
Prédio administrativo
Área da Receita Federal
Estacionamento de caminhões
Molhe – Praia Mole
Área com restrição ambiental
Prédio 5

Uso administrativo
Uso administrativo
Uso administrativo
Uso administrativo
Uso administrativo
Área de apoio operacional
Molhe
Área com restrição de uso
Uso administrativo

471,96
349,51
1.625,27
1.330,18
213,84
15.198,44
223.446,5
40.945,75
300,76

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A Figura 146 exibe as áreas afetas e não afetas no zoneamento atual.
Figura 146 – Zoneamento atual

Fonte: Google Earth (2016) e Brasil (2016b). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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4.2. Zoneamento de curto prazo
No zoneamento de curto prazo, considera-se o horizonte dos próximos quatro anos.
Neste cenário, reitera-se as seguintes categorias:
i.
ii.

Área Afeta;
Área Não Afeta.

Destaca-se que no zoneamento de curto prazo, para as Áreas Afetas, as seguintes
subcategorias distintas:








múltiplo uso - carga geral, granel líquido, granel sólido ou contêiner;
área de apoio logístico offshore;
área de estudos I;
múltiplo uso - carga geral, granel líquido, granel sólido ou contêiner;
múltiplo uso - carga geral conteinerizada;
granel líquido;
granel sólido.
Tabela 173 – Zoneamento de curto prazo das Áreas Afetas
Nome

Subcategoria

Área (m²)

Technip/Flexibras

Área de apoio logístico offshore

89.708,41

Cais de Vitória

Múltiplo uso – carga geral, granel líquido, granel
sólido ou contêiner
Área de apoio logístico offshore
Área de apoio logístico offshore

53.271,41

Área em estudos I

5.773,78

Área em estudos I

63.538,04
525.853,13

Fazendinha

Múltiplo uso – carga geral, granel líquido, granel
sólido ou contêiner
Área em estudos I

TVV
Berço 103 e 104

Múltiplo uso – carga geral conteinerizada
Área de apoio logístico offshore

106.285,79
13.056,52

Superporto

Área em estudos I

6.359.554,29

Terminal de Granéis Líquidos de
Capuaba (TGL)
Rhodes

Granel líquido

74.156,00

Granel sólido

4.260,00

Granéis sólidos de Capuaba

Granel sólido

45.145,24

Prysmian
Berço 902
Terminal Granéis Líquidos São
Torquato
Terminal Granéis Líquidos São
Torquato
Cais e retroárea de Capuaba

15.164,93
695,23

67.251,08

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

As Áreas Não Afetas apresentam as seguintes subcategorias de zoneamento:
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uso administrativo;
área com restrição de uso;
molhe;
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áreas em estudos II
Tabela 174 – Zoneamento de curto prazo das Áreas Não Afetas

Nome

Subcategoria

Área (m²)

Prédio da Polícia Marítima

Uso administrativo

501,52

Armazém 1

Uso administrativo

1.831,7

Prédio 3

Uso administrativo

471,96

Prédio 4

Uso administrativo

349,51

Armazém 4

Uso administrativo/ Área em estudos

Prédio 5

Uso administrativo

Área com restrição ambiental

Área com restrição de uso

Prédio administrativo

Uso administrativo

1.330,18

Área da Receita Federal

Uso administrativo

213,84

Molhe – Praia Mole

Molhe

Armazém 5

Área em estudos II

1473,12

Galpão anexo

Área em estudos II

870,19

1.625,27
300,76
40.945,75

223.882,58

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)
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A Figura 147 exibe as Áreas Afetas e Não Afetas no zoneamento de curto prazo.
Figura 147 – Zoneamento de curto prazo

Fonte: Google Earth (2016) e imagem fornecida pela CODESA (2017). Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Levando-se em consideração a característica multipropósito do Porto de Vitória, pela
movimentação de cargas de naturezas diversas, as áreas antes zoneadas como Granel Líquido
e como Granel Sólido de Origem Vegetal são transformadas em uma grande área, denominada
de Múltiplo Uso.
No caso do Granel Líquido, considera-se a retificação do Berço 207 de Atalaia e a
capacidade futura na movimentação de cargas de múltiplo uso. No caso das áreas que atualmente
movimentam granel sólido de origem vegetal, considera-se a unificação de área múltiplo uso como
meio de maior flexibilidade na cessão onerosa futura para exploração do terreno.
As mudanças serão possíveis devido à concretização das ações previstas no Plano
Operacional, sobretudo as que se referem aos investimentos portuários, que devem impactar
diretamente a concepção do Porto de Vitória, como por exemplo: i) ação 4.3.1.3 – que propõe
a ampliação dos berços 103 e 104 no Cais Comercial; ii) ação 4.3.1.2 – que se refere à
retificação do Berço 207 (Dolfins do Atalaia); iii) ação 4.3.2.1 – melhoria no processo e nas
condições de armazenagem; e iv) ação 4.5.1.7 – titulação das áreas dentro da poligonal.
São incorporados a subdivisão Área de Estudos I a área de tancagem inativa da Franel,
além da área do superporto, pois são necessários estudos específicos para a melhor
adequação destas áreas nos âmbitos legais e operacionais. A Área de Apoio Operacional se
tornará uma área Múltiplo Uso, diante da necessidade de regularização da área. Não há
previsão de alteração no curto prazo nas Áreas Não Operacionais e na subdivisão de Área com
Restrição de Uso.
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Por fim, salienta-se que o Galpão anexo e o Armazém 05 foram alterados para áreas
em estudos II no zoneamento a partir deste cenário de curto prazo, diante das alterações no
portfólio de projetos de infraestrutura do Porto de Vitória, bem como do interesse de
secretarias de estado na destinação das áreas para uso diverso.
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4.3. Zoneamento de médio e longo prazo
Para o médio prazo (dez anos), o zoneamento do Porto de Vitória se apresenta da
seguinte maneira:
i.





Área Afeta
área de apoio logístico offshore;
múltiplo uso – carga geral, granel líquido, granel sólido ou contêiner;
área de estudos I;
múltiplo uso – carga geral conteinerizada.

i.






Área Não Afeta
uso administrativo;
área de apoio operacional;
não operacional;
área com restrição de uso;
área em estudos II.

Nesse horizonte está prevista a revitalização da área do Cais Comercial (ação 4.5.1.1 do
Plano Operacional). Com os projetos que compõem a revitalização a área do cais comercial
continua com classificação de Múltiplo Uso.
Tabela 175 – Zoneamento de médio e longo prazo das Áreas Afetas
Nome

Subcategoria

Área (m²)

Technip/Flexibras

Área de apoio logístico offshore

89.708,41

Cais de Vitória

Múltiplo uso – carga geral, granel líquido,
granel sólido ou contêiner

53.271,41

Granéis sólidos de Capuaba

Granel sólido

45.145,24

Prysmian

Área de apoio logístico offshore

15.164,93

Berço 902

Área de apoio logístico offshore

695,23

Terminal Granéis Líquidos São
Torquato
Terminal Granéis Líquidos São
Torquato
Cais e retroárea de Capuaba

Área em estudos I

5.773,78

Área em estudos I

63.538,04
525.853,13

Fazendinha

Múltiplo uso – carga geral, granel líquido,
granel sólido ou contêiner
Área em estudos I

TVV

Múltiplo uso – carga geral conteinerizada

106.285,79

Berço 103 e 104

Área de apoio logístico offshore

Superporto

Área em estudos I

Terminal de Granéis Líquidos de
Capuaba (TGL)
Rhodes

Granel líquido

74.156,00

Granel sólido

4.260,00
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67.251,08

13.056,52
6.359.554,29
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Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Tabela 176 – Zoneamento de médio e longo prazo das Áreas Não Afetas
Nome

Subcategoria

Área (m²)

Prédio da Polícia Marítima

Uso administrativo

501,52

Armazém 1

Uso administrativo

1831,7

Prédio 3

Uso administrativo

471,96

Armazém 4

Uso administrativo/Área em estudos

Prédio 5

Uso administrativo

Área com restrição ambiental

Área com restrição de uso

Prédio administrativo

Uso administrativo

1330,18

Área da Receita Federal

Uso administrativo

213,84

Molhe – Praia Mole

Molhe

Armazém 5

Área em estudos II

1.473,12

Galpão anexo

Área em estudos II

870,19

1625,27
300,76
40945,75

223882,58

Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

A Figura 148 exibe as Áreas Afetas e Não Afetas no zoneamento atual.
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Figura 148 – Zoneamento de médio/longo prazo

Fonte: Google Earth (2016) e dados fornecidos pela CODESA. Elaboração: LabTrans/UFSC (2017)

Diante das análises realizadas durante a elaboração deste PDZ e o Plano Operacional
proposto, não há expectativa de mudança no zoneamento do Porto de Vitória nos horizontes
de médio a longo prazo.
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5. Metodologias e memórias de cálculo
O presente estudo é pautado na análise quantitativa e qualitativa de dados e
informações. A Portaria nº 03/2014 (BRASIL, 2014e), em seu art. 10, apresenta as diretrizes
aplicáveis ao PDZ e em seu §1o estabelece que este deve considerar como premissas as
projeções de demanda, os cálculos de capacidade e os Planos de Melhorias e Investimentos
estabelecidos em seu respectivo Plano Mestre.
Neste sentido, as linhas estratégicas do Plano Mestre do Porto de Vitória de 2015
apontam para as necessidades de melhorias operacionais relativas à gestão portuária,
operações, acessos terrestres e aquaviários.
No âmbito da administração portuária, o Plano de Negócios CODESA 2015 também
aponta para tais melhorias, porém com foco no planejamento estratégico dos portos da
companhia. Os três pilares estratégicos são: (i) infraestrutura e operações competitivas; (ii)
geração de oportunidades comerciais e promoção da infraestrutura; e (iii) administração
portuária eficiente e integrada, direcionam as ações estratégicas da administração portuária
para os próximos 20 anos.
Sendo assim, a elaboração do Plano Operacional deste PDZ se pautou nos
direcionamentos estratégicos do Plano Mestre e do Plano de Negócios. As ações selecionadas
estão alinhadas com esses instrumentos de planejamento.
Assim, propõe-se que a metodologia de elaboração contemple:









Atendimento às políticas e diretrizes nacionais para o setor portuário em
consonância com as demais políticas e diretrizes nacionais e regionais de
desenvolvimento social, econômico e ambiental.
Compatibilização com as políticas de desenvolvimento urbano do município onde
se localiza o porto, identificando as áreas apropriadas para a expansão das
atividades portuárias, por natureza de carga, e recomendando realocações de
instalações existentes que contribuam para uma melhor interação porto-cidade.
Adequação das áreas e instalações do porto visando à eficiência das operações
portuárias e dos acessos ao porto.
Previsão de planejamento para horizontes de curto, médio e longo prazo.
Observação e cumprimento à legislação ambiental, especialmente àquelas
relacionadas ao setor portuário.
Consideração, no planejamento e zoneamento, da capacidade de suporte do
ecossistema no qual o porto está inserido.

Sob esse aspecto, o desenvolvimento deste relatório obedeceu a uma metodologia
científico-empírica, uma vez que este teve como base conhecimentos adquiridos a partir de
bibliografia especializada, cujas fontes foram preservadas, e também do conhecimento prático
dos especialistas que auxiliaram na realização dos trabalhos. Foram analisadas informações do
cotidiano do porto e dados que representam sua realidade, tanto comercial quanto operacional.
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Além disso, ressalta-se a complementariedade com os estudos de elaboração da nova
poligonal do Porto de Vitória. Neste sentido, destaca-se a análise integrada com bases
cartográficas que se basearam no capítulo 3 deste PDZ, além do levantamento planialtimétrico
realizado in loco que atualizou dados cadastrais do porto, gerando maior precisão na base
georreferenciada e no zoneamento deste PDZ.
Por fim, destaca-se a aprovação da nova poligonal do Porto Vitória, de acordo com
Decreto nº 8.888, de 26 de outubro de 2016, cujo traçado reflete a realidade operacional do
porto e está aderente ao zoneamento apresentado neste PDZ.
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Considerações finais
O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Vitória, através da descrição e
caracterização do Porto, realizada nos capítulos 2 e 3, considerando aspectos como meio
ambiente, infraestrutura, navegação, dentre outros, concluiu que a vocação multipropósito do
Porto tende a se consolidar nos próximos 20 anos, o que representa uma vantagem
competitiva em relação aos demais portos com os quais disputa sua hinterlândia, uma vez que
é capaz de captar cargas de naturezas diversas.
Entretanto, para que possa melhorar o nível de serviço observado atualmente serão
necessárias intervenções importantes no âmbito institucional da Autoridade Portuária,
sobretudo, no que diz respeito aos investimentos em infraestrutura portuária e de acessos,
além de melhorias operacionais, que permitirão que o Porto possa ser ainda mais competitivo,
alcançando o desenvolvimento planejado, de maneira sustentável.
Outro fato relevante é a definição da área do Porto Organizado. Como visto, de
maneira particular no zoneamento, a poligonal atual já foi revisada, apresentando um novo
traçado. A nova poligonal deve retratar a real situação do Porto Organizado em relação a suas
áreas, além de contemplar a sua perspectiva de crescimento nos horizontes de curto, médio e
longo prazos.
As conclusões mencionadas anteriormente estão fundamentadas sobre uma extensa
análise das condições atuais e perspectivas do Porto de Vitória, que passaram por um
levantamento aprofundado sobre as estruturas portuárias existentes, assim como outras
variáveis que influenciam a operação do Porto, tanto no que diz respeito aos aspectos
climáticos da região, quanto às condições de navegação e acessos, dentre outros aspectos. Os
esforços empreendidos nas atividades mencionadas tiveram como objetivo tornar este PDZ do
Porto de Vitória uma diretriz para o planejamento de longo prazo, e, além disso, um
documento de referência em que constem as informações mais atualizadas a respeito da
infraestrutura que envolve o Porto.
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Legenda Figuras

1

2

Sistemas Ambientais

Manguezal

Floresta Ombrófila Densa e
Formações de Morros/Rochosas

Definição dos sistemas ambientais

Manguezal é uma zona úmida, definida como “ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e
marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés”. Desempenha importante
papel como exportador de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para produtividade primária na zona
costeira. É neste ambiente que peixes, moluscos e crustáceos encontram as condições ideais para reprodução,
berçário, criadouro e abrigo para várias espécies de fauna aquática e terrestre, de valor ecológico e econômico. Os
manguezais produzem mais de 95% do alimento que o homem captura do mar, sendo sua manutenção vital para a
subsistência das comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. A vegetação de mangue serve para fixar as
terras, impedindo erosão e estabilizando a costa e suas raízes funcionam como filtros na retenção dos sedimentos.
Constitui importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas. Os manguezais são os maiores
armazenadores de Carbono do planeta, prestando mais este importante serviço ambiental. Os manguezais
capixabas são representados por quatro espécies: Rizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia
schaueriana, Avicennia germinans. E ainda que dentro do perímetro da área do Porto Organizado de Vitória a
presença dos manguezais não seja predominante, existe um sistema ambiental integrado (em especial com a Área
de Proteção Ambiental Municipal Manguezal Sul da Serra) que deve levar em consideração as áreas de manguezal
adjacentes.

Floresta ombrófila densa é uma mata perenifólia, ou seja: sempre verde com dossel de até 50 m, com árvores
emergentes de até 40m de altura. Possui densa vegetação arbustiva, composta por samambaias, arborescentes,
bromélias e palmeiras. As trepadeiras e epífitas (bromélias e orquídeas) cactos e samambaias também são muito
abundantes. Nas áreas úmidas, às vezes temporariamente encharcadas, antes da degradação do homem, ocorriam
figueiras, jerivás (palmeira) e palmitos (Euterpe edulis). Sua principal característica ecológica reside nos ambientes
ombrófilos, relacionada com os índices termo-pluviométricos mais elevados da região litorânea e da Amazônia. A
precipitação bem distribuída durante o ano determina uma situação bioecológica praticamente sem período seco (0
a 60 dias no ano). A presença destes ambientes na Área do Porto Organizado de Vitoria é escassa e fragmentada. No
entanto faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. As formações rochosas e/ou de morro têm grande
importância paisagística e cultural.

Classificação

Serviços

Benefícios

Atores que se beneficiam

Ameaças (reais e potenciais) aos sistemas ambientais relacionadas diretamente ou indiretamente
às atividades portuárias

suporte

Berçário natural / hábitat de espécies

Pesca / extrativismo / bases para reprodução e alimentação da fauna local

Pescadores no manguezal / pescadores industriais / fauna e flora local estuarina, costeira e marinha

Circulações de embarcações e aterramento podem causar impacto na dinâmica natural da biota

provisão

Produção de biomassa

Pesca (principalmente de caranguejos e molusco) / produção vegetal e de madeira / taninos

Pescadores locais no manguezal / pescadores artesanais dos ambientes estuarinos e marinhos /
Paneleiros

regulação

Regulação do ciclo do Carbono/ciclagem de nutrientes / proteção da linha de costa / controle de
inundação/ absorção de volume de água - manguezais de deltas

Qualidade da água/ segurança para ocupação/ Proteção ao fundeio / proteção quanto a enchentes

Comunidade local / Porto
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Canais

cultural

reprodução cultural / paisagem

Valor contemplativo / desenvolvimento de atividades culturais tradicionais / moradia de
comunidades tradicionais / pesquisa e educação ambiental

Comunidade local / pescadores / Paneleiros / instituições de ensino / turismo

A remoção da cobertura vegetal causa a alteração da paisagem e perda de local para o
desenvolvimento das tradições das comunidades locais, diminuindo uma atividade tradicional
extrativista que também tem o potencial de ser explorada turisticamente.

suporte

habitat

Local de manutenção de espécies da fauna e flora, especialmente para a alimentação, descanso e
reprodução das aves das áreas bem conservadas na região

Fauna e flora terrestre local / Aves e outras espécies móveis da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica

Poluição sonora, visual, alteração, forte odor podem ocasionar a diminuição da diversidade
biológica

Comunidade local

Poluição sonora, atmosférica e visual, pode ocasionar a diminuição da diversidade biológica. A
remoção da cobertura vegetal pode reduzir a capacidade desta floresta em fornecer os produtos a
serem extraídos, diminuindo uma atividades tradicional extrativista que também tem o potencial de
ser explorada turisticamente.

provisão

regulação

Baixios

Praia estuarina e oceânicas

Costão Rochoso

Extrativismo vegetal

Água, uso das folhas, frutos e madeira

Regulação do ciclo do Carbono e ciclagem nutrientes, absorção de contaminantes atmosféricos,
regulação climática

Extrativismo vegetal / paisagem / área de lazer

Qualidade da água/ Qualidade do ar / segurança para ocupação

Manutenção cultura extrativista e da paisagem, turismo, pesquisa

Comunidade local / Porto

comunidade local, instituição de ensino e pesquisa e trade turístico

5A) Praia estuarina pode ser definida como a região costeira onde as ondas retrabalham ativamente o sedimento.
Estende-se desde as dunas costeiras, passando pela região entre marés, até profundidades aproximadas de 20
metros. Ao longo de toda a sua extensão existe uma importante movimentação de sedimento, basicamente
constituído por areia, sendo o vento, as ondas e as marés os principais agentes responsáveis desta movimentação.
Suportam uma diversa e bem adaptada biota, como almejas e camarões, representando importantes recursos
pesqueiros. Por ser em grande parte um ecossistema fisicamente controlado, o estudo da interação entre os
organismos e o meio ambiente físico é fundamental para entender como o ecossistema praial funciona. Este
entendimento é imprescindível para um correto uso e manejo dos ecossistemas de praias estuarinas, assim como
para uma exploração sustentável dos recursos renováveis que neles se desenvolvem.
5B) Praias oceânicas sofrem grande influência das marés e das ondas. Nestas praias podem distinguir-se em Zona de
Arrebentação - é a parte da praia onde as ondas "arrebentam" ou se "quebram". Se houver bancos de areia
afastados da praia podem ocorrer outras zonas de arrebentação sobre estes. E Zona de Varrido - é a parte da praia
"varrida" pelas ondas periodicamente. Está entre os limites máximo e o mínimo da excursão das ondas sobre a
praia. Logo após esta zona pode ocorrer uma parte onde se acumulam sedimentos - a berma. Devido às marés e às
tempestades e ressacas esta parte da praia pode avançar e regredir.

Costões rochosos são regiões de transição entre os meios terrestres e marinhos, apesar disso são considerados
ambientes mais marinhos do que terrestre, pois seus organismos estão predominantemente relacionados ao mar.
Os costões são formados por estruturas rochosas que se estendem desde o assoalho oceânico até alguns metros
acima do nível do mar. Apresentam a maior densidade e diversidade de macrofauna dentre os ambientes de entremarés. Eles oferecem substrato adequado para fixação de um grande numero de larvas de invertebrados fazendo
com que haja um grande adensamento e um número diverso de espécies, sendo ambientes com alta complexidade,
diversidade e produtividade da zona costeira mostrando a importância de sua preservação.

Marinho Adjacente

Porto /empresas relacionadas ao transporte portuário / comunidade local e “Catraieiros de
Vitória” / fauna e flora local (incluindo manguezais e outros ecossistemas Baia Vitoria)

provisão

Estoque pesqueiro

pesca

pescador artesanal

Circulações de embarcações podem impactar a reprodução dos seres que habitam este local para
reprodução e proteção/ Contaminação das águas por óleos e cargas e por espécies exóticas (água
de lastro).

regulação

balanço hidrológico / clima

escoamento da baia da Vitoria

Comunidade local/ Porto

Dragagens no local e movimentação de embarcações podem alterar o balanço hidrológico natural.
A artificialização das margens também pode alterar o regime de sedimentação do estuário com
impacto no canal dragado e a navegação.

cultural

área de lazer

Área de recreio da população (pesca recreativa, navegação, etc.)

Comunidade local

O excesso de tráfego e o impacto visual do porto dificultam o uso recreativo do canal do estuário e
aumenta os riscos de acidente

suporte

espaço para pesca / ciclagem de nutrientes

pesca artesanal

pescador artesanal

provisão

produção de biomassa

pesca artesanal

pescador artesanal

regulação

não se aplica

não se aplica

não se aplica

cultural

paisagem

pesquisa

instituição de ensino

suporte

habitat

suporte para a fauna local

fauna e flora local

provisão

alimento

fauna e flora local

fauna e flora local

regulação

estoque de sedimentos

proteção costeira

comunidade local

Ocupação e/ou dragagem no local podem alterar a linha de costa

cultural

reprodução cultural / paisagem

lazer/ turismo/suporte para pesca artesanal / pesquisa e educação

Comunidade local/ trade turístico / instituições de ensino

Poluição visual, sonora, contaminação das águas e odor no local podem causar afugentamento dos
turistas e moradores das áreas de lazer (praias)

suporte

diversidade de habitats /

suporte para a fauna local

Fauna e Flora local

provisão

estoque de mariscos

coleta artesanal

comunidade local/ setor gastronômico local

regulação

abrigo físico

segurança à navegação e fundeio

setor pesqueiro/ comunidade local

cultural

paisagem / área de lazer

lazer / mergulho / pesquisa e educação

comunidade local / instituições de ensino

navegabilidade / espaço para descarte de material dragado / hábitat de espécies

transporte / local para descarte / área de passo reprodução, alimentação de fauna marina / diluição
de contaminantes
trade turístico /comunidade local / fauna e flora

Alteração do ecossistema por "swash" das embarcações/ Alteração do estoque de marisco em
função da mudança na hidrologia local (dragagem e movimentos de barcos)

estoque de sedimentos/ estoque pesqueiro

proteção costeira / pesca / zona de surf /

Comunidade local / pescadores artesanais / recreacional / industriais / Porto

Contaminação das águas pelas embarcações e porto

regulação

fluxo de sedimentos

manutenção para a linha de costa e das praias

Porto / comunidade local

Alteração do balanço hidrológico e sedimentológico natural em função de dragagens no local e dos
movimentos dos barcos

Comunidade local/ trade turístico

Alteração da paisagem por mais construções do complexo portuário, maior circulação de
embarcações e processos erosivos (dragagem, alteração da hidrodinâmica e processos
sedimentares), podendo alterar as áreas de pesca - destaque para a pesca do Marlim (ainda que
seja realizada em alto mar).

paisagem/qualidade de onda

turismo /lazer/ esporte aquático

espaço portuário

desenvolvimento portuário

Porto

não se aplica

não se aplica

não se aplica

suporte

circulação de mercadorias

Mercadorias e serviços disponíveis

Empresários do setor portuário /comunidade local

provisão

logística

Suporte ao fluxo de embarcações

Empresários do setor portuário /comunidade local

regulação

regulação econômica

Relações sociais, institucionais e de mercado

Empresários do setor portuário /comunidade local

cultural

reprodução cultural

Emprego e renda

Empresários do setor portuário /Turismo de Negócios / comunidade local

suporte

serviços urbanos

acessibilidade aos serviços/ bem-estar social

comunidade local/ visitantes / trade turístico/ setor governamental / Porto

provisão

resíduos/ ruídos

reciclagem

cooperativas locais / comunidade local / Porto

regulação

regulação econômica

relações sociais e institucionais

comunidade local / Porto

cultural

reprodução cultural e patrimonial

relações sociais e institucionais

comunidade local

Estrutura física de acostamento das embarcações no sistema portuário para atividades de carga-descarga e de
transbordo.

provisão
regulação

Planejamento da expansão portuária de forma que a dragagem, fixação de linha de costa e
supressão de ambientes naturais não altere o sistema praial. Programa de fiscalização, educação
ambiental (placas indicativas no local e programas com trade turísticos e comunidade sobre a
importância dos ecossistemas locais). A implantação de uma Estação de tratamento de efluentes é
fundamental para a proteção e funcionalidade deste ecossistema e seus serviços.

Busca de alternativas para a mudança da hidrologia local. Programa de educação Ambiental para
ensino básico, fundamental, técnico, superior, além de trade turístico e escolas de mergulho sobre a
importância de se preservar estes ecossistemas.

Alteração do balanço hidrológico e sedimentológico natural (com aumento da turbidez) em função
de dragagens no local o da construção de infraestruturas de defesa costeira e dos movimentos dos
barcos, podem ocasionar a diminuição da diversidade biológica. As comunidades mais vulneráveis
(tartaruga, mamíferos marinhos) podem ser afetadas com a contaminação acústica da atividade
portuárias.

provisão

suporte

Cais de atracação

Circulação de embarcação podem alterar as correntes naturais de maré e também revolver o
sedimento, causando possível mudança no padrão de profundidade dos baixios (deposição/erosão) Planejamento para que não se altere o balanço hídrico e principais fluxos sedimentares do estuário
e alteração dos processos ecológicos.

Atividades de ocupação e/ou dragagens podem alterar o habitat natural

cultural
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Dragagens e excesso de tráfego de barcos podem alterar o estuário, além do problema da
contaminação das águas do canal pela atividade portuária (despejo de efluentes líquidos nos cais e
na área retroportuária do Porto sem o devido tratamento. O carreamento de materiais dispersos
nas áreas operacionais pelas aguas pluviais, ausência de um sistema de drenagem eficiente com
tanques de sedimentação adequados para remoção dos sólidos lixiviados (Depoli, 2013), podem ter
impacto nos manguezais das áreas protegidas como o Parque Natural Municipal Morro da
Manteigueira, mas também as do interior do estuário da Baía de Vitória (Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Municipal do Manguezal de Cariacica, Área de Proteção Ambiental
Municipal Manguezal Sul da Serra, Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão, Parque Natural
Municipal do Manguezal de Itanguá). Conflitos entre os catraieiros e o trafego do porto com riscos
Planejamento nas ações de dragagem para que não alterem o balanço sedimentológico e hídrico do
para a segurança. As comunidades mais vulneráveis (tartarugas, mamíferos marinhos, etc.) podem
estuário. A implantação de uma Estação de tratamento de efluentes é fundamental para a proteção
ser afetadas com a contaminação acústica da atividade portuária e os possíveis efluentes e
e funcionalidade deste ecossistema e seus serviços, como como para a saúde da comunidade
acidentes, com impacto especial nas áreas perto do Corredor Marinho Rio Doce, a Área de Proteção
Portuária e de seu entorno. Programa de fiscalização de contaminação das águas pelas
Ambiental Costa das Algas e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.
embarcações, sistema de gestão ambiental de resíduos sólidos e líquidos do porto como o
monitoramento da qualidade da agua do canal. Ordenamento náutico.

área de passo reprodução, alimentação de fauna aquática / transporte / diluição de contaminantes

suporte

7

A remoção da cobertura vegetal pode reduzir a capacidade desta floresta em fornecer os produtos a
serem extraídos, diminuindo uma atividade tradicional extrativista que também tem o potencial de
ser explorada turisticamente. A alteração dos morros rochosos, em especial Monumento Natural
Pedra do penedo, acarretará em perda paisagística e cultural.

habitat / receptor de efluente /navegabilidade

Porto/ setor pesqueiro/

Áreas Oceânicas próximas ao canal de acesso ao Porto. Essas águas têm presença de tartarugas: tartaruga-cabeçuda
(Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva
(Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). Estas espécies são protegidas por se tratarem
de espécies ameaçadas. As espécies de mamíferos marinhos vulneráveis em caso de derramamento de óleo na Baía
de Vitória são: Balaenoptera musculus, Balalenoptera edeni, Balaenoptera physalus, Eubalaena australis, Megaptera
novaeangliae, Balaenoptera borealis, Sotalia fluviatilis, Physeter macrocephalus, Delphinus delphis, Lagenorhynchus
hosei, Tursiops truncatus, Grampus griseus, Orcinus orca.

Planejamento da expansão portuária minimizando ao máximo a alteração destas áreas. Fiscalização
da velocidade de embarcações. Controle de invasões urbanas irregulares.
A implantação de
uma Estação de tratamento de efluentes é fundamental para a proteção e funcionalidade deste
A remoção da cobertura vegetal pode reduzir a capacidade destes ecossistemas para proteger do
ecossistema e seus serviços.
sol e renovar o ar, assim como sua capacidade de proteção das nascentes e fontes de água
presentes neste local, bem como sua capacidade de resiliência a outras ameaças e impactos.

suporte

Áreas naturalmente profundas no sistema estuarino com formação e localização resultante da composição do
padrão hidrológico local.

Banco de areia ou lama submerso de baixa profundidade, com fundo eventualmente vegetado (algas e gramíneas
submersas).

Poluição sonora, atmosférica, visual o aterramento podem ocasionar a diminuição da diversidade
biológica e a redução das atividades extrativistas em função da perda progressiva das áreas de
manguezais, alterando a natural cadeia produtiva. A poluição (também à caça/pesca predatória) nos
manguezais está ameaçando de extinção a espécies de interesse para a pesca como o guaiamum
No planejamento da expansão portuária deve minimizar-se ao máximo o aterramento ou a
(Cardisoma guanhumi ). A perda do manguezal e da sua capacidade de produção de tanino poderia fragmentação de áreas de manguezais. Estudo da qualidade do aporte hídrico dos rios para todas as
afetar drasticamente uma das manifestações culturais mais importantes do ES, que é a arte dos
áreas de manguezal da região. Recuperação das áreas de manguezal para compensação das
artesões paneleiros que utilizam este corante na confecção das panelas de barro.
emissões de CO2 realizada pelo Porto. A implantação de uma Estação de Tratamento de Efluentes
(ETE) é fundamental para a proteção e funcionalidade deste ecossistema e seus serviços tanto para
o mangue. Implantação de um Programa de mapeamento, monitoramento, recuperação e
preservação
dos manguezais, fiscalização da velocidade de embarcações. Apoio no controle das
A remoção da cobertura vegetal pode reduzir a capacidade destes ecossistemas do aporto de água
invasões
dos
manguezais por moradias irregulares. Programa de comunicação e educação
doce, assim como para proteger o litoral e controlar o aporto de sedimentos e controle de erosão,
ambiental
com
implantação de passarelas nos manguezais com placas indicativas no local de
bem como sua capacidade de resiliência a outras ameaças e impactos. Sua dependência do aporte
informações
sobre
estes ecossistemas, incluindo locais para contemplação destes ambiente e
hídrico de água doce e marinha, lhes confere extrema fragilidade ambiental frente a fragmentação
programas
com
trade turísticos e comunidade sobre a importância dos mesmos.
ecossistêmica e o isolamento, além dos câmbios dos fluxos mareais, reforçando a importância de
sua preservação. Emissão de óleo das embarcações no mar e constantes dragagens podem alterar
as correntes naturais de maré.

cultural
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Oportunidades de melhoria de atividades portuárias para mitigação das ameaças

Planejamento nas ações de dragagem para que não alterem o balanço sedimentológico e hídrico
marinho. Programa de fiscalização de contaminação das águas pelas embarcações, sistema de
gestão ambiental de resíduos sólidos e líquidos do porto. Monitoramento das comunidades de
mamíferos marinhos e tartarugas no entorno do porto e planejamento das obras de expansão
considerando suas caraterísticas e seus tempos biológicos.

Aumento de atividades sem planejamento pode causar perda da qualidade dos serviços portuários.
Falta de sistema de gestão ambiental adequado pode acarretar em acúmulo de resíduos sólidos e
Cumprimento das condicionantes da Licença Ambiental de Regularização (LAR-GCA/CAIA nº
problemas de segurança no trabalho. Existem áreas declaradas como contaminadas sob
06/2014
Classe IV) e resposta ao Termo de Compromisso Ambiental nº 06/2014-IEMA, com a
investigação baseado no estudo de avaliação de passivo ambiental, como na área localizada no Cais
melhoria
do
Sistema de Gestão Ambiental do Porto para melhorar a segurança dentro do porto
de Paul Gusa (Berço 905). Outros estudos informam a preocupante situação dos sistemas de
(controle
do cumprimento das obrigações ambientais por todas as atividades portuárias,
tratamento de esgotos dos cais público do Porto de Vitoria, pois contam com um sistema
fiscalização
de velocidade dos veículos, fiscalização do cumprimento das normas de saúde e
subdimensionado ou sem tratamento adequado dos terminais públicos e privados (“Diagnostico dos
segurança
do
trabalho
aplicáveis à atividade portuária, Inventário de passivos ambientais...) e fora
efluentes de sistema de tratamento de esgoto sanitário e gestão ambiental do porto organizado de
dele
(controle
ou
mitigação
dos danos e acidentes ambientais, impedimento de acesso à orla, etc.).
Vitoria/ES” (João Depoli Barrozo de Souza, Universidade Federal de Espirito Santo).
Neste sentido e importante melhorar a governança, aumentando a colaboração, os processos de
informação e coordenação com o IEMA e outros órgãos ambientais, melhorando a integração das
unidades de gestão ambiental e de gestão de saúde e segurança do trabalho, e assegurando o
O isolamento da orla à comunidade em geral, pela implantação do cais do porto,
empoderamento do porto das suas responsabilidades com a sua vinculação direta à Presidência da
CODESA.
Tem impacto funcional, paisagístico, cultural e turístico

cultural
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Área retroportuária

Área Urbana

Espaço terrestre adjacente ao cais de atracação caracteristicamente ocupado por estruturas de apoio à atividade
portuária, tipicamente constituídas de armazéns, vias de circulação de mercadorias, maquinário de apoio, oficinas,
áreas de vivência e segurança e setores administrativos.

Incluindo a área urbana dentro do Porto Organizado (áreas invadidas) e a área do entorno do Porto Organizado (vias
de acesso)

Matriz de análise do Sistema Ambiental do Porto de Vitória – SAP- VIT

Cumprimento das condicionantes da Licença Ambiental de Regularização (LAR-GCA/CAIA nº
06/2014 Classe IV) e resposta ao Termo de Compromisso Ambiental nº 06/2014-IEMA, com a
melhoria do Sistema de Gestão Ambiental do Porto para melhorar a segurança dentro do porto
Expansão sem planejamento sem avaliação dos serviços ambientais e sem sistema de gestão
(controle do cumprimento das obrigações ambientais por todas as atividades portuárias,
ambiental pode ocasionar a perda da qualidade dos serviços portuários, acarretando em acúmulo
fiscalização de velocidade dos veículos, fiscalização do cumprimento das normas de saúde e
de resíduos sólidos, problemas de segurança no trabalho, entre outros. A perda dos serviços
segurança do trabalho aplicáveis à atividade portuária, Inventário de passivos ambientais...) e fora
portuários poderia influenciar no turismo de negócios associado ao porto e que trazem negócios
dele (controle ou mitigação dos danos e acidentes ambientais, impedimento de acesso à orla, etc.).
para organizadores, expositores e toda a cadeia produtiva do turismo. As instalações
Neste sentido e importante melhorar a governança, aumentando a colaboração, os processos de
retroportuárias também impedem o aceso à orla, causando impacto funcional, paisagístico, cultural
informação e coordenação com o IEMA e outros órgãos ambientais, melhorando a integração das
e turístico.
unidades de gestão ambiental e de gestão de saúde e segurança do trabalho, e assegurando o
empoderamento do porto das suas responsabilidades com a sua vinculação direta à Presidência da
CODESA.

Mitigação do impacto dos Portos com aumento das áreas de manguezais na região (o
melhoramento da sua qualidade) em função de sua alta capacidade de sequestro de Carbono e
redução de erosão e assoreamento na área. Elaboração do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança
Possíveis invasões na forma de ocupação urbana em áreas do Porto Organizado, causando conflitos
(EIV) que contemple os aspectos positivos e negativos do empreendimento das Zonas de
de interesse pelo espaço portuário. A expansão da urbanização pode causar perda de fragmentos
Equipamentos Especiais sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área, como
florestais. A falta de saneamento básico tem o potencial de contaminar águas, solo e vegetação. A
exigem o Plano Diretor Urbano do Município de Vitória (2006) e do Município de Vila Velha (2007).
alta mobilidade dos cidadãos perto das hidrovias do porto para conectar áreas urbanas podem
Sistema de Gestão Ambiental e Programa de relacionamento com a comunidade local. Revisão das
causar conflitos com a atividade portuária normal e vice-versa. A atividade portuária pode afetar a
áreas de expansão portuária. Executar e Supervisionar a implantação dos Programas de Educação
navegação e atividades de moradores tradicionais.
Ambiental e de Participação e Comunicação Social. Ordenamento náutico e elaboração de
programas de cooperação e valorização com atividades tradicionais de valor cultural da região
(como os "catraieiros", os "paneleiros") em possível conflito com os usos portuários.

Apêndice 2 – Mapa de restrições ambientais do Porto de
Vitória
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*A partir de Janeiro de 2013 foi alterado o limite com o
município de Serra em atendimento à Lei Estadual 9.972/12.
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Anexo 1 – Carta Náutica nº 1.410 – Porto de Vitória
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Legenda:
Sistema viário
Linha de Litoral
Vias com Restrição para
Abertura de Garagens

PREFEITURA DE VITÓRIA
Anexo 12 - VIAS COM RESTRIÇÃO DE
ACESSO VEÍCULOS
Restituição Aerofotogramétrica 2000.
Todos os direitos reservados à PMV.
Projeção Universal / Transversa de Mercator - UTM
Datum horizontal: SAD - 69 / Minas Gerais
Datum vertical: Marégrafo de Imbituba / Santa Catarina
Origem da quilometragem: Equador e Meridiano de 39º W Greenwich
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